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1. Õppeaasta eesmärgid ja tegevused  

 

1.1. Lasteaia tegevuskava koostamisel lähtutakse  Sõmerpalu Lasteaed  Lepatriinu arengukavast, õppeaasta üldeesmärgist, õppekavast ja 

sisehindamise tulemustest.  

 

1.2. Õppeaasta moto ja üldeesmärk 

 

MOTO: ÕUES JA TOAS MÄNGUHOOS, UURIME JA AVASTAME KOOS. 

 

ÜLDEESMÄRK: Läbi põnevate mänguliste tegevuste, lapsekesksete metoodikate ja aktiivse liikumise, toetame laste ainulaadsust, 

loovust, hoolimist ja hoolivust. 

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 

EESMÄRK: Lasteasutuse juhtimine on kõigile arusaadav, juhtimise aluseks on ühiselt kokkulepitud visioon, missioon, väärtused ja 

eesmärgid, mis aitavad tugevdada lasteaia eripära. 

Tegevused, meetodid Aeg Vastutajad Analüüs  

Lasteaia õppeaasta 

tegevuskava koostamine ja 

arenguvaldkondade 

eesmärkide sõnastamine ning 

kinnitamine koostöös 

personaliga, lähtudes 

arengukavast, õppekavast, 

tervisemeeskonna 

tegevuskavast ja 

august direktor, direktori 

asetäitja, personal 

 

 



sisehindamistulemustest. 

Lasteaia põhiväärtuste 

lahtimõtestamine: personali 

koosolek, lastevanemate 

koosolek.  

september 

 

direktor 

 pedagoogid 

 

Tuleohutusaruande koostamine veebruar direktor  

Dokumentide korrastamine, 

täiendamine. 

Tunnustamise ja 

motiveerimise korra 

täiendamine. 

 

detsember direktor 

töögrupp 

 

Sisekontrolli tegevusplaani 

koostamine. 

august 

 

 

direktor 

direktori asetäitja 

 

Sisekontrolli rakendamine. õppeaasta 

jooksul 

 

direktor 

direktori asetäitja 

  

 

PERSONALIJUHTIMINE  

Personalivajaduse hindamine. Personali värbamine. Personali kaasamine ja toetamine. Personali arendamine. Personali hindamine ja 

motiveerimine. 

 

EESMÄRK: Lasteasutuses töötab  professionaalne ja motiveeritud personal. 

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Koostöös lasteasutuse 

pidajaga koostada 

lasteasutuse 

personalivajaduse plaan, mis 

võimaldab tagada lasteasutuse 

eesmärgid ja järjepidevuse. 

jaanuar KOV 

direktor 
 



 

Töötada välja lasteasutuse 

põhiväärtustest ja eripärast 

lähtuv personali värbamise ja 

valiku juhend.  

Töögrupi koosolek. 

november 

jaanuar 

direktor 

töögrupp 

 

Personali rahulolu uuring. märts direktori asetäitja . 

 

Pedagoogilise nõukogu, 

üldkoosoleku, 

infokoosolekute regulaarne 

korraldamine. 

vastavalt 

tööplaanile 

direktor 

direktori asetäitja 

 

Koolitustelt saadud parimate 

kogemuste ja teadmiste 

edastamine (pedagoogilised 

koosolekud) 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

direktori asetäitja, 

pedagoogid 

 

Abipersonali arengu 

toetamine (pedagoogilised 

koosolekud, lahtiste tegevuste 

vaatlus, täiendkoolitused). 

õppeaasta 

jooksul 

direktor 

direktori asetäitja 

 

Täiend- ja sisekoolituse 

plaani on planeeritud 

kutseoskusi ja 

professionaalset arengut 

toetavad koolitusi, võttes 

aluseks pedagoogide 

eneseanalüüsi ja 

õppekasvatustöö kokkuvõtted 

 Tutvumine ,,Projekti 

õppe" metoodikaga ja 

võimalusel osalemine 

vastasisulisel 

 

 14. august  

 

2017 Lasva 

Lasteaed 

Pargi-

haldjas 

 

 

 

 

 

 

direktori asetäitja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



koolitusel. 

