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Jõhvi Lasteaiad aasta tegevuskava on valminud koostöös pedagoogide, õppealajuhatajate,
majandusjuhatajate ja direktoriga. Tegevuskava aluseks on arengukava 2016/2017.a. planeeritud
tegevused ja õppe- ja kasvatustööd toetavad üritused.
Tegevused toetavad lasteaia missiooni ja aitavad liikuda visiooni poole, arvestades lasteaia
väärtusi.
1. Jõhvi Lasteaiad missioon:
Tagada turvalises keskkonnas koostöös lapsevanemaga lapse mitmekülgsete areng.
2. Jõhvi Lasteaiad visioon
Jõhvi Lasteaiad on parima kasvukeskkonnaga lasteaed. Siin sirguvad õnnelikud, ettevõtlikud, tervist
väärtustavad ja viisakad lapsed.
3. Jõhvi Lasteaiad väärtused
 Koostöö
 Tervis
 Ettevõtlikkus
 Hoolivus
 Viisakus
4. Lasteaia arengu üldeesmärgid
 Lastele on loodud turvaline tervist edendav kasvukeskkond
 Erivajadusega lapsed on toetatud ja neile loodud tingimused kasvamiseks ja arenemiseks
 Muukeelne laps on toetatud eesti keele kui teise keele õppimisel
 Ettevõtlik hoiak on kujunenud lastes, personalis ja lastevanemates
 Rakendunud Kiusamisest vaba lasteaia metoodika
 Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja kompetentne personal laste arengu suunamiseks
 On kujundatud ühtne meeskond kolme lasteaia maja personalist ja lastevanematest
eesmärkide täitmiseks ja hea maine hoidmiseks
 Kolme maja traditsioonid ja omapära säilinud
5. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted
 Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 Lapse loovuse toetamine
 Mängu kaudu õppimine
 Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine
 Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 Üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 Kodu ja lasteasutuse koostöö
 Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning
teiste kultuuride eripäraga arvestamine
6. Õpikäsitus
 Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes,
hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise,
uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
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Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid,
keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu
suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last
kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
1) kavandada oma tegevust, teha valikuid;
2) seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
3) kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
4) arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
5) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
6) tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

7 . VALDKOND: eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärk:
1) kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise suunas kaasates huvigruppe
2) kolme maja dokumentatsioon ja regulatsioonid ühtlustatud
3) kogu organisatsioon on haaratud planeerimisse, otsustamisse, tegevustesse, analüüsimisse

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Arendustegevuses õppiva
organisatsiooni
põhimõtetega arvestamine

Juhtkonna tegevuse
tunnetamine tööd
edendavana,
koostegutsemine erinevate
rühmade vahel

September 2016

Direktor,
õppealajuhatajad

Luua ettevõtlikkuse
arendamise meeskond ja
määrata koordinaator,
koostada ettevõtlikkuse
arendamise tegevuskava

Ettevõtlikkuse meeskond
loodud ja tegutseb
konkreetse tegevuskava
alusel

Oktoober 2016

Direktor,
õppealajuhatajad

Tunnustussüsteemi
väljatöötamine kogu
personalile (sh tehniline
personal, tervise-, loodus-,
ettevõtlikkusmeeskond)

Olemas tunnustussüsteem

November 2016

Personalijuht

Liitumine projektiga
Rakendada aktiivselt
„Kiusamisest vaba lasteaed” Kiusamisest vaba lasteaia
metoodikat

September 2016

Õppealajuhatajad

Olemas on Tervise
edendamise tegevuskava
Vigastuste raporti
sisseseadmine

Tegevuskava täidetud

Oktoober 2016

Tervishoiutöötaja,
tervisemeeskond

Hoolekogu aktiivsuse
suurendamine aastaplaani
koostamise kaudu

Olemas aastaplaan igaks
aastaks

November 2016

Hoolekogu
esimees

Dokumentide ühtsustamine:
päevakava, õppekava,

Regulatsioonid loodud

Oktoober 2016

Direktor,
personalijuht,

tegevuskava, arengukava,
õpetaja vaba ametikoha
täitmise kord,
sisehindamissüsteem,
asjaajamise kord, personali
arendamise ja koolituse kord,
motivatsioonisüsteem
Organisatsiooniliikmete
rolli suurendamine
planeerimisprotsessis
erinevate
teemameeskondade töös
osalemise kaudu

õppealajuhatajad

Teemameeskonnad
tegutsevad:
arendusmeeskond,
tervisemeeskond,
ettevõtlikkuse meeskond,
loodusmeeskond koostatud
tegevuskavade alusel

September 2016

Õppealajuhataja,
meeskondade juhid

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Kogu personal on kaasatud organisatsiooni arendustegevusse, sh otsustusprotsessidesse,
planeerimisse läbi infopäeva, siseveebi, koosolekute ja töörühmade tegevuse.
 Huvigrupid on aktiivselt kaasatud lasteaia töö planeerimisse, tegevustesse, analüüsi- ja
parendusprotsessidesse. 70% lastevanemaid võtavad osa rahulolu-uuringu küsitluses.
 40% lastevanemaid hindavad oma võimalused osaleda lasteaia tegevuses kõrgel tasemel
(väga rahul).
 Kolme maja peale on loodud ühised meeskonnad: tervisemeeskond, ettevõtlikkuse
meeskond, loodusmeeskond, arendamise meeskond.
8. VALDKOND : personali juhtimine
Eesmärk:
1) personali motiveerituse ja kompetentsuse tase on tõusnud, et tagada lapse areng, lasteaia
missioon ning eesmärkide täitmine
2) uuele õpetajale on tagatud tugisüsteem
3) lasteaias töötavad oma ala professionaalid, kes toetavad lapse mitmekülgset arengut
4) loodud personalipoliitika
5) Viidud läbi töö-ja eneseanalüüsid kogu personaliga ja kaardistatud saavutused lapse arengu
toetamiseks
Tegevus

Tulemus

Personali
tunnustussüsteemi
väljatöötamine
(sh tehnilisele
personalile,
tervisemeeskonnale)

Loodud
Detsember 2016
tunnustussüsteem
õpetajatele, tehnilisele
personalile, tervise-,
loodus-,
ettevõtlikkusmeeskond

Personalijuht,
õppealajuhatajad,
majandusjuhataja

Õppekava arendamise
meeskonna töö
süvendamine

1 kord aastas õppekava Mai 2017
üle vaadatud,
arvestades laste
vajadusi

Direktor,
õppealajuhatajad

Personali pühendumise 1 kord aastas

Tähtaeg

Jaanuar 2017

Vastutaja

Personalijuht

ja rahulolu näitajate
väljaselgitamine

ankeetküsitlus läbi
viidud

Juhi-alluva
arenguvestluste
läbiviimine

1 kord aastas juhtkonna Aprill 2017
liikmetega 1 kord
aastas õpetajatega 1
kord kolme aasta tagant
tehnilise personaliga

Direktor
õppealajuhatajad
majandusjuhataja

Õpetajate päeval
väljasõitude
korraldamine

1 kord aastas on
toimunud väljasõit

Personalijuht

Mentorluse
rakendamine

Igale uuele õpetajale on Pidev
tagatud mentor

Õppealajuhatajad

Tegevusplaani
koostamine
kogemuste
vahetamiseks
õpetajalt-õpetajale

1kord kvartalis on
toimunud
metoodikapäevad
kolme maja koostöös

Õppealajuhatajad

Lahtiste tegevuste
korraldamine igas
majas

Oktoober 2016

Mai 2017

1kord aastas toimuvad Jaanuar 2017
majades lahtised
õppekasvatuse
tegevused
Personali arendamise ja Personali arendamise ja Detsember 2016
koolituse korra
koolituse kord on
koostamine
kehtestatud
Õpetajaskonna
Õpetajad on läbinud
Mai 2017
täiendkoolituste
koolitused vastavalt
läbiviimine vastavalt
koolitusplaanile
koolitusplaanile,
arvestades arengukava
Tööohutusalase
Koolitus on läbitud
Detsember 2016
koolituse
läbiviimine
töökeskkonnaspetsialistile ja
töökeskkonnavolinikule
Õpetajatele Kiusamisest Koolitus on toimunud Detsember 2016
vaba metoodika
koolituse
läbiviimine
Terviseedendusalased Koolitatud on
Detsember 2016
koolitused personalile tervisemeeskonna juht ja
liikmed
Koolitusest tagasiside Läbi viidud koolitused Jaanuar 2017
andmine
õpetajalt-õpetajale
Personalipoliitika
Personali uuendamise ja Detsember 2016
väljatöötamine.
värbamise protsess on
Personali värbamise ja planeeritud, ellu viidud
uuendamise protsessi
vastavalt
planeerimine
personalipoliitikale
Kõrgkoolidega
Jõhvi Lasteaiad
September 2016

Õppealajuhatajad

Personalijuht
Personalijuht

Personalijuht

Personalijuht,
õppealajuhatajad
Personalijuht
Personalijuht
Personalijuht

Personalijuht

kontaktide jätkamine
õpetajate järelkasvu
tarvis
Personali koosseisu
süsteemne ülevaatamine
optimaalseks ressursi
kasutamiseks
Töötada välja
eneseanalüüsi ankeet
tehnilisele personalile
Enam tähelepanu
pööramine personali
saavutustele, mis on
aidanud kaasa lapse
arengule

kollektiivi
on asunud tööle uued
õpetajad
1 kord aastas on
personali
koosseis üle vaadatud

Detsember 2016

Personalijuht

Tehniline personal on Detsember 2016
osalenud eneseanalüüsis

Personalijuht

Personal pühendunud
töös laste arengule

Personalijuht

September 2016

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Moodustatud töökeskkonna arenduse rühm
 Moodustatud loodus-, ettevõtlikkuse- ja tervisemeeskond
 100% personali arvab, et lasteaias on loodud meeskonnatööd toetav keskkond
 100% personali arvab, et tunnustamine motiveerib töö tegemist
 50% personali osalevad koolitusel õppeaasta jooksul.
 95% personali on rahul meeskonna innustamisega juhtkonna poolt
9. VALDKOND: ressursside juhtimine
Eesmärk:
1) eelarveliste ressurside planeerimine on taganud arengukava eesmärkide täitmise
2) tagatud ettekirjutuste täitmine ja kasvukeskkonna turvalisus
3) informatsiooni edastamiseks on loodud erinevad võimalused
4) säästliku majandamise tulemusel saavutatud halduskulude kokkuhoid
Tegevus
Kalevipoja majas

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Toidu nõuetekohaseks
käitlemiseks piisava
arvu
töökorras
külmseadmete
olemasolu tagamine

Kalevipoja
maja on varustatud
vajalike
külmseadmetega

Detsember 2016

Majandusjuhataja

Kalevipoja majas Lotte
rühma sanitaarremont
ning Spordisaali
tegemine Kalevipoja
majja

Lotte rühmas ja
Spordisaalis on
sanitaarremont
teostatud

Juuli 2017

Majandusjuhataja

Kalevipoja maja õueala
piirdeaia ja väravate
väljavahetamine ja
mänguatraktsioonide
lisamine õuealale

Piirdeaed ja väravad Detsember 2016
välja vahetatud ning
mänguatraktsioonid
õuealale lisatud

Majandusjuhataja

Õuesõppe vahendite
loomine Kalevipoja
maja territooriumile.

