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KÕIDAMA LASTEAED TRAKSIK

Kinnitamine………………………

TEGEVUSKAVA 2019 - 2020 ÕPPEAASTAL
Kontaktandmed: tel. 4371237, e-mail: la.traksik@suure-jaani.ee
TE meeskonna juht: Valve Sengbusch
AASTA TEEMA: Kohalik kultuurilugu
EESMÄRGID:
1. Mina oma juured avastan ja uued võrsed kasvatan, väärtustame õnnelikke hetki ajas, hoides au sees vanavanemate kultuuripärandit.
2.Rõõmsalt, tervelt ja targalt kooli. Lapse kooliks ettevalmistamine koos lapsevanemaga.
PÕHIMÕTTED:
1.Hoiame rühmas rõõmsat ja rahulikku meeleolu ning laseme lastel kogeda positiivseid emotsioone.
2.Laps mõistab, mida tähendab olla salliv kõigi kaaslaste suhtes ja püüab oma käitumises sellest lähtuda.
EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
E: Lasteaial väärtused on: turvaline, rõõmsameelne, armastav ja austav, kokkuhoidev, sõbralik ja hooliv, isikupärane ja julge, kodune.
TEGEVUS
TULEMUS
MEETOD
VASTUTAJA
TÄHTAEG
Lasteaia hea maine
Rahulolevad
Dokumenteerimine
Kogu lasteaia personaal.
pidev
kujundamine personali
lapsevanemad, heaKüsitlused
Direktor
väärtustele toetuva
tujulised lapsed ja töötajad Vaatlused
käitumise ja eripära
toetava tegevuse kaudu
Lapse arengu hindamise ja Terviklik arusaam laste
Dokumenteerimine
Pedagoogiline nõukogu.
pidev
toetamise süsteem
oskuste ja võimete
Direktor
tugevatest ja parendamist
vajavatest külgedest.
Lapse areng
Sisehindamise akt
Toimiv süsteemne
Dokumenteerimine
Direktor, pedagoogiline
sügis 2020 a
sisehindamine, mille
õppeaasta kokkuvõtte
nõukogu, hoolekogu
tulemusel planeeritakse
aruanne
parendustegevused
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PERSONALIJUHTIMINE
E: Igapäevatöö aluseks on lasteaia põhiväärtused: T- turvaline, R – rõõmsameelne, A – armastav , austav, K- kokkuhoidev;
S – sõbralik ja hooliv, I – isikupärane ( julge) , K – kodune .

TEGEVUS
Arengu- ja
meeskonnavestlused kogu
personaliga

TULEMUS
Kolleegide omavahelised
suhted on head, hea
sisemikrokliima

Lasteaia põhiväärtuste
tunnustamine ja
kasutamine oma töös iga
meeskonnaliikme poolt

MEETOD
Vestlused,
dokumenteerimine

VASTUTAJA
Direktor, kogu personal

TÄHTAEG
pidev

Töörõõmu hoidev ja toetav Vaatlused, vestlused,
töökeskkond
dokumenteerimine

Direktor, kogu meeskond

pidev

Ühisüritused kogu
personalile

Initsiatiivi toetamine,
toimiv osalusjuhtimine

Väljasõidud, kohapeal
korraldavad üritused,
sünnipäevade tähistamine

Direktor, kogu meeskond

pidev

Personali töö hindamine.
Arenguvestlused

Tööanalüüs

Vaatlused, vestlused,
analüüsimine

Direktor

2019 – 2020 õ-.a.
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KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
E: Avatus ja innovaatilisus ( uue idee elluviimine), mis on orienteeritud eri tasandite koostöövormide kavandamisel.
TEGEVUS
Lastevanemate
koosviibimiste sisukuse ja
nõustamisvõimaluste
arendamine, lastevanemate
koolitused
Toetada hoolekogu
liikmete algatusi ühisürituste organiseerimisel ja
arendustegevustes
Lasteaiaelu kajastamine
valla lehes

TULEMUS
Rahulolevad
lapsevanemad

Projektides osalemine

VASTUTAJA
Direktor, lektor, õpetajad

TÄHTAEG
pidev

Lapsevanemad ja
Ühised tegevused,
hoolekogu on motiveeritud dokumenteerimine
osalema lasteaia
arendustegevustes
Lasteaia maine on
Artiklid
paranenud

Hoolekogu liikmed,
õpetajad, direktor

pidev

Õpetajad, lapsevanemad.
Direktor

pidev

Rahulolev laps,
lapsevanem, töötaja
Rahulolev laps,
lapsevanem, töötaja

Ühised tegevused,
dokumenteerimine
Projektid, külastused,
ühisüritused

Kogu personal, direktor

jätkuv

Kogu personal, direktor

pidev

Maakondlik liikumispidu

TEL- võrgustikus
osalemine

Aktiivne osavõtt

Liikumisõpetaja

1x aastas

Laadad

Finantsprobleemi
vähendamine

Agitatsioon

Õpetajad

õppeaasta jooksul

Rahuloluküsimused
vanematele, personalile.