 Sisekoolitus ,,Rasked 

kõnelused 

lapsevanemaga“. 

 

20. sept. 

2017 

 

direktor, direktori 

asetäitja 

Personali koolitusvajaduste 

kaardistamine lähtudes 

lasteaia eesmärkidest, 

eneseanalüüsist ja isiklikust 

arengueesmärgist. 

 

aug.  

 

direktor, direktori 

asetäitja 

 

Personali tuleohutusalane 

instrueerimine ja 

evakuatsiooniõppus. 

september direktor  

Arenguvestlused personaliga. november 

jaanuar 

direktor 

direktori asetäitja 

 

Eneseanalüüsi koostamine. mai pedagoogid  

Eneseanalüüsi oskuste ja 

tööalaste eesmärkide 

püstitamise sisekoolitus. 

märts direktor 

direktori asetäitja 

 

Tunnustamise ja 

motivatsiooni korra toimimise 

analüüs ning personali 

tunnustamisvõtete 

mitmekesistamine. 

detsember 

jaanuar 

direktor 

töögrupp 

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

Koostöö kavandamine. Huvigruppide kaasamine. Huvigruppidega koostöö hindamine. 

 

EESMÄRK:  Olemasolevate ja uute huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab ja parendab laste ja lasteasutuse 

arengut. 

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Huvitegevuse 

analüüs/rahuloluuuring. 

aprill direktori asetäitja 

pedagoogid 

 

Hoolekogu tööplaani august hoolekogu  



koostamine. direktor 

Rühma lastevanemate 

koosolekud. 

September 

aprill 

rühma õpetajad  

Lasteavanemate üldkoosolek. veebruar direktor  

Lastevanemate rahulolu 

uuring. 

aprill direktori asetäitja  

Laste rahulolu uuring. veebruar 

märts 

direktori asetäitja  

Koostöö  huviringidega 

(dzudoklubi Rei, jalgpalli 

klubi MTÜ FC Helios ), 

tööplaani koostamine. 

august 

september 

direktor  

Koostöö jätkamine Võru 

Instituudiga. Tutvustada ning 

jagada kogemusi laiemale 

ringkonnale ( Keelepesa).  

õppeaasta 

jooksul 

direktor 

 pedagoogid 

 

Koostöö teiste maakonna ja 

linna lasteaedadega läbi 

ühiste ürituste. (Võrumaa 

Lasteaiad 100) 

õppeaasta 

jooksul 

direktor 

 pedagoogid 

 

Koostöö Osula põhikooliga 

(eelkool). 

september direktor 

pedagoogid  

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE  

Eelarveliste ressursside juhtimine. Materiaal-tehnilise baasi arendamine. Inforessursside juhtimine. Säästlik majandamine. 

 

EESMÄRK: Lasteaia töötajad on  loonud turvalise õpi ,- kasvu- ja töökeskkonna.  
Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Eelarveliste ressursside 

kavandamine ja planeerimine 

arengukava realiseerimiseks. 

 

oktoober 

 

direktor 

 

 

Lasteaia maja ja õueala 

rekonstrueerimiseks lisaraha 

 

õppeaasta 

direktor 

KOV 

 



taotlemine. jooksul  

Rühmadesse ja õuealale uute 

mänguvahendite soetamine. 

õppeaasta 

jooksul 

direktor 

pedagoogid 

 

Lasteaia maja ja õueala 

rekonstrueerimine. 

õppeaasta 

jooksul 

direktor 

KOV 

 

Mummukeste rühma 

dataprojektori ostmine. 

õppeaasta 

jooksul 

direktor  

Biojäätmete kompostikastide 

soetamine. 

 direktor 

pedagoogid 

 

    

Digitaalsete õppematerjalide 

kogu rajamine.  

õppeaasta 

jooksul 

personal  

5. ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS 

 Lapse areng. Õppekava. Õppekorraldus ja -meetodid. Õpi ja kasvukeskkond. Koolivalmidus. Väärtused ja eetika. 