Õuesõppe vahendid
olemas

Detsember 2016

Majandusjuhataja

Kalevipoja majas
Laste traumade oht on
treppide ja trepikodade minimaalne
töötlemine libisemise
vastu-vaipkate
paigaldus

Veebruar 2017

Tervishoiutöötaja,
majandusjuhataja

Tegevus
Pillerkaare majas

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Õueala „Jaapani aia”
hooldamine

Õueala hooldatud

Mai 2017

Majandusjuhataja

Õueala mänguväljakute Mänguväljakute
kontroll ja hooldus
kontroll läbi viidud

Oktoober 2016

Majandusjuhataja

Pillerkaare majja 1
Kuivatuskapp on
kuivatuskapi soetamine soetatud
rühma

Detsember 2016

Majandusjuhataja

Tegevus
Sipsiku majas

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Toidu nõuetekohaseks
käitlemiseks piisava
arvu
töökorras
külmseadmete
olemasolu tagamine

Sipsiku maja ja
Kalevipoja
maja on varustatud
vajalike
külmseadmetega

Detsember 2016

Majandusjuhataja

Rühmaruumide osaline
renoveerimine: Sipsiku
majas kaks
rühmaruumi

Tualettruumid on
viidud vastavusse
tervisekaitsenõuetele.
Rühmaruumid
remonditud

Juuli 2017

Majandusjuhataja

Sipsiku maja
rühmaruumide ja
esikute valgustuse
vastavusse viimine
tervisekaitsenõuetele

Rühmaruumide
valgustus viidud
vastavusse
tervisekaitsenõuetele

Juuli 2017

Majandusjuhataja

Sipsiku maja õuealal
parkimissüsteemi
olemasolu

Õuealal parkla olemas

Oktoober 2017

Majandusjuhataja

Sipsiku maja õuealale
aia väljavahetamine

Õuealal olemas uus aed Oktoober 2017

Majandusjuhataja

Õuesõppe vahendite
loomine Sipsiku maja
territooriumile.

Õuesõppe vahendid
olemas

Majandusjuhataja

Oktoober 2016

Sipsiku maja õuealale Spordiväljak olemas
spordiväljaku rajamine

Oktoober 2016

Majandusjuhataja

Sipsiku majas eesti- ja
vene sõimerühmade
remont

Laste ja personali
August 2017
olmetingimused
paranenud. Planeeritud
tööd tehtud

Majandusjuhataja

Tegevus

Tulemus

Vastutaja

Lasteaia vajaduste
järjepidev
kaardistamine

Tagatud on õppe- ja
Detsember 2016
kasvatusprotsessi
toimimiseks ja
ajakohastamiseks
eelarveliste ressursside
olemasolu.

Direktor

Maanteeameti
liiklushariduslikes
projektides osalemine

Projekt „Liiklusvanker” September 2016

Direktor

Tähtaeg

IVEK-i pilootprojektis Lasteasutuses Jõhvi
Jaanuar 2017
„Ettevõtlik lasteaed”
Lasteaiad käivad lapsed
osalemine.
on ettevõtlikud

Direktor

Eelarve järgimine

1 kord aastas koostatud Oktoober 2016
majandusaruanne

Majandusjuhataja

Veterinaar- ja
Toiduameti
ettekirjutuste täitmine

Valamud toidunõude
pesuks, kapid
toidunõude
hoidmiseks on
uuendatud

Majandusjuhataja

Märts 2017

Toidukäitlemisruumide Nõudepesuruumides on August 2017
seinte vastavuse
teostatud
tagamine kehtestatud
sanitaarremont
nõuetele

Majandusjuhataja

Turvalisuse
edendamise ja
vigastuste ennetamise
tegevuskava täitmine

Laste elu on turvaline

November 2016

Tervishoiutöötaja,
majandusjuhataja

Pidev inventari
uuendamine

Inventar uuendatud

Märts 2017

Majandusjuhataja

Rühmades pidev
garderoobi kappide
uuendamine ja
soetamine.

Garderoobi kapid
uuendatud

Aprill 2017

Majandusjuhataja

Elektripaigaldise
korralise tehnilise
kontrolli poolt
avastatud puuduste

Elektriohutus on
tagatud

Mai 2017

Majandusjuhataja

likvideerimine
Pidev voodiinventari
soetamine rühmadesse

Olemas on
Veebruar 2017
tervisenõuetele
vastavad voodiinventar
ja voodipesu

Nuku-ja mängunurkade Laste õpi-ja
soetamine
kasvukeskkond on
paranenud

Mai 2017

Majandusjuhataja

Majandusjuhataja

Liivakastide
Laste mängukeskkonna Juuni 2017
uuendamine ja remont, kaasajastamine ja
liivakastide katete
uuendamine
soetamine, ümbruste
korrastamine

Majandusjuhataja

Kaasaegse õueinventari Õueinventar soetatud
soetamine

August 2017

Majandusjuhataja

Kevadised
suurkoristused-talgud

Mai 2017

Direktor,
majandusjuhataja

Märts 2017

Majandusjuhataja

Talgud korraldatud

Trepiastmete
Laste ja personali
märgistamine (algustraumade oht on
lõpp). Libisemise vastu vähendatud
töötlemine

Õueala manguväljakute Mänguväljakute
November 2016
pidev kontroll ja
kontroll ja hooldus läbi
hooldus
viidud

Majandusjuhataja

Inforessursside juhtimine
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Artiklite esitamine,
Jõhvi Teatajasse,
Õpetajate Lehte ja
Põhjarannikusse

Ilmunud vähemalt 2
Mai 2017
artiklit aasta, mis
kajastavad lasteaia tööd

Direktor,
õppealajuhatajad

Internetiühenduse
tagamine rühmades

Õpetajatele tagatud
elektrooniline
suhtlemine
huvigruppidega

Majandusjuhataja

Õppevahendite
soetamisel säästliku
majandamise
põhimõttest lähtumine

Igas majas metoodilise Mai 2017
kabineti sisustamine.
Igas majas on loodud
metoodiline kabinet,
vähendatud
dubleerivate
õppevahendite
soetamine
rühmadesse

Õppealajuhatajad

Energia ja vee

Vett ja elektrit

Majandusjuhataja

September 2016

September 2016

Vastutaja

säästuprogrammi
väljatöötamine

tarbitakse säästlikult.
Personalile läbi viidud
infotund

Säästlik paberi
kasutamine

Paberi lehe kahe poolne Pidev
printimine

Direktor,
õppealajuhatajad

Erinevate
hinnapakkumiste
analüüsimine, et
väärtustada hinna ja
kvaliteedi suhet

Hinnapakkumisi on
võetud
3, et oleks võimalik
analüüsida hinna ja
kvaliteedi suhet

Vastavalt vajadustele

Majandusjuhataja

Hoone automaatika ja
tehnosüsteemide
pädeva isiku poolt
jälgimisteenuse
olemasolu

Järjepidev 1 kord kuus Vastavalt vajadustele

Majandusjuhataja

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Eelarve plaani eesmärgid on arukalt täidetud säästliku majandamise ja keskkonnahoiu
põhimõtte alusel.
 Kasvu- ja töökeskkond on turvaline ja vastab lapse individuaalse arengule (järelevalve
ettekirjutused puuduvad või nende kõrvaldamisega tegeldakse aktiivselt)
 Enamus planeeritud tegevustest on edukalt teostatud.
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10. VALDKOND: õppe- ja kasvatustöö
Eesmärk:
1) lapsed omandanud vanuselisele arengule eeldatavad tulemused
2) erivajadustega lastele loodud võimalused kasvamiseks ja arenemiseks
3) rakendunud ühtne õppekava
4) rakendunud erinevate metoodikate ja õppesuundade kasutamine õppetöös
5) tegevuste aluseks on lasteaia ühised väärtused
6) kujunenud positiivne tervisekäitumine

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Laste huvide,
individuaalsuse ja
vajadustega
arvestamine õppetöös

Vajadusel
individuaalsed
arenduskavad

Oktoober 2016

Õppealajuhataja

Laste arengu pidev
jälgimine

Lastele koostatud
arengumapid,
arengutabelid,
koolivalmiduskaardid

Oktoober 2016

Õppealajuhataja

Vajadusel individuaalse Muukeelsele lapsele
September 2016
arengukava koostamine eesti õppekeelega
rühmas on tagatud
individuaalne keeleõpe

Eesti keele õpetaja

Laste arengu jälgimise Andekad on märgatud
tabelile toetudes
ja toetatud
märgatakse andekaid ja
rakendatakse neile õpet
vastavalt nende
arengule

Pidev

Õppealajuhataja

Andekate laste
märkamine ja
toetamine läbi ringide
ning erinevate
esinemisvõimaluste
pakkumine

Oktoober 2016

Õppealajuhataja

Tagatud ringide
tegutsemine

Lapse arengu
1 kord aastas on
Aprill 2017
kavakindel jälgimine ja toimunud arenguvestlus
dokumenteerimine
lapsevanemaga lapse
arengust

Rühmaõpetajad

Õppekava
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Õppenõukogu igaaastane õppekava
läbivaatamine

Õppekava on vajadusel September 2016
uuendatud

Vastutaja
Õppealajuhatajad

Laste osalemine
planeerimisprotsessislaste huvidega
arvestamine

1 kord aastas laste
rahuloluküsitlus läbi
viidud

Jaanuar 2017

Õppealajuhatajad

Õppekorraldus ja meetodid
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Erirühmas Montessori
metoodika
rakendamine

Montessori metoodika
on kasutusel
igapäevategevustes

Pidev

Õppealajuhataja

Õppetegevuses
keskkonnakasvatuse
osa
suurendamine:
loodusõpperaja
loomine
õuealale kolmes majas

Laste teadmised
loodusest ja
keskkonnakasvatusest
suurenevad
Loodusõpperajad
rajatud

August 2017

Õppealajuhatajad

Ettevõtlikkusõppe
edasiarendamine

100% lastest on
kaasatud

Pidev

Õppealajuhatajad

IT-vahendite
kasutamine
õppetöö läbiviimisel:
õpetajad kasutavad
arvutit,
projektorit,
interaktiivset tahvlit