Rahulolev lapsevanem,
töötaja.

Rahuloluküsitluse analüüs

Direktor

õppeaasta jooksul

Koostöö teiste vallas
olevate lasteaedadega

MEETOD
Dokumenteerimine
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RESSURSSIDE JUHTIMINE
E: Loodud on laste arengut toetav turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond
TEGEVUS
TULEMUS
MEETOD
VASTUTAJA
Eelarveliste ressursside
Lasteaia eelarve
Dokumenteerimine,
Direktor, personal
plaanipärane kasutamine
analüüs
ja analüüs
Tulekustutite
Tagada turvalisus
Dokumenteerimine
Direktor
kontrollimine
Uuendada Rõõmurullide
Tagada turvalisus
Muretseda materjal
Direktor
rühma uued toolid
Uuendada rõõmurullide
Korrektne välimus
Paigaldus
Direktor, hoolekogu
akendele rulood
Uuendada uued tekid
Korrektne välimus ja
Muretseda materjal
Direktor
paremad hügieenitingimused

TÄHTAEG
pidev

kvartaalne vaatlus
2019.a.sügis
2019a. sügis
2019- 2020 õ-a.

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
E: Lasteaias on loodud tingimused ja võimalused laste arenguks ning laste arengust annab ülevaate arenguhindamise süsteem.
TEGEVUS
TULEMUS
MEETOD
VASTUTAJA
TÄHTAEG
Laste arengu hindamine
Toimiv lapse arengu
Dokumenteerimine
Direktor, õpetajad
pidev
igapäevtöös süsteemselt,
hindamise ja toetamise
2 x a.-s, sügisel ja kevadel süsteem
Arenguvestlused
Toimiv arenguvestluse
Dokumenteerimine
Direktor, õpetajad
2020 a. kevad
lastevanematega, analüüs
kord
Koolivalmiduse kaardi
Kooliküps laps
Dokumenteerimine
Direktor, õpetajad
2020 a. kevad
väljastamine
Väärtuspõhiste tegevuste
Ühtsed võtted ja meetodid Dokumenteerimine,
Direktor, terve maja
pidev
planeerimine tegevuskavas
materjalide kohvri
personal
ja rakendamine
täiendamine
Metoodilise kirjanduse
Jagatud teadmised ja
Dokumenteerimine
Õpetajad
pidev
läbitöötamine, esitamine
kiusamisest vaba projekti
kolleegidele ja
tutvustamine
lastevanematele
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TERVISEEDENDUS
E: Ürituste ja teemanädalate korraldamine, mis toetavad terve ja elurõõmust olemist.
TEGEVUS
Sportimine- Terve Eesti
liigub. Matk: „Tere sügis“

TULEMUS
Rõõmsad lapsed ja
vanemad

MEETOD
Dokumenteerimine,
liikumine

VASTUTAJA
Liikumisõpetaja

TÄHTAEG
2019 sügis

Sügisnäitus: „ Eestimaa
sügislilled meie koduaias“

Koostöö perega

Dokumenteerimine

Õpetajad

16.sept. – 20. sept..2019

Lumetrall- suusapäev või
lumest kujud

Rõõmsad lapsed

Lumetrall õues.

Õpetajad

Jaanuar või veebruar

Vastlapäev

Õpetajad

25.02.2020

Südame nädal

Rõõmsad lapsed ja
personal
Terve süda
TEL- võrgustikus
osalemine

Liikumisõpetaja ja
õpetajad
Liikumisõpetaja

2020 kevad

Maakondlik liikumispäev
kooliminejatele

Dokumenteerimine.
Liikumine
Dokumenteerimine

TEL-koosolekud

TEL-võrgustikus
osalemine
Spordime terveks

Dokumenteerimine

Direktor

pidev

Dokumenteerimine

Liikumisõpetaja,
rühmaõpetajad

23.aprill

Igakuised õppekäigud

Looduse tundmine

Matkad

Õpetajad

X kuus

Kampaania: Suukool
võitleb suukollidega

Terved hambad

Pöörata tähelepanu laste
hambapesu harjumustele

Õpetajad

2019-2020 õ.a

Jüriöö jooks
liiklusväljakul

2020 kevad
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PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖPLAAN

1.