 

EESMÄRK:  Lasteasutuses on loodud kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond, mis tagab  kõigi laste mitmekülgse arengu.  

Lepatriinu lasteaiast läheb kooli tegus, enesekindel, loov, endast ja ümbritsevast hooliv laps. 

Tegevused 

LAPSE ARENG 

Aeg Vastutajad Analüüs 

Lapse arengu hindamine: 

arengumapp, kokkulepitud 

hindamismeetodid, 

individuaalne kaart 

(vajadusel). 

oktoober 

(kooli-

eelikud) 

aprill, mai  

 

pedagoogid 

 

Arenguvestlused 

lapsevanemaga,  

individuaalsed vestlused, 

nõustamine õppe-ja 

kasvatusküsimustes. 

 

õppeaasta 

jooksul 

pedagoogid 

logopeed, lapsevanem 

direktori asetäitja 

 



Lapse arengu hindamisse on 

kaasatud ka lapsevanemad.  

 Sotsiaalsete oskuste 

hindamine 

arenguvestlusel koos 

vanemaga 

Kõneravi korraldamine sept.  direktor, logopeed  

Õppekava analüüs ja 

korrigeerimine. 

vastavalt 

vajadusele 

õppekava meeskond, 

direktori asetäitja 

 

Rühma aasta tegevuskavade 

koostamine vastavalt 

kokkulepitud struktuurile. 

aug.  direktori asetäitja, 

pedagoogid 

 

Õppe-ja kasvatustöö 

korraldamises arvestatakse  

laste soovide ja  huvidega-   

kaasates lapsi  teemade 

valikul õppe- ja 

kasvatusprotsessi. 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

 

Infotehnoloogiliste vahendite 

integreerimine õppeprotsessi 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

Terviseedenduse  tegevuste ja 

ürituste süsteemne 

rakendamine. 

 Tervislikud eluviisid 

 Teavitusminutid 

 Kokandustegevused 

kord kuus 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid, 

tervisemeeskond 

 

Liikluskasvatuse tegevuste ja 

teemade süsteemne 

rakendamine 

 Liiklemine eri 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid, direktori 

asetäitja 

 



aastaaegadel 

 Liiklusohutus 

 Rattakoolitus sügisel 

ja kevadel 

Erinevate metoodikate ja 

tegevuste kasutamine sh: 

 „Keelepesa“ 

metoodika,  

 ,,Oskuste õppe“  

süsteemne 

rakendamine 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

Aktiivõppemeetodite 

süsteemne rakendamine: 

Avastus – ja õuesõpe 

 Kord nädalas viiakse   

rühmades läbi  

õuesõppe päev 

 Õppekäigud, matkad, 

väljasõidud.  

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

Ühisüritused- peod, spordi- ja 

tähtpäevad,  kaasates ja tehes 

koostööd erinevate 

huvigruppidega. 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid, 

lapsevanemad, 

juhtkond 

 

Laste tööde näitused, 

osalemine näitustel ja 

konkurssidel väljaspool 

lasteaeda, laste juhendamine  

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

Arenguliselt sobivate 

õppevahendite ja 

mänguasjade soetamine 

õppeaasta kokkuvõtte alusel. 

 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid, direktori 

asetäitja 

 



 

Enamik õppe- ja 

mänguvahendeid on lastele 

kättesaadavad  ( eriti käeliste 

tegevuste vahendid) 

Mööbel rühmas on seatud nii, 

et lapsed saavad üksi või 

kahekesi olla, töötada 

väikeste gruppidega. 