1 kord õppeaastas on
igas rühmas kasutatud
projektorit ja
interaktiivset tahvlit

Mai 2017

Õppealajuhatajad

Mänguteraapia
läbiviimine

4-6 aastaste lastega

Pidev

Õppealajuhatajad

Igast majast 1 rühma
osalemine
„Kiusamisest
vaba lasteaia“
koolitusel

Metoodika rakendunud Mai 2017

Õppealajuhatajad

Muukeelsele lapsele
eesti kultuuri
tutvustamine

Lapsed tunnevad eesti
rahvuskultuuri

Pidev

Õppealajuhatajad

Tarkuste hoidiste
metoodika
rakendamine

Iga tarkusetera on
paigaldatud maja
infostendile ja rühma
stendile lastevanemate
jaoks, et kodu ja
lasteaed toetaksid
sarnaste väärtuste
kujundamist

Pidev

Õppealajuhatajad
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Väärtused ja eetika
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Tegevuste kaudu
järjepidev lasteaia
väärtuste selgitamine

Ühiste väärtustega ja
eetiliste
käitumisnormidega on
loodud lapse arengut
toetav keskkond

Pidev

Õppealajuhatajad

Terviseedendusliku
tegevuskava
elluviimine

Lapsed oskavad
Oktoober 2016
hinnata tervist,
väärtustades tervislikku
toitu, liikumist,
positiivseid tundeid

Õppealajuhatajad,
tervishoiutöötajad

Tervishoiutöötaja rolli
suurendamine
terviseedenduses

Läbi viidud
Jaanuar 2017
koolieelikutele esmaabi
õpetus

Tervishoiutöötajad

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Lapse arengu hindamine on süsteemne ning lihtsustab varajast sekkumist erivajaduste
märkamisel.
 Ettevalmistus kooliks lasteaias on stabiilselt kõrgemal tasemel (enamus lastevanemaid
hindavad laste oskuste omandamist lasteaias stabiilselt kõrgemal tasemel).
 Turvalisuse edendamine on igapäevane ja järjepidev tegevus, mis sisaldab laste ja personali
teadmiste suurendamist ja oskuste arendamist ohutuse ja turvalisuse valdkonnas.
 Ettevõtlikkuse arendamise kaudu laste kaasamine tegevuse planeerimisse, valikute
tegemisse ja tehtu analüüsimisse.
 Erivajadustega lastele rakendatakse individuaalset arengukava (nõustamiskomisjoni otsus).
 Toimub tõhus töö andekate lastega. Andekamate laste arenguks on loodud head võimalused
nii lasteaia õppekava kui ka huviringide kaudu.
 Lapsevanemad (vene) on rahul logopeedilise abiga lasteaias.
 Toetatakse muukeelset last eesti õppekeelega rühmas eesti keele omandamisel.
 Olemas ühtne õppekava.
 Õppekavas on lapse arengu hindamise tabelid ja koolivalmiduskaart viidud ühtsetele
alustele.
 Õppekava muudetakse tuginedes õppe- ja kasvatustöö analüüsidele.
 Õpetajad täiendavad oma teadmisi uutest metoodikatest, kasutavad IT innovatsioone.
 Rakendunud Montessoori metoodika erirühmas.
 Erinevate metoodikate kasutamine õppetöös: tarkuste hoidiste metoodika, milles on
hoidistatud esivanemate tarkused, Kiusamisest vaba lasteaia metoodika rakendamine,
erirühmas Montessoori metoodika rakendamine.
 Õppekorralduses lähtutakse tervise väärtustamise, keskkonnahoiu ja Kiusamisest vaba
lasteaia põhimõtetest ühendades need ettevõtlikkuse arendamisega.
 Ühised väärtushinnangud ilmnevad kogu lasteaia tegevuses.
 Kõik lapsevanemad tunnistavad tervist ja tervisedendust ühiseks väärtusteks : 100%
lapsevanemaid on rahul,et lapsed viibivad palju õues, lasteaias rakendatakse õuesõppe
meetodeid.
 Tutvustatakse lastele pärimuskultuuri.
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11. VALDKOND: koostöö huvigruppidega
Eesmärk:
1) olemas koostööplaan huvigruppidega
2) huvigrupid on kaasaud lapse arengu toetamisse
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Huvigruppide
määratlemine ja
koostööplaani
koostamine

Koostöö plaanipärane

November 2016

Direktor

Tagasisidevormi
koostamine
koostöögruppidele

Tagasiside analüüsitud, Detsember 2016
mis on parendustöö
aluseks

Õppealajuhatajad

Hoolekogu aastaplaani Aastaplaan koostatud
koostamine
ning kavandatud
tegevused ellu viidud

Detsember 2016

Hoolekogu esimees

Aastaplaani
Lapsed teadlikud laste
koostamine Jõhvi
uudiskirjandusest
Keskraamatukoguga:
raamatukogutöötaja
tutvustab lastele uusi
raamatuid,
ettelugemispäeval loeb
raamatuid ette

Oktoober 2016

Õppealajuhatajad

Koostöö suurendamine
kolme maja vahel:
metoodikapäevade ja
ühisürituste
korraldamine

1 korda aastas
Veebruar 2017
korraldatud
metoodikapäev.
4 korda aastas
korraldatud ühisüritusi

Õppealajuhatajad,
personalijuht

Koostöö jätkamine
Jõhvi põhikooli, Jõhvi
vene põhikooli ja
Jõhvi gümnaasiumiga:
kooli õpetaja
osalemine
rühmakoosolekul

Koolid esitanud
tagasisidelehed kooli
läinud laste
õpitulemuste kohta

Mai 2017

Õppealajuhatajad

Õpetajate tutvumine
lastega, laste
tutvumine kooliga

Lastel ei ole tekkinud
koolihirmu

September 2016

Õppealajuhatajad

Koostöö tõhustamine
lastevanematega

1 kord aastas on
korraldatud
kasvatusteemaline
loeng. Lastevanemate
teadlikkus lapse
kasvatamisest on
suurenenud

Mai 2017

Direktor

Lahtiste uste päevade
korraldamine

1 kord aastas on
korraldatud lahtiste

Veebruar 2017

Õppealajuhatajad

uste päevad
Infotahvlile
nädalaplaani lisamine

Lapsevanemat on
nõustatud
kasvatusküsimustes

Pidev

Õppealajuhatajad

Lastevanemate
kaasamine arengu-ja
õppekavade
koostamisse

1 kord aastas
arenguvestlus
lapsevanemaga.
Lapsevanemate huvi
õppetegevuse vastu
suurenenud

Aprill 2017

Õppealajuhatajad

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Määratletud ja kaasatud Jõhvi Lasteaiad huvigruppe.
 Koostatud koostööplaan huvigruppidega.
 Lasteaeda tutvustav info on kättesaadav erineval moel erinevatele huvigruppidele: 99%
lapsevanemat ja 100% personali on rahul infoliikumisega lasteaias.
 Kasutades erinevaid allikaid sh lasteaia kodulehekülge.
 Enamus lapsevanemaid arvab, et koosolekud on sisukad ja huvitavalt korraldatud.
 Lastevanemate hoolekogu tegevustest teadmise kasv: rohkem kui 80% lapsevanemaid
teavad hoolekogu eesmärkidest ja tegevustest.
 Enamus lapsevanemaid arvab, et hoolekogu osaleb lasteaia tegevuses aktiivselt.
 Vanemate informeerimine on laiendatud hoolekogu tegevuse kaudu, sh hoolekogu otsused
edastatakse lastevanematele lasteaia kodulehe kaudu.
 Lastevanemate ja personali rahulolu uuringud näitavad, et lasteaial on hea maine.
 Partnerlussuhete saavutused (tänukirjad, konkursside ja võistluste tunnustused jne).
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12. Õppeprotsessi toetavad ühisüritused Kalevipoja majas

Väärtused
SEPTEMBER 2016
Väärtus-viisakus

Kuu ja üritus

Vastutajad/läbiviijad

22.08-02.09 Laste vabamängu vaatlus

Rühmaõpetajad

1.09 Tarkusepäev, rongkäik kooli

Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

juurde
29.08-09.09 näitus „Aabitsate kirju

Õppelajuhataja

elu”
Vanavanemate päeva tähistamine

Rühmaõpetajad

rühmades
01.09-16.09 Rühmakoosolekud

Rühmaõpetajad

22.09 – 26.09 Mihklipäeva nädal,

Liikumisõpetajad/rühmaõpetajad

sügis-kompositsioonid

Rühmaõpetajad

Liikluskasvatus

Rühmaõpetajad

29.09.2016 Lasteetendus „Kuldsed

Õppelajuhataja, rühmaõpetajad

tiivad”, Teatrike
Turvalise ja arendava arengukeskkonna Õppelajuhataja
loomine
Logopeediliste abi vajavate laste

Logopeedid

väljaselgitamine
Rühmade poolt uute hoolekoguliikmete Juhtkond
esitamine
Individuaalsed perevestlused – uued

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

lapsed
14.09 - 2015/2016 päevikute esitamine Rühmaõpetajad, juhtkond
arhiivi
12.09 - 2016/2017 päevikute avamine

Rühmaõpetajad, juhtkond

16.09 Lastevanemate koosolekute

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

protokollide esitamine õppelajuhatajale Õppelajuhataja

OKTOOBER 2016
Väärtus-ettevõtlikkus

21.09 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

Õpetajatepäev

Õpetajad

10.09 Vene nukuteaterietendus

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

Turvalise ja arendava arengukeskkonna Õppelajuhataja, rühmaõpetajad,

täiendamine

liikumis-ja muusika õpetajad

Matk Selisoo matkarajale

Liikumisõpetajad, vanemad
rühmad

Kalevipoja olümpiad (poiste nädal)

Liikumisõpetajad, rühmaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste

Logopeedid

väljaselgitamine

NOVEMBER 2016
Väärtus-hoolivus

26.10 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

26.10 Pedagoogiline nõukogu

Juhtkond

Isadepäev (õpitoad lasteaia rühmades)

Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

Mardipäev

Rühmaõpetajad

Kadripäev

Rühmaõpetajad

02.02 Lasteetendus „Heategu”,

Õppelajuhataja, rühmaõpetajad

Lepatriinu teater
25.02 „Lamba samba”, Miku Manni

Õppelajuhataja, rühmaõpetajad

teater

DETSEMBER 2016
Väärtus-ettevõtlikkus

HEV -lapsi toetava võrgustiku

Logopeedid, rühmaõpetajad,

täpsustamien, korrigeerimine

õppelajuhataja

23.11 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

Advendiaja tähistamine

Muusikaõpetajad, rühmaõpetajad

Jõulupeod

Muusikaõpetajad/Rühmaõpetajad

Rühmade/saali kaunistamine jõuludeks Rühmaõpetajad/muusikaõpetajad
Piparkookide küpsetamine

