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HAANJA  KOOLI LASTEAIA 

2021/2022. ÕPPEAASTA 
 

TEGEVUSKAVA 

  



1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID 

 Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse, mängude ning integreeritud õpetamise. 

 Erinevate tegevuste kaudu jätkata tervislike eluviiside kujundamist ja tervise väärtustamist 

koostöös lasteaia personali ja koduga. 

 Pöörata tähelepanu laste sotsiaalsete oskuste arendamisele sujuvaks üleminekuks lasteaiast kooli. 

2. ÕPPEAASTA TEVEVUSKAVA 

Tegevus Teostamise aeg Teostaja, vastutaja 

Eestvedamine ja juhtimine 

Õpetajate eneseanalüüsid, arutelu 07.2022 Õppejuht, õpetajad 

Õppeaasta eesmärkide püstitamine, 

tegevuskava koostamine  

09.2021 Õppejuht, õpetajad 

Arvestuse pidamine valla 

koolieelikute üle ja ühenduse 

hoidmine lastevanematega 

08.2020 

06.2021 

Õppejuht 

Lasteaia maine kujundamine 

(positiivne meediakajastus; parima 

valdkonnapõhise praktika 

tutvustamine, haridusrobotite ja 

kaasaegsete õppesuundade jagajatena) 

Pidev Direktor, õppejuht, õpetajad 

Personalijuhtimine 

Koolitusvajaduse hindamine, 

osalemine lasteaiaõpetajate 

ainesektsiooni koolitustel 

10.2021 

Vastavalt 

täienduskoolituse 

kavale 

Direktor, õppejuht 

Majasisene õppepäev 

koolituskogemuse ja kirjandusest 

saadu jagamine kolleegidega.  

10.2021 

04.2022 

kogu personal 

Kokkuvõte õppeaastast, õpetajate 

eneseanalüüsi koostamine  

06.2022 Õpetajad, direktor, õppejuht 

Personali ühisürituste ja  

–koosviibimiste korraldamine 

Pidev Õppejuht 

Kaasav juhtimine:  

töögrupid 

pedagoogiline nõukogu 

infotunnid 

 

Pidev 

Pidev 

1 kord nädalas 

 

Tugimeeskond, õpetajad jne 

Tugimeeskond 

Õppejuht 

Koostöö huvigruppidega 

Lastevanemate koosolekute 

läbiviimine 

09.2021 

05.2022 

Õpetajad, direktor, õppejuht 

Lasteaiast kooli läinud laste 

koolivalmiduse hindamine 

01.2022 Õpetajad, õppejuht 



Lastevanemate nõustamine päeva 

alguses ja lõpus, side pidamine e-posti 

ja telefoni kaudu 

Pidev Direktor, õppejuht, 

õpetajad, õpetaja abid 

Arenguvestluste läbiviimine 

lastevanematega 

04.2022 Direktor, õppejuht 

õpetajad, õpetaja abid 

Ühisüritused lastevanematega 

(jõulupidu, emadepäev, lõpupidu, 

kodused küllakutsed, hobide tutvustus) 

vastavalt nädalakavale Kogu personal 

Koostöö valla allasutustega 

(raamatukogud, rahvamajad, 

kauplused) 

vastavalt nädalakavale Kogu personal 

Talude külastamine, õppekäigud oma 

valla ettevõtetesse 

vastavalt nädalakavale Kogu personal 

Abilistest teavitamine ja tänamine 

(valla leht, tänukaardid) 

12.2021 

06.2022 

Õpetajad, õppejuht 

Ühiskonna kaasamine - pedagoogiline 

personal, lapsevanemad, töökeskkonna 

volinik, politsei, huvigrupid, 

ringijuhendaja, kooli IT juht jne 

Pidev Direktor, õppejuht, õpetajad 

Ressursside juhtimine 

Eelarve koostamine  

eesmärke ja ette antud kontrollarve 

arvestades 

09.2021 Direktor, õppejuht 

Kontroll eelarve täitmise üle Pidev Direktor, õppejuht 

Õppe-kasvatus- ja töökeskkonna 

uuendamine, vahendite tellimine ja 

varustamine 

vastavalt vajadusele Õppejuht, majandusjuhataja 

Riskianalüüsi koostamine 10.2021 Kogu personal 

Õppe-kasvatusprotsess 

Lapse arengu vaatlemine ja 

hindamine, vaatlustabelite koostamine 

sügis 2021 

kevad 2022 

Õpetajad 

Õppekava arendamine, kokkuvõtete 

tegemine arenguvestlustest 

06.2022 Õpetajad, õppejuht 

 

Õppekäigud: 

Munamäele 

Vällamäele 

Mihklipäev 

 

05.2022 

05.2022 

09.2021 

Kogu personal 

Vastlapäev 02.2022 Kogu personal 

Munadepühad 05.2022 Kogu personal 

Kadripäev 11.2021 Kogu personal 

„Lasteaia jõulupuu“ 12.2021 Kogu personal 

Õppekäik: „Metsloomade jõulupuu“ 12.2021 Kogu personal 

Kokandus vastavalt nädalakavale Õpetajad, õppejuht 

KIKi õppepäev. Kalapäev-õpime ja 

kokkame 

10.2020 Kogu personal 



 

3. LASTEAIA POOLT KORRALDATUD HUVITEGEVUS 

 Suusatunnid.  

 Ujumine. Toimub Haanja ja Ruusmäe rühmale, esmaspäeviti Rõuge lasteaia ujulas. Vanuserühm 

5-6a. 

4. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA 

 Kooliaia rajamine 

 Lasteaia Haanja rühma laiendamine.  

Koolitusprogramm „Tulest targem“ 01.2022 Kogu personal 

Õppekäik: Tuleohutus. Külas 

korstnapühkija 

01.2022 Kogu personal 

Õppekäigud taludesse, asutustesse vastavalt nädalakavale Kogu personal 

Teatrietenduste külastamine Võimalusel Kogu personal 

Laste erivajaduse (andekuse) 

väljaselgitamine, perede toetamine 

Pidev Kogu personal 

Laste erivajaduse selgitamine, 

individuaalne töö erivajadusega 

lastega 

Pidev Kogu personal 

Nn lapsesuu kogumiku täiendamine Pidev Kogu personal 