Koolivalmiduse selgitamine 

 Vaatlus- ja 

küsitluslehtede 

täitmine sügisel ja 

kevadel 

 Joonistustest 

 Arenguvestlus 

vanematega 

 

 

okt, aprill 

 

 

sügisel, 

kevadel 

 

pedagoogid, 

lapsevanemad 

 

 Koolivalmidus 

kaartide koostamine 

koostöös , liikumis-ja 

muusikaõpetajaga 

 

aprill-mai 

 

pedagoogid 

direktor 

 

Lasteaia väärtuste 

rakendamine oma rühma töös 

 

Rühma reeglid  on välja 

töötatud koostöös lastega ja 

kõigile rühmas nähtavad 

 

„Kiusamisest vabaks“ 

metoodika süsteemne 

rakendamine Põnnikeste 

rühmas 

 

õppeaasta 

jooksul 

 

pedagoogid 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeeritud täiend- ja sisekoolituse koolitusplaan 2017/18 õppeaastal 
Koolitus  Aeg ja koht 

1. Lapsest lähtuv ,,Projektiõpe lasteaias“ 

koolitus. 

14 aug. käesoleval aastal Lasva Valla Lasteaed Pargihaldjas (4 ak.h.) 

2. Angela Jakobsoni sisekoolitus 

,,Rasked kõnelused lapsevanemaga“  

20 sept. käesoleva aasta Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu 

3. Sisekoolitus ,,Eneseanalüüsi oskuste ja 

tööalaste eesmärkide püstitamine“ 

Märts 2018 Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu 

 

Õpetajate koolitusplaan 2017/18  
Nimi  Koolitussoov  Läbitud täiend- ja sisekoolitused 

Jaana 

Promvalds 

Õppeprogramm ,, Samm-sammult“  

Ellen Runtal Õppetegevuste eesmärkide püstitamine ja 

eneseanalüüsi koostamine 

Märts 2018 

Eneseanalüüsi oskuste ja tööalaste eesmärkide 

Pedagoogide rühma ja 

erialaspetsialistide õppeaasta 

töö analüüsiv kokkuvõte. 

mai  

pedagoogid  

 

Pedagoogide eneseanalüüside 

kokkuvõtted. 

mai pedagoogid  

Õppe-ja kasvatustöö 

tagasisidestamine-

üldkokkuvõte ja uute 

eesmärkide püstitamine. 

mai  

direktori asetäitja 

 



 püstitamine 

 

Helgi Vattis Lapsest lähtuv projektiõppe koolitus 14.08.17 Lapsest lähtuv ,,Projektiõppe lasteaias“ 

koolitus. 

Kairi Kaas Laste omavahelistes suhetes kuulamis – ja konfliktide 

lahendamise oskuste arendamine 

2016/17 a. läbitud koolituste  (Kiusamisest vaba ja 

Oskuste õppe metoodika rakendamine rühma õppe-ja 

kasvatustöös) 

Kryslin Tamm Erinevate õppemeetodite  planeerimine ja lõimimine  

rühma tegevuskavas. (Lõimitud tegevused lasteaias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Ürituste plaan kuude lõikes 

   

 

KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA 

AUGUST  

 Pedagoogilise nõukogu 

koosolek.  

Üldkoosolek. 

16. aug 

kell 13.15  

personal direktor, direktori asetäitja 

 Hoolekogu koosolek 23. aug hoolekogu 

liikmed 

direktor, hoolekogu  

 Lasteaednike ellujäämiskursus 

metsas 

25.- 26. aug 

kell 14.00 

personal Parksepa lasteaed 

SEPTEMBER  

 Teadmistepäev 

Uute laste pidulik lasteaeda 

vastuvõtmine 

04.sept  

 

 

kõik rühmad õpetaja Ellen 

Eliis 

 (e- lasteaed) tutvustus/koolitus 

5. sept 

 kell 13.00 

õpetajad, 

õpetaja abid, 

juhtkond 

direktor  

 „Rattapäev“  rühmades 12.- 13. sept kõik rühmad muusika- ja liikumisõpetaja Helena 

Infokoosolek 13. sept  

kell 13.15 

õpetajad, 

personal 

direktor 

Angela Jakobsoni koolitus 

„Rasked kõnelused 

lapsevanemaga“ 

20. sept 

kell 09.00 

õpetajad direktori asetäitja 

Mihklipäeva piknik 29. sept 

 kell 16.00 

kõik rühmad, 

lapsevanemad 

õpetaja Jaana 

 Rühma lastevanemate koosolek Mummuke kõik rühmad rühma õpetajad 



 11. 09. kell 16.00  

Põnnike  

13.09. kell 16.00 

Täpike 

13.09. kell 15.15 

 Evakuatsiooniõppus    direktor 

OKTOOBER  

 