Rühmaõpetajad

Jõuluteemalised erinevad töötoad

Rühmaõpetajad

lastele

JAANUAR 2017
Väärtus-ettevõtlikkus

21.12 Kokkuvõtted esimese poolaasta

Logopeedid, rühmaõpetajad,

õnnestumised ja ebaõnnestumised

õppelajuhataja

Talvetrall

Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

Kuuse ärasaatmine

Muusikaõpetajad/liikumisõpetajad

Lume- skulptuuride ehitamine

Rühmaõpetajad

25.01 Lasteetendus „Kuidas saada

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

heaks”, Lasteteater
Lapse vabategevuse mängu vaatlus

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

Rahulolu uuringud – lapsevanem, laps, Õppelajuhataja
personal
12.01 Teater Ilmarine, vene keeles

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

VEEBRUAR 2017
Väärtus-hoolivus

25.01 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

Vastlapäeva sõidud kelguga

Liikumisõpetajad/rühmaõpetajad

Sõbrapäev

Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

Eesti Vabariigi sünnipäeva aktus

Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

01.02 Vene keelne planetaarium

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

„Tähekese seiklused”
07.02 „Teeme ise muusikat”

Muusikaõpetaja, Sajajalgsete

Sajajalgsed Kondserdimajas

rühmaõpetajad

Lahtiste tegevuste vaatlemine

Õppelajuhataja

Rahvuslik nädal

Rühmaõpetajad

Koolipikendust vajavate laste välja

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja,

selgitamine

logopeed

Koolivalmiduskaartide täitmine

Kooliminevate laste
rühmaõpetajad

MÄRTS 2017
Väärtus-hoolivus

22.02 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

Kalevipoja maja sünnipäeva kuu

Kogu personal

Laulupäev

Muusikaõpetaja

Tüdrukute nädal – juuksur, printsesside muusikaõpetajad,rühmaõpetajad
pidu
Muusikaõpetajad/rühmaõpetajad
Õpetajate etendus lastele
Lõbusate Mõmmide
Õppekäik Jõhvi Keskraamatukokku
rühmaõpetajad
Maitsetaimed aknalaual

Rühmaõpetajad

30.03 Lasteetendus ”Kübarapidu”,
Anne Velli Lastešou
Õuesõppe perioodi algus
Emakeelepäev
Lapse arengu jälgimise ankeet
Arenguvestlused
Koolivalmiduskaartide täitmine

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja
Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad, rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Kooliminevate laste
rühmaõpetajad

29.03 Pedagoogide infotund
APRILL 2017

Arenguvestlused lastevanematega

Õppelajuhataja

Rühmaõpetajad

Väärtus-koostöö

Ülemaailmne tervisepäev

Liikumisõpetajad/tervisemeeskond

Kevadpühad

Rühmaõpetajad

Südamenädal

Rühmaõpetajad

26.04 Lasteetendus „Mängult ja

Rühmaõpetajad, õppelajuhataja

päriselt”, Miku Manni teater

MAI 2017
Väärtus-tervis

JUUNI, JUULI,
AUGUST 2017
Tere suvi !

Arenguvestlused personaliga

Õppelajuhataja

Lastevanemate koosolekud

Rühmaõpetajad

26.04 Pedagoogide infotund

Õppelajuhataja

Emadepäeva pidu

Muusikaõpetaja/rühmaõpetaja

6 rühma lõpupidu

Muusikaõpetaja/rühmaõpetaja

Muusikakooli külastus

Rühmaõpetajad

Rühmakoosolekud

Rühmaõpetajad

Laste rahulolu uuring

Vanemate rühmade rühmaõpetajad

01.06 Lastekaitsepäev

Rühmaõpetajad, muusikaõpetajad,
liikumisõpetajad, õppelajuhataja

Suvemängud

2016-2017 Sisekontrolli plaan

Laste arengu toetamine
Aeg

Tegevus

Vastutaja/läbiviija

August/September

Lapsega tutvumine.Lapse
ankeedi täitmine.

Rühmaõpetajad/lapsevanemad

September

Logopeedilist abi vajavate
laste väljaselgitamine

Logopeed

Aastaringselt

Konsultatsioonid ja vestlused

Logopeed/rühmaõpetaja

Aastaringselt

Vestlused ja nõustamine

Logopeed/lapsevanem

Aastaringselt

Laste arengu jälgimine

Rühmaõpetajad

Aprill/Mai

Laste sotsiaalse arengu tabelite Rühmaõpetajad/Muusikaõpetaja/
täitmine
Liikumisõpetaja

Õppeaasta teine pool

Arenguvestlused
lastevanematega

Rühmaõpetajad/lapsevanemad

Mai

Koolivalmiduse kaardid

Rühmaõpetajad/Muusikaõpetaja/
Liikumisõpetaja/Õppealajuhataja

Aastaringselt vastavalt
vajadusele õhtupoolsel ajal

Vestlused ja konsultatsioonid

Rühmaõpetajad/lapsevanemad

September-mai

Mänguteraapia erivajadustega
laste rühmas

Mänguterapeut

September-mai

„Kiusamisest vaba Lasteaed”

Lõbusate Mõmmide
rühmaõpetajad, õppelajuhataja

Koostöö lastevanematega
August/September

Perevestlused -uued lapsed

September

Rühmakoosolekud

September

Hoolekogu liikmete valimine

September

Koolidega kohtumine

September
November
Detsember
Mai

Ühisüritused peredega; Vanavanemate päev,
Isadepäev,
Jõulupidu,
Emadepäev

Aastaringselt 1xkuus

Iga tarkusetera stendil, et kodu ja lasteaed toetaksid sarnaste
väärtuste kujundamist

Pedagoogiline ja metoodiline töö
Iga kuu viimane kolmapäev, kell
Infominutid/töökoosolekud õpetajatega
12.40 infotund. E-mailidele jooksev
info
September

14.09.2016.a. Päevikute esitamine arhiivi
12.09.2016.a. Päevikute avamine

Oktoober

Pedagoogiline nõukogu

Aastaringselt

Lasteaiasisesed õppepäevad/töötoad, lahtiste tegevuste
vaatlus

Mai/Juuni

Õpetajate enesehindamine.Laste rahulolu uuring, vanem
rühm. Pedagoogiline nõukogu

Juuni

Arenguvestlused õpetajatega
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12.2. Pillerkaare majas
2016/2017 ÕPPEAASTA ÜLDTEEMA -KES MÄNGIB, SEE ÕPIB!
September- teretamise kuu( mihklikuu,
sügiskuu)

Väärtus- kasvatuse märksõna: tarkus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

01.09 Tarkusepäev

M.Vare

11.09 Vanavanemate päev

Rühmaõpetajad

29.09. Mihklipäeva mängupidu

M.Vare

Näitus

26.09.-30.09. Mihklipäevanäitus
Sügiskompositsioonid

Rühmaõpetajad

Teater

15.09 Lasteteater Rõõmulill „Pipi
läheb kooli”

Õppealajuhataja

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna loomine

Õppealajuhataja

Õppetöö algus/ igapäevased
tegevused

Rühmaõpetajad

Rühmades paindlik lapsest lähtuv
töökorraldus

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Lastega tutvumine ja eripära
väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine algklassiõpetajatega

Õppealajuhataja

Hoolekogu

Rühmade poolt uute liikmete
esitamine

Juhtkond

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Lapse arengu
hindamine

Rühmade koosolekud
Koostöö lastevanematega

Individuaalsed perevestlused- uued
lapsed

Sisehindamine

12.09- 2016/2017 õa. päevikute
Õpetajad
esitamine arhiivi
Juhtkond
12.09- 2016/2017 õa. Päevikute
avamine
19.09 lastevanemate koosolekute
protokollide esitamine
õppealajuhatajale
21.09-perevestlused lastevanematega
(sõim, koolieelikud), analüüsimine
..09- 2016-2017 rühmade
tegevuskavade kinnitamine

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

28.09- Pedagoogide infotund

Juhtkond
Õppealajuhataja

Oktoober – porikuu, Pillerkaare sünnipäev Väärtus- - kasvatuse märksõna: viisakus
Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

.10 Õpetajate päev Avinurme
elulaadikeskuses

Õppealajuhataja

...10 orienteerumine Jõhvi pargis

D.Vähk

10.-16.10 Pillerkaare sünnipäev ja
sünnipäevanädal

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
M.Vare, D.Vähk

Teater

20.10 Rändnukuteater NõuPuu
etendus ” Kõik on võimalik"

Õppealajuhataja

Näitus

Laste tööde näitus "Õnne soovime
sul..."

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine
Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Õppetegevuste vaatlus
Lapse arengu
hindamine

Lastega tutvumine ja eripära
väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga vastavalt
vajadusele

Logopeed

Sisehindamine

Motivatsioonivestlused õpetajatega

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

26.10- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja
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November- talvekuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: turvalisus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

.....11 Isadepäeva tähistamine,
spordipäevad isadega

rühmaõpetajad, liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad

......11 Mardi/Kadrijooks rühmade
vahel

rühmaõpetajad, M.Vare

25.11 Kadripäeva mängupidu

M.Vare, D.Vähk

Teater

22.11 Eesti Lasteteater „Imerohi”

Õppealajuhataja

Näitus

Näitus „Isaga koos teha võib kõike“

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine
Laste arengumappide täitmine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

HEV-lapsi toetava võrgustiku
täpsustamine, korrigeerimine

Logopeedid, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine
Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Ühised peod peredega

Õpetajad

Sisehindamine

Rühmades olevate õppevahendite
otstarbekuse ning laste vanusele
vastavuse analüüs

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

25.11- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja
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Detsember- Jõulukuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: loovus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

12 Advendiaja tähistamine

M.Vare, rühmaõpetajad

12 Jõulunädal rühmades; Jõulukülade Rühmaõpetajad/*Jõhvi lasteaiad
külastused, Jõululaat (kohvik)
Ettevõtlikuse meeskond
...12 Päkapikkude disko
D.Vähk
12 Jõulupeod

M.Vare, rühmaõpetajad

Näitus

Jõuluteemaline näitus (teema
täpsustamisel )

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Võtame kokku esimese poolaasta
õnnestumised ja ebaõnnestumised

Logopeedid, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Ühised peod peredega

Õpetajad

28.12- Pedagoogide infotund?

