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KÕIDAMA LASTEAED TRAKSIK

Kinnitamine………………………

TEGEVUSKAVA 2020 - 2021 ÕPPEAASTAL
Kontaktandmed: tel. 4371237, e-mail: la.traksik@suure-jaani.ee
TE meeskonna juht: Valve Sengbusch
AASTA TEEMA: Aastaring läbi õpetlike lugude.
EESMÄRGID:
1.Võimalikult palju viia lõimitud tegevusi õue.
2.Kiusamisest ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt, hoolivalt, ausalt ja julgelt.
3.Tunneme ja teame, milline on Eestimaa loodus, hoides loodust, hoiame tervist. Valmistada aastaaegadest mapp.
PÕHIMÕTTED:
1.Tervise edendamine läbi tervisliku toitumise, liikumise ja õuesõppe. Seoses ülemaailmse viirusepuhanguga eriline tähelepanu
hügieenile (käte pesu ja lasteaeda tuleb terve laps).
2.Laps mõistab loodust kui elusorganismi, omandab oskuse loodust hoida ja kaitsta, liikuda looduses kahju tekitamata.
3.Lapse kooliks ettevalmistamine koos lapsevanemaga, laps tahab kooli minna: targalt ja rõõmsalt.
IGAPÄEVATÖÖ ALUSEKS ON LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:
T- turvaline
R – rõõmsameelne
A – armastav, austav ( viisakas käitumine ja lugupidamine )
K- kokkuhoidev (ühise eesmärgi poole pürgimine)
S – sõbralik, hooliv (lapsest lähtuv)
I – isikupärane, julge ( otsib uusi lahendusi- tahan, teen, suudan)
K – kodune ( lastega arvestamine ja hoolimine)
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EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
TEGEVUS
Lasteaia hea maine
kujundamine personali
väärtustele toetuva
käitumise ja eripära
toetava tegevuse kaudu
Lapse arengu hindamise ja
toetamise süsteem

Sisehindamise akt
(õ-a aruanne)

TULEMUS
Rahulolevad
lapsevanemad, heatujulised lapsed ja töötajad

MEETOD
Dokumenteerimine
Küsitlused
Vaatlused

VASTUTAJA
Kogu lasteaia personaal
Direktor

TÄHTAEG
pidev

Terviklik arusaam laste
oskuste ja võimete
tugevatest ja parendamist
vajavatest külgedest.
Lapse areng
Toimiv süsteemne
sisehindamine, mille
tulemusel planeeritakse
parendustegevused

Dokumenteerimine

Õpetajad
Direktor

pidev

Dokumenteerimine,
õppeaasta kokkuvõtte
aruanne

Direktor, pedagoogiline
nõukogu, hoolekogu

sügis 2020 a

PERSONALIJUHTIMINE
TEGEVUS
Arengu- ja
meeskonnavestlused kogu
personaliga
Ühisüritused kogu
personaliga

TULEMUS
Kolleegide omavahelised
suhted on head, hea
sisemikrokliima
Initsiatiivi toetamine,
toimiv osalusjuhtimine

MEETOD
Vestlused,
dokumenteerimine

VASTUTAJA
Direktor, kogu personal

TÄHTAEG
pidev

Väljasõidud, kohapeal
korraldatavad üritused,
sünnipäevade tähistamine

Direktor, kogu personal

pidev
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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,
Koostöö Suure-Jaani
lasteaiaga: koolitusloeng
lastevanematele „:Imelised
aastad“
Toetada hoolekogu
liikmete algatusi ühisürituste organiseerimisel ja
arendustegevustes
Lasteaiaelu kajastamine
valla lehes
Projektides osalemine

TULEMUS
Rahulolevad
lapsevanemad

MEETOD
Dokumenteerimine

VASTUTAJA
Direktor, lektor, õpetajad

TÄHTAEG
pidev

Rahulolev lapsevanem

Loeng

Direktor

Algus 08.09 ja igal
teisipäeval (16 x)