 

 

 

 

 

Õpetajate päeva tähistamine 04. okt õpetajad, 

õpetaja abid, 

personal 

Tervisemeeskond 

Leivateemaline folklooripäev 

„MAAILM PÜSIB 

VILJATERAL” 

12.okt 

kell 

lapsed Lusti lasteaed, muusika- ja liikumisõpetaja Helena 

Infokoosolek  18.okt 

kell 13.15 

personal  direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

 

18. okt kell13.30 pedagoogid direktori asetäitja 

Kino (lasteaia saalis) 31. okt 

õhtu 

kõik rühmad õpetaja Krislyn 

NOVEMBER 

 Lasteaia sünnipäeva 

tähistamine (karneval) 

01.nov 

kell 9.00 

personal, 

lapsevanemad 

direktor, õpetaja  Kairi 

 

Võro keele nätal 06.- 10. nov kõik rühmad õpetaja Jaana, Helgi 

Teater Sõna ja Tants  

„Igal ühel oma õnn“ 

pilet 2,20 

09. nov 

kell 15.00 

kõik rühmad direktor 



 Isadepäev  

Tark orienteerumine  

(helkurite otsimine koos 

vanematega) 

  

 november 

kõik rühmad, 

lapsevanemad 

muusika- ja liikumisõpetaja Helena  ja õpetaja 

Jaana 

Lasteaednike konverents 

„Puupulgast mälupulgani“ 

17. nov 

kell 11.30. 

personal Võrumaa lasteaiaõpetajate ainesektsioon  

Infokoosolek 22. nov 

kell 13.15 

õpetajad, 

personal 

direktor 

DETSEMBER 

 

Teavitusminutid- ettevaatust 

tuli! 

04.- 08. dets kõik rühmad rühma õpetajad 

    

Advendiküünla süütamine 04. dets 

 kell 11.00 

kõik rühmad õpetaja Laine  

Hambapäev 05. dets Täpikesed 

08. dets Mummuke 

07. dets Põnnikesed 

 

kõik rühmad rühma õpetajad 

Infokoosolek 13. dets 

 kell 13.15 

õpetajad, 

personal 

direktor 

 

Kuuse kaunistamise hommik. 

„Piparkoogikohvik“ 

18. dets 

kell 9.00 

 

 direktori asetäitja Liia 

Rühmade jõulupeod 19.dets kell 15.00 

Täpikesed 

20. dets kell 17.00 

Põnnikesed 

20. dets kell 16.00 

kõik rühmad rühma õpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja 

Helena 



Mummukesed 

Personali jõulupidu  personal   

JAANUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuuse ärasaatmise hommik 04. jaan 

kell 10.00 

lapsed, 

personal  

muusika- ja liikumisõpetaja Helena 

Teater  Nipitiri „Võluleib“ 

pilet 2,20 

17. jaan 

 kell 11.45 

kõik rühmad direktor 

Teavitusminutid: ohud 

kelgutamisel 

jaanuar kõik rühmad rühma õpetajad 

Talispordinädal jaanuar  kõik rühmad muusika- ja liikumisõpetaja Helena, õpetaja Laine 

Infokoosolek 24. jaan 

kell 13.15 

personal  direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

 

24. jaan  

kell 13.30 

pedagoogid  direktori asetäitja 

VEEBRUAR 

 Teavitusminutid: ohud kodus veebruar kõik rühmad rühma õpetajad 

Vastlatrall koos sõpradega  14.veebr kõik rühmad õpetajad Annika, Tairi 

Infokoosolek 21. veebr 

kell 13.15 

personal direktor 

Vabariigi aastapäeva 

tähistamine 

22.veebr 

neljapäev 

kell 9.15 

kõik rühmad õpetaja Krislyn 

MÄRTS 

 Emakeelepäeva tähistamine 

(rühmade ja laste 

teatrietendused) 