2

3

SISU
1. Tegevuskava 2019 /2020 õ-a. koostamine ja kinnitamine.
2. Lastevanemate koosolekud, ettepanekud
3. Õppe - , päeva ,- ainekava ja päevarežiimi kinnitamine
4.Tuleohutusjuhendiga tutvustamine ja allkirjastamine.
5. Töösisekorraeeskirjade meeldetuletus ja allkirjastamine
6.Riskianalüüsi kinnitamine (laste ohutus ja turvalisus)
7.Lapse arengu tabelita uuendamine ja dokumenteerimine
8. Jooksvad küsimused (personali üritused)
1. Teise poolaasta tegevuskava kinnitamine
2. Koolituselt saadud teadmiste edastamine
3. Lahtiste uste päevad, millal teeme?
4. Enesetäiendus
5. Jooksvad küsimused (puhkused)
1.Töö organiseerimine suvel
2. Lahtiste tegevuste analüüs.
3.Koolituselt saadud teadmiste edastamine
4.Lasteaia lõpetamisega seotud küsimused.
5.Jooksvad küsimused.

AEG
19.09.2019

direktor

VASTUTAJA

08. jaanuar

direktor

18.märts

direktor

TÖÖTAJATE ÜLDKOOSOLEKUD
SISU
1.

1.Tegevuskava lühitutvustus. Lasteaia juubel 50
2.Toiduhügieen lasteaias
3.Töösisekorra-ja tuleohutuse eeskirjade tutvustus,
allkirjastamine
4.Jooksvad küsimused

AEG

VASTUTAJA

16.okt.

direktor
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Lastevanemate üldkoosolekud: RÕÕMURULLID
1.

-----2.

SISU
1. Rühma päeva- ja tegevuskava tutvustamine.
2. 2019 / 2020 õppeaasta plaanid ja tegevuskava
3.Toidult maha arvamine
4. Hoolekogu liikmete valimine
5. Lasteaia igapäevane töö (riietus jne)
6. Kuidas vanemad saavad lasteaia töös abiks olla lasteaia juubel)
7. Jooksvad küsimused ja ettepanekud ( haigused, nohud jms.)
----------------------------------------------------------------------------Koolitusloeng laste kasvatusest:
Teema: Loeng laste kasvatamisest – lektor Reet Nigol

3.

1. Suvine töö korraldus
2. Nõuded suvisele riietusele
3. Lasteaia lõpupidu
4. Väljasõidud , kui lapsevanemad soovivad
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud

4.

UUTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK
1. Rühma meelespea
2. Lasteaia kodukord
3. Kohamaks
4. Arstitõend
5. Laste riietus
6. Uute laste lasteaiaga harjutamise graafik

AEG
okt.2019

--------------------------------------Veebruar

VASTUTAJA
direktor, rühma õpetajad

--------------------------------direktor – tellida lektor

Aprill

direktor, rühma õpetajad

Mai

direktor, rühma õpetajad
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PÄIKESEKIIRED:

1

----.2.

3.

4.

SISU
1.Rühma päeva- ja tegevuskava tutvustamine
2. 2018 / 2019 õppeaasta plaanid ja tegevuskava
3.Toidult maha arvamine
4. Hoolekogu liikmete valimine
5. Lasteaia igapäevane töö (riietus jne)
6.Küsitlus: Kas last võib filmida, pildistada ( allkirjastada)
7.Lastevanemate abi lasteaiale .Lasteaia juubel - 50
8. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
---------------------------------------------------------------------------Koolitusloeng lastevanematele – lektor Reet Nigol

1. Suvine töö korraldus
2. Nõuded suvisele riietusele
3. Lasteaia lõpupidu
4. Pere spordipäev (väljasõidud? )
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud
KOOLIMINEJATE LASTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK

1. Kooliminejate nädala organiseerimine
2.Lõpupidu
3.Koolivalmiduskaart
4.Jooksvad küsimused

AEG

VASTUTAJA
direktor, rühma õpetajad

okt.. 2019

--------------------------------------veebruar

-------------------------------direktor – lektori tellimine

aprill

direktor, rühma õpetajad

mai

direktor, rühma õpetajad
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HOOLEKOGU

1.