Õppealajuhataja

Jaanuar- kuuse ärasaatmine, näärikuu,
südakuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: avatus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

.........01 Lumemängud lumelinnas

Liikumisõpetaja

…….01 Kelgupäevad koos
Kalevipoja maja lastega

Liikumisõpetaja

....01 Kuuse ärasaatmispidu

M.Vare

21.01- rahvusvaheline kallistamise
päev

rühmaõpetajad

Teater

26.01. Miku Manni Teater „Lamba
samba"

Rühmaõpetajad

Näitus

......01 Kunstitööde näitus „Mina ise Rühmaõpetajad
tegin“(laste valiktööde näitus) saalis

Õppe-ja
Kunstitööde jäädvustamine
kasvatusprotsess
Õppevahendite koostamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

Lapse vabategevuse mängu vaatlus

rühmaõpetajad, õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Rahulolu-uuringud lapsevanem,
laps, personal

Õppealajuhataja

Koostöö
Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
lastevanematega vestlused vastavalt vajadusele õhtuti

17.30-18.30
Heaolu küsitlused

Rühmaõpetajad

Sisehindamine

Päevikud

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

25.01- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja

Veebruar- Sõbrakuu, minu Eestimaa,
Väärtus- kasvatuse märksõna:
küünlakuu
sõbralikkus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
28.02. Vastlapäev
D.Vähk
sündmused
14.02 Sõbrapäeva tähistamine (3 M.Vare, D.Vähk
lasteaiaga koos)
23.02 EV aastapäeva tähistamine M.Vare
Õppe-ja
Lahtiste uste päevad
Õppealajuhataja
kasvatusprotsess Rahvuslik nädal; Oma rahvuse
ja kodukoha väärtustamine.
Teater

17.02. Lasteteater Rõõmulill
"Pipi peab Eesti sünnipäeva"

Näitus

17.02-23.02.Näitus " Eestimaa, Rühmaõpetajad
mu kodumaa!"
Koolipikendust vajavate laste
Rühmaõpetajad
välja selgitamine
Õppealajuhataja. logopeed

Lapse arengu
hindamine
Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
Lahtised uksed rühmategevustes
lastevanematega Individuaalsed konsultatsioonid
ja vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine
Lahtised uksed rühmategevustes
Koolivalmiduskaartide täitmine
Personali
22.02- Pedagoogide infotund
koosolekud ja
arendusüritused

Märts- Teatrikuu,
Valdkonnad
Traditsioonid/
sündmused

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

paastukuu, linnukuu Väärtus- kasvatuse märksõna: julgus
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
6.03.-10.03. Tüdrukute nädal.
Liikumisõpetaja, M.Vare
Ilupäev.
Rühmaõpetajad
14.03 Emakeelepäev
M.Vare
Luuletuste ja lugude rääkimise Rühmaõpetajad
õhtud
...03 Kevade alguse tähistamine Rühmaõpetajad
etendustega
...03 Teatrietendused rühmades Rühmaõpetajad
või õpetajate teater

Teater
Näitus
Õppe-ja
kasvatusprotsess
Lapse arengu
hindamine
Koostöö
lastevanematega
Sisehindamine
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

30.03.Anne Velli Teater etendus Õppealajuhataja
"Kübarapidu"
Näitus "Lemmikmuinasjutud"
Rühmaõpetajad
Õuesõppe perioodi algus
Rühmaõpetajad
Lapse arengu jälgimise ankeet

Rühmaõpetajad

Arenguvestlus lapsevanemaga
Individuaalsed konsultatsioonid
ja vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Lahtised uksed rühmategevustes
Koolivalmiduskaartide täitmine
29.03- Pedagoogide infotund

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Aprill- Naljakuu, jürikuu, mahlakuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: tervis
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
sündmused
...04. Munapühad
Rühmaõpetajad
...04. Nõiapidu
Rühmaõpetajad
...04.TEL
* koostöö teiste lasteaedadega
Liikumispidu/orienteerumine
liikumisõpetajad
….04 Südamenädal,
Liikumisõpetaja,
tervishoiutöötaja vestlused lastega, tervishoiutöötaja
sportlikud matkad,
orienteerumised
Teater
18.04.Lepatriinu Teater "Heategu" Õppealajuhataja
Näitus
7.04.-14.04.Näitus "Koks, koks, Rühmaõpetajad
koks-munapoks"
Lapse arengu
hindamine

Koolivalmiduskaartide täitmine
Rühmaõpetajad
3-7-aastaste laste sotsiaalse arengu Õpetajad, muusika-ja
tabel
liikumisõpetaja
3-4-a, 4-5 a, 5-6-a ja 6-7-a laste
Rühmaõpetajad
arengu jälgimise tabelid ja arengu Õppealajuhataja. logopeed
jälgimise mäng
Arenguvestlused personaliga
Õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
Lastevanemate koosolekud
Rühmaõpetajad
lastevanematega Individuaalsed konsultatsioonid ja Rühmaõpetajad
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Personali
26.04- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja
koosolekud ja
arendusüritused

Mai- lõpupeod, lehekuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: hoolivus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/ 05 Emadepäeva tähistamine
M.Vare, D.Vähk * spordipäevana
sündmused
või pidulik kontsert
……05 Perepidu „Kevad tuli õuele rühmaõpetajad

Näitus

.....05 Lõpupeod „Head teed
koolijütsid
.....05 Fotonäitus „Minu ema
väiksena“

2 rühm ja 4 rühm, M.Vare
Koostöös lastevanematega

....05 Pillerkaare aastanäitus (saal, rühmaõpetajad
fuajee)
Lapse arengu Lapse arengu jälgimise ankeet
Õpetajad, muusika-ja
hindamine
liikumisõpetaja
Koostöö
Arenguvestlused personaliga
Õppealajuhataja
huvigruppidega Õpetaja enesehindamine
Koostöö
Lastevanemate koosolekud
Rühmaõpetajad
lastevanemateg Individuaalsed konsultatsioonid ja Rühmaõpetajad
a
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine Kokkuvõtted sisehindamise
Õppealajuhataja
perioodist
Personali
25.05- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja
koosolekud ja
arendusüritused

Juuni, Juuli, August- Tere, suvi!
Valdkonnad

Väärtus- kasvatuse märksõna: mängulisus

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/ 1.06.Lastekaitsepäev
rühmaõpetajad
sündmused
06- ülemaailmne keskkonnapäev Ly Purka, Õ.Nõmmeloo
Sisehindamine 31.08-2016/2017-õppe-ja
kasvatustegevuse päevikute
esitamine arhiivi
2017/2018 tegevuskava
koostamine, arutelud
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Õppealajuhataja

2016-2017 Sisekontrolli plaan
Teostamise aeg Tegevused
SEPTEMBER

OKTOOBER

Vastutav
isik

Koostööpartnerid

Monitooring

Lapse arengu Tervishoiu- Rühmaõpetajad
jälgimine:
töötaja
lapse kaalu ja
kasvu
kontrollimine

Kontroll on
läbiviidud

Lapse arengu Rühmajälgmine:
õpetaja
arengu või
perevestlus
lastevanemate
ga; IAKkoostamine
(vajadusel)
Ankeet uuele
lapsevanemale

Kontroll on
läbiviidud

Lapsevanemad,
spetsialistid

Laste
Tervishoiu- Rühmaõpetajad
külastatavuse töötaja,
analüüs
sekretär

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
tegevuskava,
lapse arengu
tabel, päevik,
teadetahvlid

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Arengu
planeerimine on
süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning
lähtub kõiki
valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates
huvigruppe

2015/2016
päevikute
esitamine
arhiivi

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Lastevanemat Rühmae koosolekute õpetajad
protokollide
esitamine,
hoolekogu
liige

Õppealajuhataja

Lapse arengu
jälgmine:
arengu või
perevestlus

Lapsevanemad,
spetsialistid,
logopeed

Rühmaõpetaja

Kontroll on
läbiviidud

lastevanematega;
IAKkoostamine
(vajadusel)

NOVEMBER

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
tegevuskava,
lapse arengu
tabel, päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kultuurilishügieenilised
harjumused

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja

Laste
külastavuse
analüüs

TervisRühmaõpetajad
hoiutöötaja,
sekretär

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
tegevuskava,
lapse arengu
tabel, päevik,
lapse
arengumapp

Õppealajuhataja

Arengu
planeerimine on
süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning
lähtub kõiki
valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates
huvugruppe

Liikumistegev Õppealaused,
juhataja
muusikategev
used- kontroll,
pedagoogi
nõustamine
Laste
külastavuse
analüüs

Rühmaõpetajad

Liikumisõpetaja
Muusikaõpetajad

Tervishoiu- Rühmaõpetajad
töötaja

Rühmades
Õppealajolevate
uhataja
õppevahendite
otstarbekuse
ning laste

Arengu
planeerimine on
süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning
lähtub kõiki
valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates
huvigruppe

Rühmaõpetajad

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

vanusele
vastavuse
analüüs
DETSEMBER Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
päevik,
arengumappide
täitmine

JAANUAR

VEEBRUAR

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on
läbiviidud,
analüüs suunad
parendustegevusse

Laste
külastavuse
analüüs

Tervishoiu- Rühmaõpetajad
töötaja

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on
läbiviidud,
aanalüüs suunad
parendustegevusse

Laste rahulolu Õppealauuring
juhataja
(küsitlus,
lapse
intervjuu)

Rühmaõpetajad

Õppekava
Õppealatäitmise
juhatajad
hindaminearengutabelid

Rühmaõpetajad

Laste
külastavuse
analüüs

Tervishoiu- Rühmaõpetajad
töötaja

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on
läbiviidud,
analüüs suunad
parendustegvusse

KooliÕppealavalmiduse
juhataja
hindamine a
analüüs (laste
tegevuste ja
tööde analüüs,
vaatlused)

Rühmaõpetajad

Laste
külastavuse
analüüs

MÄRTS

Lahtised
Rühmauksed rühma- õpetajad
tegevustes

Õppealajuhataja

Lapse
Õppealavabategevuse, juhataja
mängu vaatlus

Rühmaõpetajad

KooliRühmavalmiduskaart õpetajad

Õppealajuhataja

Lapse arengu Tervishoiu- Rühmaõpetajad
jälgimine:
töötaja
lapse kaalu ja
kasvu
kontrollimine
Personali
rahulolu
uuring
(küsitlus)

APRILL

Tervishoiu- Rühmaõpetajad
töötaja,
sekretär

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Koolivalmiduskaart on täidetud
Kontroll on
läbiviidud

Õppealaju- Personalijuht
hataja

KooliRühmavalmiduskaart õpetajad

Õppealajuhataja

Esitatud
lapsevanemale
kuni 31.03.17

Rühma
dokumentatsioon:
kuuplaan,
nädalaplaan,
päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on
läbiviidud,
analüüs, suunad
parendustegevusse

Lastevanemate
rahulolu
uuring

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kiusamisest
vaba lasteaed
projekti
analüüs ja
kokkuvõte,
lahtine
tegevus

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lahtine tegevus
on läbiviidud
(kolleegidele)

Õuesõppe
Õppealaosakaal
juhataja
õppetegevuste
s- hindamine

Rühmaõpetajad

Arenguvestlused

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja

personaliga
MAI

Rühma doku- Õppealamentatsioon: juhataja
kuuplaan,
nädalaplaan,
õppeaasta
aruanne, lapse
arengu tabel ja
mapp, päevik

Rühmaõpetajad

KooliÕppealavalmiduse
juhataja
hindamine ja
analüüs (laste
tegevuste ja
tööde analüüs,
vaatlused)

Rühmaõpetajad

Arengu
planeerimine on
süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning
lähtub kõiki
valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates
huvigruppe

Õpetajad ja
Rühmaerispetsialistid õpetajad
esitavad
eneseanalüüsid
JUUNI

Pillerkaare
maja
õppeaasta
aruanne

Õppealajuhataja

15.juuni 2017 on
valmis

Sisehindamise Õppealaakt 2016-2017 juhataja

21. juuni 2017 on
valmis

Laste
külastavuse
analüüs

Laste
kohalkäimise %
kasvav trendeesmärk 80%

Tervishoiu- Rühmaõpetajad
töötaja,
sekretär
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12.3. Sipsiku majas
2017 on laste- ja noortekultuuri aasta
Aasta lind 2017 on turteltuvi
2016-2017 õppeaasta teema: IGA LAPS ON VÄÄRTUSLIK
2016 - 2017 õa õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. Austa last ja tema vajadusi, siis laps austab ka sind!
2. Märka erivajadusega last ja tema vanemaid, ole neile toeks!
3. Õpeta ja õpi ise!