14. märts  

  

kõik rühmad, 

lapsevanemad 

õpetaja Laine  



Teavitusminutid: nõrk jää märts kõik rühmad  rühma õpetajad 

Infokoosolek 21. märts  

kell 13.15 

personal direktor 

 Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

 

21. märts 

 kell 13.30 

õpetajad 

 

direktori asetäitja 

 Munapühad 29. märts 

 

kõik rühmad rühma õpetajad 

APRILL  

 

Naljapäev 

Tagurpidi päev 

02. apr  õpetaja Helgi, Laine 

Infokoosolek, Pedagoogilise 

nõukogu koosolek.  

 

18. apr 

kell 13.15 

personal direktor, direktori asetäitja 

Volbripäev  27. apr 

 

kõik rühmad rühma õpetajad 

Tervisenädal, Lepatriinude 

spordipäev 

 aprill kõik rühmad, 

personal 

tervisemeeskond 

 „Süda rõõmustab“ aprill koolieelikud Puiga lasteaed 

 

MAI 

 

 

 

 

 

 

 

Emadepäev 09.mai  kõik rühmad, 

lapsevanemad 

muusika- ja liikumisõpetaja Helena 

Teavitusminutid: ohud 

veekogu ääres 

mai kõik rühmad rühma õpetajad 

 „Rattapäev“ 23. mai kõik rühmad rühma õpetajad 

Infokoosolek 23. mai 17  

kell 13.15  

personal direktor 



 

 

Pidulik lõuna koolieelikute 

auks. 

30. mai lapsed 

personal 

direktor 

Lasteaia lõpupidu 

koolieelikutele. 

31. mai 

 

kell 17.00 

Mummukesed, 

Põnnikesed 

 õpetajad Helgi, Helena 

JUUNI 

 Infokoosolek  6. juuni  

kell 13.15 

personal direktor 

 Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

 

6. juuni 

kell 13.30 

õpetajad direktori asetäitja, direktor 

AUGUST Pedagoogilise nõukogu 

koosolek.  

Üldkoosolek 

16. aug 

kell 13.15 

personal direktori asetäitja, direktor 

 Hoolekogu koosolek 24.aug hoolekogu 

liikmed 

direktor, hoolekogu esimees 

 

NB: (Ürituste kuupäevad ja kellaajad võivad muutuda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pedagoogilise nõukogu   tööplaan kuude lõikes 

 

Oktoober  1. Sisekontrolli tulemuste 

analüüs, kokkuvõte (ÕK) 

 

direktori 

asetäitja 

 

Märts 1. Eneseanalüüsi oskuste ja   

tööalaste eesmärkide 

püstitamise sisekoolitus. – 

teised lahtrid algavad 

kaugemalt 

direktor, 

direktori 

asetäitja 

 

Aprill 1. Lasteaia õppekava läbinule 

koolivalmiduskaardi 

väljaandmise otsustamine 

 

direktor, 

direktori 

asetäitja 

 

Mai  1. Lahtiste tegevuste 

ettekanded 

pedagoogid  

Juuni 1. Õppe- ja kasvatustöö analüüs, 

     kokkuvõte, ettepanekute  

           tegemine 

 

direktori 

asetäitja 

 

õppeaasta 

jooksul 

Koolitustelt saadud parimate 

kogemuste ja teadmiste 

edastamine  

pedagoogiline 

personal 

 

August  

(2017/2018 

ÕA) 

1. Õppekava kinnitamine 

2. Pedagoogilise tööplaani 

kinnitamine 

3. Päevakava kinnitamine 

direktor, 

direktor 

asetäitja 

 



4. Lahtiste tegevuste 

toimumise ajakava  

 

 

 

Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimub lasteaia saalis infotund, algusega kell 13.15 

 

4.Sisekontrolli  aastaplaan  

4.1. Sisekontrolli eesmärk. 

 Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse hindamine, võrdlemine ja edasiste otsuste tegemine. 

