Haanja Kooli lasteaia tegevuskava 2020/2021. õppeaastaks
Eesmärgid:
● Sihipärane koostöö lasteaia huvigruppidega.
● Laps on lasteaias terve ja aktiivne tegutseja.
Tegevus
Eestvedamine ja juhtimine
Õpetajate eneseanalüüsid, arutelu

Teostamise aeg

Teostaja, vastutaja

06.2021

Õppejuht, õpetajad

Õppeaasta eesmärkide püstitamine,
tegevuskava koostamine
Arvestuse pidamine valla koolieelikute üle ja
ühenduse hoidmine lastevanematega
Personalijuhtimine
Koolitusvajaduse hindamine, osalemine
lasteaiaõpetajate ainesektsiooni koolitustel

09.2020

Õppejuht, õpetajad

08.2020; 06.2021

Õppejuht

10.2020; vastavalt
täienduskoolituse
kavale
19.10.2020;
04.2021

Direktor, õppejuht

06.2021

Õpetajad, direktor,
õppejuht
Õppejuht

Majasisene õppepäev koolituskogemuse ja
kirjandusest saadu jagamine kolleegidega.
Koolitus
Kokkuvõte õppeaastast, õpetajate
eneseanalüüsi koostamine
Personali ühisürituste ja
–koosviibimiste korraldamine
Haanja Kooli töötajate pidulik jõulupidu
Personali rahulolu-uuring ja arenguvestlused
Koostöö huvigruppidega
Lastevanemate koosolekute läbiviimine
Hoolekogu koosolek

pidev
12.2020
04.-05.2021
09.2020; 05.2021;
lisaks vastavalt
vajadusele
4 korda õa

Lasteaiast kooli läinud laste koolivalmiduse
hindamine
Lastevanemate nõustamine päeva alguses ja
lõpus, side pidamine e-posti ja telefoni kaudu
Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega

01.2021

Ühisüritused lastevanematega (jõulupidu,
emadepäev, lõpupidu, kodused küllakutsed,
hobide tutvustus)
Koostöö valla allasutustega (raamatukogud,
rahvamajad, kauplused)

vastavalt
nädalakavale

pidev
04.2021

vastavalt
nädalakavale

Lasteaia personal

Lasteaia ja kooli
personal
Õppejuht, õpetajad,
õpetaja abid
Õpetajad, direktor,
õppejuht
Õppejuht, direktor,
hoolekogu
Õpetajad, õppejuht
Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid
Direktor, õppejuht
õpetajad, õpetaja abid
Lasteaia personal,
lapsevanemad
Lasteaia personal,
allasutuste juhid ja
töötajad

Koostöö Rajaleidja ja Rõuge
Koostöökeskusega

vastavalt vajadusele

Talude külastamine, õppekäigud oma valla
ettevõtetesse
Abilistest teavitamine ja tänamine

vastavalt
nädalakavale
vastavalt vajadusele

Ressursside juhtimine
Eelarve koostamine eesmärke ja ette antud
kontrollarve arvestades
Kontroll eelarve täitmise üle
Õppe-kasvatus- ja töökeskkonna uuendamine,
vahendite tellimine ja varustamine
Riskianalüüsi koostamine
Õppe-kasvatusprotsess
Lapse arengu vaatlemine ja hindamine,
vaatlustabelite koostamine
Õppekava arendamine, kokkuvõtete tegemine
arenguvestlustest
Ujumine Rõuge Lasteaias
Laste erivajaduse (andekuse) väljaselgitamine,
perede toetamine
Laste erivajaduse selgitamine, individuaalne
töö erivajadusega lastega
Nn lapsesuu kogumiku täiendamine

Rajaleidja ja Rõuge
Koostöökeskuse
spetsialistid, õppejuht,
õpetajad
Lasteaia personal
Õpetajad, õppejuht

09.2020

Direktor, õppejuht

pidev

Direktor, õppejuht

vastavalt vajadusele

Õppejuht,
majandusjuhataja
Lasteaia personal

10.2020
sügis 2020;
kevad 2021
06.2021

Õpetajad

igal esmaspäeval

Õppejuht, õpetajad,
ujumistreener
Lasteaia personal,
lapsevanemad
Lasteaia personal,
lapsevanemad
Lasteaia personal

pidev
pidev
pidev

Õpetajad, õppejuht

Õppekäigud:
Munamäele
Vällamäele
Mihklipäev
Vastlapäev

05.2021
05.2021
09.2020
02.2021

Lasteaia personal

Munadepühad

05.2021

Lasteaia personal

Kadripäev

11.2020

Lasteaia personal

„Laste jõulupuu“ (inglipuu), advendi algus

11.2020

Lasteaia personal, kool

Õppekäik: „Metsloomade jõulupuu“

12.2020

Lasteaia personal

Kontsert „Unistus“

12.2020

Lasteaed, kool,
hoolekogu,
lapsevanema

Lasteaia personal

Sõbrapäev

02.2021

Lasteaia personal, kool

Iseseisvuspäeva tähistamine

02.2021

Lasteaia personal, kool

Kokandus

Õpetajad, õppejuht

Külaskäik muinasjutu tegelasele „Findus“

vastavalt
nädalakavale
10.2020

Koolitusprogramm „Tulest targem“

10.2020

Koolitusprogramm “Tunnen. Tean. Oskan”

vastavalt
kokkulepetele;
05.2021 programmi
lõpuüritus
10.2020

Lasteaia personal,
Päästeamet
Lasteaia personal,
programmiga seotud
isikud

Õppekäik: Tuleohutus. Külas korstnapühkija
Õppekäigud taludesse, asutustesse
Teatrietenduste külastamine

vastavalt
nädalakavale
võimalusel

Lasteaia personal

Lasteaia personal
Lasteaia personal
Lasteaia personal,
kool, rahvamaja,
lapsevanemad