Hoolekogu liikmed,
õpetajad, direktor

pidev

Õpetajad, lapsevanemad.
Direktor
Kogu personal, direktor

pidev
jätkuv

Kogu personal, direktor

pidev

Lapsevanemad ja
Ühised tegevused,
hoolekogu on motiveeritud dokumenteerimine
osalema lasteaia
arendustegevustes
Teadlikkus
Artiklid
Rahulolev laps,
lapsevanem, töötaja
Rahulolev laps,
lapsevanem, töötaja

Ühised tegevused,
dokumenteerimine
Projektid, külastused,
ühisüritused

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
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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
Aiaväravate uuendamine
Tagada turvalisus
Paigaldus
Direktor
Arvutite uuendamine
Töötingimuste
Paigaldus
Direktor, hoolekogu
parendamine
Uuendada uued tekid
Korrektne välimus ja
Muretseda materjal
Direktor
paremad hügieenitingimused

TÄHTAEG
pidev
x kvartalis
2021 kevad
2021 kevad
2020 - 2021 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
Õppeaasta jooksul
lastevanematega, analüüs
kord
Koolivalmiduse kaardi
Kooliküps laps
Dokumenteerimine
Direktor, õpetajad
2021 a. kevad
väljastamine
Väärtuspõhiste tegevuste
Ühtsed võtted ja meetodid Dokumenteerimine,
Direktor, personal
pidev
planeerimine tegevuskavas
materjalide täiendamine
ja rakendamine
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
Perepäev : „Sügis talus“
Väljasõit C.R. Jakobsoni
Talumuuseumi
Sportimine- Eesti
spordinädal 23-30.09

TULEMUS
Laps näeb sügiseseid töid
ja tegemisi talus

MEETOD
Väljasõit talumuuseumi,
Dokumenteerimine (fotod)

VASTUTAJA
Direktor, õpetajad

TÄHTAEG
07.09.2020

Rõõmsad lapsed ja
vanemad

Liikumisõpetaja,
õpetajad

26 – 30.09.2020

Joonistunäitus: „Sügis
talus“ talurahva
muuseumis nähtu põhjal.
Lumetrall- suusapäev või
lumest kujud
Vastlapäev

Koostöö perega

Dokumenteerimine
(register. veebis 5.09-ks)
sportimine
Nähtu kinnistamine

Õpetajad

14.sept. – 18. sept..2020

Rõõmsad lapsed

Lumetrall õues.

Õpetajad

Jaanuar või veebruar

Rõõmsad lapsed

Talverõõmude nautimine

Õpetajad

16.02.2021

Südame nädal

Terve süda
TEL-võrgustikus
osalemine
Laste liikumisharjumuste
kinnistamine
Looduse tundmine

Liikumisõpetaja ja
õpetajad
Direktor

2021 a. kevad

TEL-koosolekud

Dokumenteerimine.
Liikumine
Dokumenteerimine
Dokumenteerimine
( fotod)
Matkad

Liikumisõpetaja,
rühmaõpetajad
Õpetajad

23.aprill

Pöörata tähelepanu laste
hambapesu harjumustele
Liikumine

Õpetajad

2020-2021 õ.a

Õpetajad

2021 kevad

Sportimine

Õpetajad

Märtsi koolivaheaeg

Jüriöö jooks
liiklusväljakul
Igakuised õppekäigud
Kampaania: Suukool
võitleb suukollidega
Spordi- ja liikumisnädal
Valla spordipäev SuurJaanis (vanem rühm)

Terved hambad
Ühine spordi- ja
liikumisnädal õues
Rõõmsad lapsed

pidev

X kuus
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PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖPLAAN
SISU
1. Tegevuskava 2020 /2021 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.Hoolekogusse õpetaja esinduse valimine
8. Jooksvad küsimused (personali üritused)

AEG
31.08.2020

direktor

2

1. Teise poolaasta tegevuskava kinnitamine
2. Koolituselt saadud teadmiste edastamine
3. Lahtiste uste päevad, millal teeme?
4. Enesetäiendus
5. Jooksvad küsimused (puhkused)

08. jaanuar

direktor

3

1.Töö organiseerimine suvel
2. Lahtiste tegevuste analüüs.
3.Koolituselt saadud teadmiste edastamine
4.Lasteaia lõpetamisega seotud küsimused.
5.Jooksvad küsimused.