September - Tarkusekuu
Teema: Väärtustame õppimist, oleme viisakad
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: Tarkus
Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

01.09- Tarkusepäev- ühisüritused lastele
Mihklipäev - sügiskompositsioonide näitus
Tarkuse kuu- mängud, viktoriinid, muinasjuttude
jutustamine ja arutelu, meisterdamine
09.09 Vanavanemate päeva tähistamine rühmades ja/või
saalis

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

15.09 - Rõõmulill "Pipi läheb kooli"
22.09 - Ilmarine"Большая ошибка маленького ежика"

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

Teema: Mööduva suve kõige säravam mälestus

Õppealajuhataja

TEL

27.09 TEL meeskonna koosolek

TEL meeskond

Õppe-ja
Õuesõppe kuu
kasvatusprotsess Õppetöö algus/ igapäevased tegevused; rühmades paindlik
lapsest lähtuv töökorraldus; nädalaplaanide täitmine

Rühmad
Liikumis- ja
Muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

Lastega tutvumine
Mänguvaatlus
Lapse arengu jälgimise ankeet
20.09- kõneravi vajavad lapsed on välja selgitatud

Rühmad
Logopeedid

Koostöö
huvigruppidega

Külaskäigud raamatukokku

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Hoolekogu

kuni 16.09- rühmade poolt uute liikmete esitamine
22.09 ?- hoolekogu koosolek

Õpetajad
Lastevanemad

Koostöö
Rühmade l/v koosolekud – kuni 16.09
lastevanematega Perevestlused - uued lapsed

Õpetajad
Lastevanemad

Sisehindamine

Õppealajuhataja
Õpetajad
Lastevanemad

09.09- 2016-2017 rühmade tegevuskavade kinnitamine
19.09- 2015/2016 õa. päevikute esitamine arhiivi
19.09- 2016/2017 õa. päevikute avamine

16.09 lastevanemate koosolekute protokollide esitamine
õppealajuhatajale
kuni 09.09 - Rühmades olevate õppevahendite ja inventari
otstarbekuse ning laste vanusele vastavuse analüüs, ITvahendite hindamine ja ettepanekud uueks eelarveaastaks
30.09- perevestlused lastevanematega (sõim, koolieelikud),
analüüsimine
Personali
28.09 -Pedagoogiline nõukogu - uue tegevuskava
Ped.nõukogu
koosolekud ja
tutvustamine- heaks kiitmine, juhtnööre ja korraldusi lasteaia Juhtkond
arendusüritused tööks, hoolekogus esindaja
Õppealajuhataja
Projekt
(ettevõtlikkus)

29.09. - Mihklilaat

Ettevõtlikkuse
meeskonna liikmed
Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Alaväärtused- nutikus, leidlikkus, uudishimu
Vanasõnu selle väärtuse all: Kes tark, see võtab õpetust! Targaks ei sünnita, targaks
õpitakse!

Oktoober - Tervise kuu, rehekuu, porikuu
Teema: tervislik toitumine, Eesti rahva toidud
Põhiväärtus- vääruskasvatuse märksõna: Tervis

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Hea Õpetaja Kuu
01.10. - Õpetajate päeva tähistamine- väljasõit personalile
Sügispeod

Juhtkond
Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

05.10 - Teater Koiott "Kirjad ahvile"
12.10 - "Прыгающая принцесса" Три Лико

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

Teema: Tervislikud toiduained!

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

08.10. Matk personalile
Spordipeod
Tervislik toitumise - Tutvumine talutoiduga
Tervishoiutöötaja vestlused

TEL meeskond
Liikumisõpetajad
Tervishoiutöötaja

Õppe-ja
HEV laste väljaselgitamine, IAK- vormistamine (vajadusel),
kasvatusprotsess Logopeediline abi (vene keeles)

Logopeed
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine

Logopeed
Rühmaõpetajad

Lapse arengu jälgimise ankeet
Logopeediline abi – tegevuskava, ainekava, laste nimekiri
Avastatud HEV- laste jaoks on leitud lapse arengut toetavad
lahendused

Koostöö
huvigruppidega

Turismi- ja mahetoidutalude külastamine
24.-28. - Vilistlased (1. klassist) külastavad lasteaeda
20.-30.10. - Raamatunädal, raamatukogu külastamine

Õpetajad
Juhtkond

Hoolekogu
Koostöö
Arenguvestlused- esimese aasta laste vanematega - Liblikad, Õpetajad
lastevanematega Tähekesed, Põngerjad
Lastevanemad
Perevestlused, ankeedi täitmine - sõimerühmades
Sisehindamine

Mänguvaatluste analüüs

Personali
05.10- Pedagoogide infotund/õpetajate päev
koosolekud ja
26.10 - Pedagoogide infotund ja TTK (Tublide Tüdrukute
arendusüritused Klubi)

Juhtkond
Õppealajuhataja

Projekt
(ettevõtlikkus)

KIK projekt "Väikesed jäljekütid" Tipp ja Täpp rühm
Õppealajuhataja
külastab Elistvere Loomaparki, et tutvuda Eesti
Õpetajad
metsloomadega
Lastevanemad
Alaväärtused – tervislik toitumine, liikumine, värske õhk, õige riietus
Vanasõnu selle väärtuse all: Haigus tuleb hobustega, ära läheb härgadega!
Head mõtted on pool tervist!
Kes tervist kaitseb, see kaua maitseb!

November - Sipsiku sünnipäeva kuu
Teema: eneseaustus, enesekindlus, eneseusk, optimism, mehisus
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: julgus, vaprus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Isadepäeva tähistamine,
Kadripäev, Mardipäev,
Sipsiku sünnipäev

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

25.11. - Miku-Manni Teater "Lamba samba"
Teater-Stuudio Teine Taevas "Сипсик"

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

Teema: Kingitus Sipsikule

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Terviseedenduse lõimimine igapäevategevusse

TEL meeskond

Õppe-ja
Õuetegevused (vastavalt võimalusele)
kasvatusprotsess Sipsiku sünnipäeva nädala tähistamine rühmades ja saalis
ühisüritusena

Rühmaõpetajad,
Õppealajuhataja
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Lapse arengu
hindamine

HEV laste väljaselgitamine
Lapse arengu jälgimise ankeet
Laste arengumappide täitmine

Logopeed
Õpetajad
Õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Politei- ja piirivalve objektide, Viru üksik jalaväepataljoni ja
päästeameti külastamine

Õppealajuhataja
Õpetajad
Juhtkond

Hoolekogu
Koostöö
Isadepäev - mängime koos isaga, spordipäevad isaga, osavõtt Õppealajuhataja
lastevanematega ülelinnalisest isadepäeva üritusest
Õpetajad
Liikumisõpetajad
Perevestlused (vastavalt vajadusele)
Lastevanemad
Sisehindamine

Laste arengumappide täitmise hindamine

Õppealajuhataja

Personali
30.11. - Pedagoogide infotund
koosolekud ja
3.11. - TTK (Sipsiku õmblemine)
arendusüritused

Õppealajuhataja

Projekt
(ettevõtlikkus)

Õppealajuhataja
Õpetajad
Lastevanemad

18.11. - KIK projekt "Vähem on parem" Iisaku
Looduskeskuses, Põngerjate rühm

Alaväärtused- eneseaustus, enesekindlus, eneseusaldus, eneseusk,
initsiatiivikus, iseseisvus, huumor, lahenduste leidmine, optimism.
Vanasõnu selle väärtuse all:
Kel on huvi, saab kõik, mis ta tahab!
Julge põld õitseb alati!
Tahad latva ronida, hakka tüvest peale!
Isa hirmu sees on häbi, aga ema armu sees julgus

Detsember- Jõulukuu
Teema: Olen heatahtlik ja hoolitsev
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: Hoolivus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Advendiaja tähistamine- advendihommikud
Päkapikud piiluvad.
Jõulupeod rühmades
Päkapikumaade, jõulukülade külastused

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad
Lastevanemad
Jõuluvana

Teater

Jõulupeod

Õpetajad
Jõuluvana

Lasteaia galerii

Teema: Jõulukaunistused. Päkapikud ja lumehelbed.

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Terviseedenduse lõimimine igapäevategevusse

TEL meeskond

Õppe-ja
Õpime koos jõuluootusega; Võtame kokku esimese poolaasta Rühmaõpetajad
kasvatusprotsess õnnestumised ja ebaõnnestumised
Õppealajuhataja
Lapse arengu
hindamine

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Pühade ettevalmistused, lasteaia sõprade õnnitlemine pühade Õpetajad
puhul.
Väike kontsert IVKH lasteosakonnas
Õppealajuhataja

Hoolekogu

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu

Koostöö

Jõulupühade ettevalmistamine koos lastevanematega

Õpetajad

lastevanematega
Sisehindamine

Lastevanemad
Koolituskulude analüüs - 2016.a ning 2017.aasta
koolitusplaani koostamine

Personali
28.12- Pedagoogide infotund
koosolekud ja
Ped. nõukogu kokkuvõte poolaasta tegevust
arendusüritused 7.12 - TTK - jõulukaunistused
28.12 - Personali jõulupidu

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Ped.nõukogu

Projekt
Jõulukaunistuste valmistamine, jõululaat
Lasteaia personal
(ettevõtlikkus) Päkapikud piiluvad
Alaväärtused- abivalmidus, abistamine ja heategevus, andestamine, armastus,
headus, jagamine, kodu, koostöö, lojaalsus, sõprus ja sõbralikus.
Vanasõnu selle väärtuse all:
Kui häda näed laita, siis tule ja aita;
Armastus teeb kõik asjad heaks
Mida üks ei või, seda üheksa võivad

Jaanuar - kuuse ärasaatmise kuu, näärikuu, südakuu
Teema: Armastan ja austan ennast ja teisi
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: Sallivus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Vana aasta ärasaatmine. Kuuse ärasaatmispeod.
21.01- rahvusvaheline kallistamise päev

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

25.01. - ELT "Kuidas saada heaks"
27.01. - Teater Lepatriinu "Gusi-lebedi"

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

Teema: Talv on tore! Talverõõmud!