SISU
1.Hoolekogu esimehe aruanne:
* suhted lasteasutusega, kohaliku omavalitsusega
*uue koosseisu kinnitamine
2.Laste arengutabelite uuendamine
3. 2019 / 2020 õppeaasta tegevuskava kinnitamine.
4. Lasteaia kodukorra kinnitamine, (muudatus päevakavas)
5.Arengukava täiendamine ja kinnitamine.
6. Jooksvad küsimused. (rahuloluküsitluste vajadus)

AEG
02.oktoober

VASTUTAJA
direktor

3.
1. Rahuloluküsitluse tulemused.
2. Ettepanekud järgmiseks õppeaastaks
3. Suvine töökorraldus..
4. Jooksvad küsimused.

aprill

direktor,
hoolekogu esimees
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ÜRITUSTE PLAAN 2019 – 2020 õ.a.
KUU JA TEEMA

AEG

KORRALDAJA

 Tarkusepäev 2.sept
Maiustamise päev. (esimene koolipäev)
 Matk: Tere sügis

02.sept.
23.september

õpetajad
õpetajad
õpetajad

Oktoober Sügis looduses

 Õpetajatepäev
 Leivanädal : Leib on vanem kui meie

04.okt.
08 - 12.okt.

vallavalitsus, lasteaia direktor
õpetajad

November Pere ja kodu,
rahvakombed

 Hingedekuu
 Poistenädal, tuletõrje ja politsei töö
tutvustus
 Sünnipäevanädal –Traksik 50
 Kadrijooks-kadrisandid Kõidama külas

nov.
04-08.nov
.
11 - 15. nov.
25.nov

õpetajad
õpetajad

 Advendihommikud
 Näitus vanadest fotodest: Minu
vanemate või vanavanemate lapsepõlve
fotod. Minu nääri-või jõulupidu vms.
 Jõululaat
 Jõulupeod lasteaias:
Rõõmurullid – kell 10.00
Päikesekiired – kell 16.00

2, 9, 16. Detsember
02 – 23 detsember

Õpetajad, muusik
Õpetajad

09.dets.

Õpetajad, muusik

17.dets.

Õpetajad, muusik

September Tere sügis ja lasteaed

Detsember –
jõulukuu

ÜRITUS

õpetajad
õpetajad
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Jaanuar
Talv
Veebruar
Kodu ja kodumaa
Märts
Teatrikuu











Aprill
Kevad looduses

Mai
Kevad










Hüvasti jõulupuu
Lumetrall – suusapäev, lumest kujud
Sõbrapäev
Eesti nädal: Eesti Vabariik 102
Vastlapäev
Joonistustööde näitus: Milline on minu
vanavanemate kodu. (joonistada kodus
koos ema- isaga, vanavanemate kodu,
talu, suvila jms.)
Folgipidu Olustveres
Tüdrukute nädal, kübarapidu
vanavanematega.
Emakeelepäev hommik
Nukuteatri külastus
Laululind
Lahtiste uste päev
Südamenädal
Jüriöö jooks liiklusväljakul
Lastevanemate koosolek
Väike nõid

03.jaan.
jaanuar
14. veebr.
17-21 veebr.
25.veebr.

muusik, õpetajad
liikumisõpetaja, õpetajad
õpetajad
õpetajad
õpetajad, liikumisõpetaja

02-06. märts

õpetajad, muusik

10 .märts
06.märts

muusik
õpetajad

13.märts
19. märts
22. märts
25. märts

muusik
direktor, õpetajad
muusik
õpetajad

06- 09.aprill
21. aprill
29.märts
30.aprill

õpetajad
liikumisõpetaja
direktor
Monika, Kaile

õpetajad, muusik
 Kevadpidu, mis on pühendatud emadele 08. mai kell 16.00
11-15.
mai
liikumisõpetaja
 Spordinädal
18 -22. mai
õpetajad
 Kooliminejate nädal
20.mai
õpetajad
Tutipidu
2. mai
muusik, õpetajad
 Lõpupidu
26
.mai
kogu
personal ja lapsevanemad
 Pereüritus: õppekäik Kurgjale
Iga kuu korraldada lastega matk. Iga kuu peetakse rühmasiseselt kalendritähtpäevi.
Kogu personalil TEL koosolekute ja koolituste osalemise võimalus ja enesetäiendamise võimalus kogu personalil õ.-a. jooksul
Üritused personalile 2019 - 2020 õ.-a.: kino- või teatri ühiskülastus. Sünnipäevade tähistamine.
Jõuluõhtu 17.dets. 2019 . Õppeaasta lõpetamine väljasõiduga