26.märts

direktor

1.

VASTUTAJA
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TÖÖTAJATE ÜLDKOOSOLEKUD
SISU
1.

1.

1.Tegevuskava lühitutvustus. õ/a teema tutvustus
2.Toiduhügieen lasteaias
3.Töösisekorra-ja tuleohutuse eeskirjade tutvustus,
allkirjastamine.
4. x nädalas (reedel) teha suurpuhastus.
5.Jooksvad küsimused ( kodukord)
INFOTUND:
1.Tegutsemine tulekahju korral
2.Töötajate isiklik hügieeni nõuded ja nende täitmine
3.Jooksvad küsimused

AEG

VASTUTAJA

23.09.2020.

Direktor

06.04.2021.

Direktor

AEG

VASTUTAJA

16.09.2020

Direktor, rühma õpetajad

02.12.2020

Direktor

Lastevanemate üldkoosolekud: RÕÕMURULLID
1.

2.

SISU
1. Rühma päeva- ja tegevuskava tutvustamine
2.Õppeaasta plaanid ja tegevuskava
3.Toidult maha arvamine
4.Lasteaia igapäevane töö ( riietutus toas, õues, sõrmkindad ei
sobi, kui laps ei oska neid kätte panna.)
5.Enne rühma tulekut peab laps pesema käed.
6.Haige laps lasteaeda ei tule, ka nohu ja köhaga.
7.Lapsevanem üliriietes rühmaruumi ei tule.
8. Kas teie last võib pildistada või filmida?
9.Jooksvad küsimused.
Koolitusloeng: „Lapse arendamine ja kasvatamine“ Reet Nigol
(logopeed – eripedagoog)
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PÄIKESEKIIRED:
1

----.2.

3.

4.

SISU
1.Rühma päeva- ja tegevuskava tutvustamine
2.Uue õppeaasta plaanid ja tegevuskava
3.Toidult maha arvamine
4.Seoses viiruse levikuga peab laps pesema käed enne rühma
minekut ja lapsev. peab käed desinfitseerima koridori sisenedes,
üliriietes vanem ei sisene rühmaruumi.
5. Lasteaia igapäevane töö (riietus toes, õues jms.)
6.Küsitlus: Kas last võib filmida, pildistada ( allkirjastada)
7. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
---------------------------------------------------------------------------Koolitusloeng lastevanematele – „Lapse arendamine ja
kasvatamine lektor Reet Nigol (logopeed- eripedagoog)
1. Suvine töö korraldus
2. Nõuded suvisele riietusele
3. Lasteaia lõpupidu
4. Valla spordipäev Suure-Jaanis (märtsi koolivaheajal)
5. Väljasõidud
6. Jooksvad küsimused, ettepanekud

AEG
16.09 2020

--------------------------------------02.12.2020

VASTUTAJA
Direktor, rühma õpetajad

-------------------------------Direktor – lektori tellimine

aprill

Direktor, rühma õpetajad

mai

Direktor, rühma õpetajad

KOOLIMINEJATE LASTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK

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

SISU
1. 2019 – 2020 õ.a. aruanne, arengukava aruanne.
2..Hoolekogu esimehe aruanne:
* suhted lasteasutusega,
* kohaliku omavalitsusega
3.Laste arengutabelite uuendamine
4. 2020 / 2021 õppeaasta tegevuskava kinnitamine.
5. Lasteaia kodukorra kinnitamine, (muudatus päevakavas)
6.Viiruste ennetamine. (reeglid lastev. ja lastele )
7. Jooksvad küsimused. (rahuloluküsitluste vajadus)

AEG

VASTUTAJA

08. sept.