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

21.01. - ülemaailmne kallistamise päev
Talispordipäev personaliga.

TEL meeskond

Õppe-ja
Mänguoskuste väärtustamine (lauamängud ja õuemängud)
Rühmaõpetajad
kasvatusprotsess Erinevuste (nahavärv, puudega inimesed jne) väärtustamine, Õppealajuhataja
Teistsuguste inimeste nädal - kuidas elab teistmoodi inimene?
Lapse arengu
hindamine

Lapse mängu vaatlus

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Rahulolu-uuringud: lapsevanem, laps, personal
Puuetega Inimeste Koja kohtumised lastega

Õpetajad
Juhtkond
Lastevanemad

Hoolekogu
Koostöö
Rahulolu-uuringud lapsevanemaga
lastevanematega

Õpetajad

Sisehindamine

Päevikud

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja

27.01- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

arendusüritused
Projekt
(ettevõtlikkus)

25.01. - KIK projekt "Väikesed jäljekütid" Iisaku
looduskeskuses, Tipp ja Täpp rühm
Lumeskulptuuride ehitamine
Alaväärtused- vägavallatus, austus, kaastunne, hoolimine,
erinevuste aktsepteerimine, empaatiavõime, osavõtlikkus, osavõtlikus.
Sotsiaalsed väärtused: teistest kultuuridest ja religioonidest lugu pidamine,
vendlus, heaks kodanikuks olemine, võrdsus, rahvuslikkus, patriotism,
sotsiaalne õigus, üksmeel.
Vanasõnu selle väärtuse all:
Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teistele
Ilma koppel on suur ja seal sees on iga karva vasikaid.
Igal perel ise mood!

Veebruar- Sõbrakuu , minu Eestimaa, küünlakuu, vastlakuu
Teema: Olen sõbralik
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: Armastus ja sõprus
Lind armastab oma pesakest, laps oma kodukest!
Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Hõissa, Vastlad!- väljasõit Toila (või Pannjärvele),
vastlapäevamängud
Sõbrapäeva tähistamine, sõbrapeod.
Vabariigi aastapäeva aktus

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

02.02. - Planetaarium

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

Minu sõber (sõbrad), Minu Eestimaa!

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Vastlatrall - vastlapäev Toilas, tradistioonilised
vastlapäevamängud
TEL meeskonna ümarlaud
Personali tervisepäev- tervislike eluviiside propageerimine

TEL meeskond
Liikumisõpetajad
Muusikaõpetajad

Õppe-ja
Rahvuslik nädal - Eesti mäng, viktoriin Eestimaast
kasvatusprotsess Oma rahvuse ja kodukoha väärtustamine.

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine

Lapse vabategevuse mängu vaatlus
Koolipikendust vajavate laste välja selgitamine

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

13.-17.02- Lahtised uksed rühmategevustes
Külastme Kaitseliidu maja; Noorkotkad, Kodutütred
külastavad lasteaeda

Õpetajad
Õppealajuhataja

Hoolekogu

Hoolekogu

Koostöö
Lastevanemate kaasamine sõbrapäeva ja EV aastapäeva
lastevanematega tähistamisel

Õpetajad
Lastevanemad

Sisehindamine

Dokumentatsiooni täitmise hindamine

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja

22.02- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

arendusüritused
Projekt
(ettevõtlikkus)
Alaväärtused- headus, sõbralikkus, jagamine, kodu, koostöö, abistamine, isamaalisus
Vanasõnu selle väärtuse all:
Õige sõber kaalub rohkem kui kuld!
Armastus teeb kõik asjad heaks!
Lahke silm leiab sõpru!
Mis südamest tuleb see südamesse läheb!

Märts- Teatrikuu, paastukuu, linnukuu, teatrikuu
Teema: Teeme teatrit
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: ettevõtlikkus
Väikesed allikad teevad suured jõed!
Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Teatrikuu- lasteetendused - iga rühma poolt oma etendus
14.03- Emakeelepäev, emakeelepäeva tähistamine
Luule- ja jutuhommikud
8.03 - Naistepäeva pidu

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

Sipsiku teatrifestival (vanemad rühmad esitavad
näitemänge)
06.03. - Eesti Lasteteater "Igaühele oma"
30.03. - Anne Velli Teater "Vares vembumees"

Õppealajuhataja,
rühmad

Lasteaia galerii

Teema: Muinasjutt tuli külla

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Hambanädal
Hambaarsti külastamine, tervishoiutöötaja vestlused

TEL meeskond
Tervishoiutöötaja

Õppe-ja
Emakeele nädal - Muinasjutt tuli külla- eesti kirjanik (jutud,
kasvatusprotsess illustratsioonid)
Kevadised luule- ja jutuhommikud
Teeme teatrit!

Rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine

Lapse arengu jälgimise ankeet

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Rahulolu-uuring lastevanematele
Koolidega kohtumine
Kohalikud teatritegijad kohtuvad lastega

Õpetajad
Õppealajuhataja

Hoolekogu
Koostöö
Kohtumine lapsevanema - ettevõtjaga (rühmades)
lastevanematega

Õpetajad
Lastevanemad

Sisehindamine

Rahulolu-uuringute analüüs

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

TTK- kingitus iseendale
Teatrietenduse külastamine kollektiiviga

Õppealajuhataja

Projekt
(ettevõtlikkus)
Alaväärtused – aktiivsus, taibukus, loovus
Vanasõnu selle väärtuse all: Kõik mis teed – tee hästi!
Magava kassi suhu hiir ei jookse!

Aprill - Naljakuu, jürikuu, mahlakuu
Teema: Teen nalja ja naeran ka enda üle
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: Huumor

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Naljakuu. Naljapäeva tähistamine, mänguhommikud.
Südamenädal
Munadepühad
Perepäev- lahtiste uste päev
Raamatukogu külastamine - aktiivõpe

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Teater

26.04. - Miku-Manni teater "Mängult ja päriselt"

Õppealajuhataja
rühmad

Lasteaia galerii

07.04. - Näitus: Munapühade kaunistused

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Südamenädal. Mängupidu "Rõõmus süda"
Tervishoiutöötaja vestlused südame tervisest
TEL maakondlik liikumispidu
07.04 - Maailma tervisepäev

TEL meeskond
Liikumisõpetajad
Muusikaõpetajad
Tervishoiutöötaja

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Koolivalmiduskaartide täitmine

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine

Lpase arengu jälgimise ankeet
Mänguoskuste lõplik fikseerimine

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Seemnete külvamine taimede ettekasvatamiseks

Rühmaõpetajad
Lastevanemad

Hoolekogu

Hoolekogu

Koostöö
lastevanematega

Arenguvestlused
Lastevanemate koosolekud

Rühmaõpetajad
Lastevanemad

Sisehindamine

Arenguvestlused personaliga

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

26.04 - Pedagoogide infotund
Naeruteraapia personalile

Õppealajuhataja

Projekt
(ettevõtlikkus)
Alaväärtused- olevikus elamine, hetke väärtustamine, vastutus, optimism, visadus ja
püsivus
Vanasõnu selle väärtuse all:

Pärast äikest paistab päike!
Kust muidu nalja saab, kui ise ei tee!
Õnn tuleb selle juurde, kes naeratab!
Naer on terviseks!

Mai - lehekuu
Teema: Oskan otsustada ja vastutada
Põhiväärtus- väärtuskasvatuse märksõna: vastutus
Kuidas sina teistele, nõnda teised sinule!
Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Emadepäev
Lõpupeod
Taimelaat

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Lasteaia galerii

Näitus „Meenutus lasteaiast“, kooliminejate joonistused

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

05.05 - tervisliku toitumise päev
10.05 - ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev, Jõhvi
Lasteaiad Suur Spordipidu

TEL meeskond
Liikumisõpetajad
Tervishoitöötaja

Õppe-ja
kasvatusprotsess

09.05 Euroopa päev
Õuesõppekuu
Mänguoskuste väärtustamine (liikumismängud ja
õuemängud)
Ma vastutan nii lille kui looma eest! Vestlused rühmades
lemmiklooma võtmisest ja sellega kaasnevast vastutusest.

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Lapse arengu
hindamine

Lapse arengu jälgimise ankeet
Laps valib oma tööde hulgast 2 tööd arengumappi

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Kevadpeod
Kevadmatkad koos lastevanematega, kokkuvõtted aastast
Lõpupeod

Õpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Hoolekogu

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Kokkuvõtted sisehindamise perioodist
Õpetajad ja erispetsialistid esitavad eneseanalüüsid
Rahulolu küsitlus uute tulijate ja lõpetavate laste vanemate
hulgas
Rahulolu küsitlus lõpetavate laste hulgas
Arengukava ja tegevuskava täitmise analüüs, rühmatööna

Õppealajuhataja
Õpetajad
Lastevanemad

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

31.05- Pedagoogide infotund
Pedagoogiline nõukogu

Õppealajuhataja

Teater

Projekt
10.05. - KIK projekt "Saladuslik vesi" Iisaku
Lasteaia personal
(ettevõtlikkus)
Looduskeskuses, Kullaterade rühm
Lapsevanemad
Alaväärtused- aktiivsus, kohusetunne, otsustamine, usaldusväärus, vastastikune mõju
Vanasõnu selle väärtuse all:

Igaüks on oma õnne sepp
Mida teed, teed iseendale
Ole oma sõnale peremees, muidu saab sõna sulle peremeheks
Kui sa teisele ei taha anda, siis ära mine teise käest ka saama

Juuni, Juuli, August- Tere, suvi!
Teema: heategu, abivalmidus
Väärtus- kasvatuse märksõna: Headus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad

Traditsioonid/
üritused

Lastekaitsepäeva mängupidu

Rühmaõpetajad
Muusikaõpetajad
Liikumisõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Lastekaitsepäev - ühisjoonistus tapeedile,
suvemängud

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Sisehindamine

2016/2017 õppe-ja kasvatustegevuse päevikute esitamine
arhiivi
2017/2018 tegevuskava koostamine, arutelud

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Väljasõit personalile

Õppealajuhataja

Alaväärtused- koostöö, aktiivsus, hoolivus
Vanasõnu selle väärtuse all: Külva head siis kasvab hea!
Heategemised ei lähe vanaks!
Õige sõna õigel ajal on kallim kui kuld!

43

2016-2017 Sisekontrolli plaan
Teostamise aeg Tegevused

Vastutav isik

Koostööpartneri Monitooring
d

SEPTEMBER Lapse arengu
Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad
jälgimine: lapse kaalu
ja kasvu kontrollimine
Lapse arengu jälgmine: Rühmaõpetaja
arengu või perevestlus
lastevanematega; IAKkoostamine (vajadusel)
Ankeet uuele
lapsevanemale

OKTOOBER

NOVEMBER

Kontroll on läbiviidud

Lapsevanemad,
spetsialistid

Kontroll on läbiviidud

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
80%

Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan,
tegvuskava, lapse
arengu tabel, päevik,
teadetahvlid

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Arengu planeerimine on
süsteemne, mõistetav ja
mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest kaasates
huvigruppe

2015/2016 päevikute
esitamine arhiivi

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Lastevanemate
Rühmaõpetajad
koosolekute
protokollide esitamine,
hoolekogu liige

Õppealajuhataja

Lapse arengu jälgmine: Rühmaõpetaja
arengu või perevestlus
lastevanematega; IAKkoostamine (vajadusel)

Lapsevanemad,
spetsialistid,
logopeed

Kontroll on läbiviidud

Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan,
tegvuskava, lapse
arengu tabel, päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Arengu planeerimine on
süsteemne, mõistetav ja
mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest kaasates
huvigruppe

Kultuurilishügieenilised
harjumused

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

Rühma
dokumentatsioon:

Õppealajuhataja

Arengu planeerimine on
süsteemne, mõistetav ja

Rühmaõpetajad

nädalaplaan,
tegvuskava, lapse
arengu tabel, päevik,
lapse arengumapp

mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest kaasates
huvugruppe

Koolivalmiduse
hindamine ja analüüs
(kooliõpetajate
rahulolu küsitls)

Õppealajuhataja

Koolide
õpetajad

Liikumistegevusedkontroll, pedagoogi
nõustamine

Õppealajuhataja

Liikumisõpetaja

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Rühmades olevate
Õppealjuhataja
õppevahendite
otstarbekuse ning laste
vanusele vastavuse
analüüs
DETSEMBER Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan, päevik,
arengumappide
täitmine

JAANUAR

VEEBRUAR

Õppealajuhataja

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

Rühmaõpetajad

Rühmaõpetajad

Kontroll on läbiviidud,
analüüs suunad
perendustegevuse

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan, päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on läbiviidud,
analüüs suunad
perendustegvuse

Laste rahulolu uuring
(küsitlus, lapse
intervjuu)

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Uuring on teostatud :
Kullaterad, Põngerjad,
Tipp ja Täpp

Õppekava täitmise
hindaminearengutabelid

Õppealajuhatajad Rühmaõpetajad

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan, päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kontroll on läbiviidud,
aanalüüs suunad
perendustegvuse

Koolivalmiduse
Õppealajuhataja
hindamine a analüüs
(laste tegvuste ja tööde

Rühmaõpetajad

analüüs, vaatlused)

MÄRTS

APRILL

MAI

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Lahtised uksed
rühmategevustes

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja

Lapse vabategevuse
mängu vaatlus

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Koolivalmiduskaart

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja Koolivalmiduskaart on
täidetud

Lapse arengu
Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad
jälgimine: lapse kaalu
ja kasvu kontrollimine

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

Kontroll on läbiviidud

Personali rahulolu
uuring (küsitlus)

Õppealajuhataja

Personalijuht

Koolivalmiduskaart

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja Esitatud lapsevanemale
kuni 31.03.17

Rühma
dokumentatsioon:
nädalaplaan, päevik

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Lastevanemate
rahulolu uuring

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Kiusamisest vaba
lasteaed projekti
analüüs ja kokkuvõte,
lahtine tegevus

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Õuesõppe osakaal
õppetegevusteshindamine

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Arenguvestlused
personaliga

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Rühma
Õppealajuhataja
dokumentatsioon:
nädalaplaan, õppeaasta
aruanne, lapse arengu
tabel ja mapp, päevik

Rühmaõpetajad

Koolivalmiduse
Õppealajuhataja
hindamine a analüüs
(laste tegvuste ja tööde
analüüs, vaatlused)

Rühmaõpetajad

Õpetajad ja
Rühmaõpetajad
erispetsialistid esitavad
eneseanalüüsid

Kontroll on läbiviidud,
analüüs suunad
perendustegevuse

Lahtine tegevus on
läbiviidud (kolleegidele)

Arengu planeerimine on
süsteemne, mõistetav ja
mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest kaasates
huvigruppe

JUUNI

Sipsiku maja õppeaasta Õppealajuhataja
aruanne

16.juuni 2017 on valmis

Sisehindamise akt
2016-2017

Õppealjuhataja

21. juuni 2017 on valmis

Laste külastavuse
analüüs

Tervishoiutöötaja Rühmaõpetajad

Laste kohalkäimise %
kasvav trend-eesmärk
90%

13. Jõhvi Lasteaiad sisehindamine
Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja
lasteasutuse järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tegevuse tugevused ning
parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava tegevuskava kolmeks
aastaks. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteasutuse sisehindamisel õppe- ja
kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakase nende tulemuslikkust.
Lasteasutuse sisehindamist korraldab lasteasutuse direktor. Sisehindamist teostavad:
õppealajuhatajad: Maarika Antonov, Ly Ujok, Leana Kruuse, majandusjuhatajad: Malle Visnapuu
ja Juliana Krõlova, tervishoiutöötajad ja vajadusel pedagoogilisel nõupidamisel kinnitatud töörühm.
Sisehindamise aeg planeeritakse õppeaasta alguses lasteasutuse tööplaanis. Kõiki lasteasutuse
töötajaid teavitatakse direktori põhitegevuse käskkirjade kaudu sellest, millal mida lasteasutuse
töötajatelt oodatakse seoses kavandatava sisehindamisega.
Sisehindamise läbiviimine lõpetatakse direktori juures eelkokkuvõttega, tuues välja esialgsed
sisehindamise tulemused, milles on eristatud lasteasutuse tugevused ja parendamist vajavad
valdkonnad
Sisehindamise tulemused vormistatakse sisehindamise analüütilise aruandena. Aruande
maksimaalseks pikkuseks on 20 lehekülge A 4 formaadis.
Jõhvi Lasteaiad enesehindamine
Enesehindamine: süsteemne ja regulaarne lasteaia tegevuste ja tulemuste ülevaatuse protsess,
millesse on kaasatud lasteaia personal. Hinnangud esitatakse hindajate poolt jooksva kuu lõpuks
direktorile.
Võtmeala
Eestvedamine ja
juhtimine

Hinnangu objekt

Meetodid

Aeg

Hindajad

Inforessursside juhtimine ja
mat-tehn. baasi hindamine

Analüüs

Jaanuar

majandusjuhataja

Arengukava seire
(muutmine august)

analüüs

1x aastas

direktor

Tegevuskavade ja õppekava
seire 1x a

analüüs

1x aastas

õppealajuhatajad

Eesmärkide ja strat plaanide
täitmine

Töökeskkonnna
ankeet

detsember

personalijuht

Sisehindamise süsteemi
toimivus

Vaatlus, analüüs aprill

direktor

Juhtimise tulemuslikkus

Töökeskkonna
ankeet

detsember

personalijuht

Tunnustussüsteem

Töökeskonna
ankeet

detsember

personalijuht

Juhtide eneseanalüüs

analüüs

aprill

juhid

Personalijuhtimine Personali kaasamine ja
toetamine

Uurimus:
aprill
töögruppides
töötava personali
hulk

personalijuht

Personali arendamine

Analüüs:
koolitustest
osavõtt

aprill

personalijuht

Personali hindamine ja
motiveerimine

Analüüs:
tunnustamine,

aprill

personalijuht

Personali rahulolu

töökeskonna
detsember
ankeet,
arenguvestlused aprill

personalijuht

Personali enesehinnang

kirjalik
eneseanalüüs

aprill

õppealajuhatajad

Lapse areng

arengutabelid

mai

pedagoogid

Erivajadused

nõustamisseptember
komisjoni
otsuste analüüs,
laste kõne uuring

direktor

Tagasiside andmine
lapsevanemale

arenguvestlus

aprill

pedagoogid

Ressursside
juhtimine

Säästlik majandamine ja
keskkonnahoid

analüüs

mai

majandusjuhatajad

Koostöö
huvigruppidega

Vanemate aktiivsus üritustel

analüüs

mai

õppealajuhatajad

Avalikkussuhted
(kajastatus meedias)

analüüs

mai

direktor

Arenguvestluste tagasiside

analüüs

mai

õppealajuhatajad

Lastevanemate rahulolu

ankeet

jaanuar

direktor

Lahtiste uste päev

Küsitlus pärast veebruar
rühmas viibimist

Õppe- ja
kasvatusprotsess

õppealajuhatajad
majandusjuhatajad
direktor

logopeedid

pedagoogid
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Jõhvi Lasteaiad sisekontroll
Sisekontroll: juhtimise ja õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatav lasteaia sisene kontroll, mis
tagab nõuete täitmise (konkreetsed protseduurid, seadusandluse või ühiste kokkulepete täitmise
kontroll).
Võtmeala

Hinnangu objekt

Meetodid

Aeg

Hindajad

Juhtimine

Dokumentatsiooni kord

vaatlus

detsember

personalijuht

Eelarve täitmine

analüüs

juuni,
oktoober

majandusjuhatajad

Eelarveaasta kokkuvõte

analüüs

detsember

majandusjuhatajad

Töö- ja tervisekaitse
korraldamine

analüüs

november

majandusjuhatajad

Tuleohutuse nõuete täitmine analüüs

november

majandusjuhatajad

Tegevuste külastus

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Stend, teated vanematele

vaatlus

oktoober

õppealajuhatajad

Aasta tegevuskavade,
rühmapäevikute,
nädalaplaanide kontroll

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Lapse tegevus

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Kooliküpsus

Kooliküpsuse
tabelite täitmine

aprill

pedagoogid

Õppemeetodite lastepärasus

vaatlus

pidev

õppealajuhataja

Õppekava täitmine

analüüs

aprill

õppealajuhataja

Pedagoogilise nõukogu
protokollid

analüüs

aprill

pedagoogilise
nõukogu esimees

mai

direktor

Õppe- ja
kasvatustöö

Koostöö

Hoolekogu
protokollid

koosolekute analüüs

Koostöökava, selle täitmine

analüüs

aprill

õppealajuhatajad

Arenguvestluste
dokumenteerimine

vaatlus

mai

õppealajuhatajad
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