 Lasteaia majandustegevusest tagasiside saamine, analüüs, järelduste tegemine. 

4.1.1.Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Tegevuse liik Läbiviimise 

aeg 

Vastutaja Meetod Kokkuvõte  

Rühma õ/k plaanid  (aasta 

tegevuskava, nädala 

tegevusplaan , õppe- ja 

kasvatustegevusepäevik)  

September direktori asetäitja Dokumentide 

vaatlus 

Vestlus rühma õpetajatega 

 

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna 

ohutuse ja turvalisuse kontroll 

nov tervisemeeskond, 

direktor 

Vaatlus, vestlus, 

TEL 

juhendmaterjal 

lisa 1 

Koosolek 

Päevakava Pidev direktor,  

direktori asetäitja 

Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 

Rühma stend: info, nädala Pidev direktor,  Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 



tegevusplaan direktori asetäitja 

Lapse arengumapp märts direktori asetäitja Vaatlus, vestlus Vestlus rühma  õpetajatega 

Individuaalne töö lastega  

( kas on ja kuidas on töö 

kavandatud, IAK koostamine 

vajadusel ) 

november direktori asetäija vestlus  

Laste arengu hindamine, 

arengutabelite täitmine 

sügisel ja 

kevadel 

direktori asetäitja Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 

Koosolek 

Lahtiste tegevuste vaatlemine  

Ülesanneteks on:  

 Aktiivõppemeetodite 

süsteemne rakendamine: 

Avastus – ja õuesõpe kord 

nädalas 

 Digitaalsete 

õppematerjalide kogu 

rajamine 

 õpetaja tööalaste 

kogemuste jagamine 

kolleegidele.   

õppeaasta 

jooksul 

direktori 

asetäitja, 

pedagoogid 

kokkuvõtete 

tegemine, 

jäädvustamine 

Pedagoogiline koosolek mais (ettekanded) 

Üldine ülevaade  

pedagoogilisest tööst: 

meeskonna töö ja koostöö 

rühmas 

pidev direktor, 

direktori asetäitja 

Vaatlus, 

vestlemine 

Juhtkonna koosolek, vestlus rühma õpetajatega 

Sisekontrolli analüüs/kokkuvõte  jaanuar,  

juuni 

direktori asetäitja Kokkuvõte, 

koosolek 

Pedagoogilise nõukogu koosolek 



 

4.1.2 Majandustegevuse aastaplaan 

 

Tegevuse liik Läbiviimise aeg Vastutaja  Meetod Kokkuvõte  

Õppeaasta alguses rühmade 

korrasoleku sisekontroll: 

ruumide korrasolek 

(teostatud korrastustööde 

tulemused.) 

Augusti lõpp-

septembri algus 

direktor Vaatlus Vestlus rühma õpetajaabiga  

Rühmades, köögis vajalike 

vahendite olemasolu 

kontroll: (nõud, harjad, 

ämbrid, voodid, pesud jne. )  

September direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, koosolek.  

Rühmades laudade toolide 

vastavus laste kasvule ja 

paigaldus vastavalt 

valgustusele ja  

ohutusnõuetele. 

September-

oktoober 

direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, koosolek. 

Köögi enesekontrolliplaani, 

kaloraaži  ja menüüde 

kontroll. 

Pidev direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega 

Rühmade ja töövahendite  

puhtuse – korrasoleku 

kontroll 

Pidev direktor Vaatlus Vestlus töötajatega 

Abipersonali poolaasta 

sisekontrolli analüüs/ 

kokkuvõte. 

jaanuar, juuni direktor Aruanne  Personali koosolek 



Hügieenireeglite täitmine. Pidev direktor Vaatlus Vestlus töötajaga 

Puhastusvahendite 

nõuetekohane ja säästlik 

kasutamine. 

Pidev direktor Vaatlus, 

ressursside 

analüüs 

Vestlus töötajatega, koosolek 

 

 

 

 

 

 