Direktor.
hoolekogu esimees

aprill

Direktor,
hoolekogu esimees

2
1. Rahuloluküsitluse tulemused.
2. Ettepanekud järgmiseks õppeaastaks
3. Suvine töökorraldus..
4. Jooksvad küsimused.
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ÜRITUSTE PLAAN 2020 – 2021 õ.a.
 Iga kuu korraldada üks matkapäev
 Valmistada aastaaegadest mapp (laste või koos lastevanematega joonistused)
KUU JA TEEMA
September Tere sügis ja lasteaed

Oktoober Sügis looduses

November Pere ja kodu,
rahvakombed

Detsemberjõulukuu

ÜRITUS

AEG

KORRALDAJA

 Tarkusepäev
Maiustamise päev. (esimene koolipäev)
 Perepäev: Sügis talus“ Väljasõit
Kurgjale.
 Ülevabariiklik spordinädal registreerida
veebis registreerida 05.09-ks
 Matk: Tere sügis (algab 16.32)

01.sept.
07.sept.

Õpetajad
Õpetajad
Õpetajad

23-30.sept.

Õpetajad

22.sept.

Õpetajad

 Õpetajate päev
 Leivanädal : Leib on vanem kui meie
 Mängupidu : „ Värviline sügis“ ja
lasteaia sünnipäev

05.okt.
12-16. okt.

Vallavalitsus, lasteaia direktor
Õpetajad

 Hingedepäev
 Poistenädal, tuletõrje ja politsei töö
tutvustus
 Mardipäev
 Kadrijooks

02.nov.
02 - 06.nov
.
10. nov.
25.nov

Õpetajad
Õpetajad

 Advendihommikud
 Jõulupeod lasteaias:
Rõõmurullid kell 10.00
Päikesekiired kell 16.00

29. nov
06, 13,20 dets.

Õpetajad

20. okt.

15. dets

Õpetajad, muusik
Õpetajad
Õpetajad

Õpetajad, muusik

11
Jaanuar
Talv

Veebruar
Kodu ja kodumaa

Märts
Teatrikuu

Aprill
Kevad looduses

Mai
Kevad








04.jaan.
jaanuar
jaanuar
jaanuar
15. veebr.
22-26. veebr.














Hüvasti jõulupuu
Lumetrall – suusapäev, lumest kujud
Matk metsa: „Mets magab lumeteki all“
Joonistusnäitus: „Talve imed“
Sõbrapäev
Eesti nädal: Eesti Vabariik sünnipäev
(103)
Matk: „Kelle jäljed“
Tüdrukute nädal,
Emakeelepäeva hommik
Vastlapäev
Nukuteatri külastus
Lahtiste uste päev
Joonistusnäitus: Kevad meie juurde tuli“
Valla spordipäev Suure-Jaanis
Südamenädal (Vigursõit liiklusrajal)
Jüripäeva matk. Looduse vaatlus.
Laululind
Kevadlaat

veebr.
08-12. märts
12.märts
16.märts
märts
26. märts
22 -26. märts
märtsi koolivaheajal

Muusik, õpetajad
Liikumisõpetaja, õpetajad
Õpetajad
Õpetajad
Õpetajad
Õpetajad
Õpetajad,
Õpetaja
Õpetajad,
Õpetajad
Liikumisõpetaja, õpetajad
Direktor, õpetajad
Õpetajad
Õpetajad
Õpetajad, liikumisõpetaja

05- 09.aprill
23. aprill
aprill
26 .aprill

Õpetajad
Õpetajad
Muusik
Õpetajad







Kevadpidu, mis on pühendatud emadele
Spordinädal.
Kooliminejate nädal
Tutipidu
Lõpupidu

07. mai kell 16.00
10.-14.mai
17-21. mai
19 .mai
21. mai

Õpetajad, muusik
liikumisõpetaja
õpetajad
õpetajad
muusik, õpetajad

Iga kuu peetakse rühmasiseselt kalendritähtpäevi.
Kogu personalil TEL koosolekute ja koolituste osalemise võimalus ja enesetäiendamise võimalus kogu personalil õ.-a. jooksul
Üritused personalile 2020 - 2021 õ.-a.: kino- või teatri ühiskülastus. Sünnipäevade tähistamine. Õpetajatepäeva tähistamine- teatri külastus.
Töötajate jõuluõhtu Kildul 18.dets. 2020 . Õppeaasta lõpetamine väljasõiduga Viljandi bowlingusse.

