Haanja Kooli lasteaia tegevuskava aastateks 2020-2026
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Tulemus

Vastutaja

Eneseanalüüsid on aluseks
koostöövestluste läbiviimisel.
Koostoovestlused on toetanud
personali arengut
Igale lapsele on loodud sobiv
õpikeskkond ning tagatud
vajadusel tugiteenused või leitud
lahendused keskkonna ja
teenuste tagamiseks
Parem ülevaade koha soovist ja
täituvusest

Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid

Eestvedamine ja juhtimine
Õpetajate eneseanalüüsid, koostöövestlused,
arutelud

x

x

x

x

x

Õppeaasta eesmärkide püstitamine,
tegevuskava koostamine

x

x

x

x

x

Arvestuse pidamine valla koolieelikute üle
ja ühenduse hoidmine lastevanematega.

x

x

x

x

x

Enesearendusvajadusest lähtuvalt
koolitustel osalemine, ainesektsiooni
koolitustel osalemine
Seadusest tulenevate kohustuslike koolituste
läbiviimine (esmaabi, tuleohutus ja
evakuatsiooniõppus, toiduhügieen)

x

x

x

x

x

Personal on osalenud ja osaleb
koolitustel

Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid

x

x

x

x

x

Direktor

Personali rahulolu-uuring, arenguvestlused

x

x

x

x

x

Personali ühisürituste ja koosviibimiste
korraldamine, personali tunnustamine,

x

x

x

x

x

On tagatud valmisolek
teadlikuks tegutsemiseks
ohuolukorras. Ühisõppused
kooliga.
Parema koostöö tagamine,
üksteise mõistmine.
Personal on motiveeritud
panustama oma töösse

x

x

x

x

x

Ühised nõupidamised ja
kokkusaamised on loonud
üksteist toetava ühtsustunde .

Direktor, õppejuht,
õpetajad

Õppejuht, õpetajad

Õppejuht

Personalijuhtimine

Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid
Direktor, õppejuht

Koostöö huvigruppidega
Lastevanemate üldkoosolek

Hoolekogu koosolek

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koostöö Rajaleidja ja Rõuge
Koostöökeskusega

x

x

x

x

x

Talude külastamine, õppekäigud oma valla
ettevõtetesse
Abilistest teavitamine ja tänamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jõulukuusel advendiküünalde süütamine

x

x

x

x

x

Sihipärane hoolekogu tegevus
on suunatud lasteaia
arendustegevusse.
Laste üleminek lasteaiast kooli
on sujuv ja ühtlustatud
Toimiv koostöö on taganud
lastevanemate toetamise
kasvatusküsimustes
Arenguvestlused annavad
tagasisidet vanematele lapse
arengu kohta ja aitab püstitada
ühiseid eesmärke edasiseks.
Ühisüritused, perepäevad loovad
ühtsustunnet vanemate ja
kogukonnaga.
Koostöö on avardanud lapse
silmaringi, teadmisi. Laps oskab
paremini sotsialiseeruda.
Koostöö on toimunud
erialaspetsialistide ja
Rajaleidjaga (vastavalt
vajadusele)
Kodukohaga tutvumine ja
suhete loomine, hoidmine.
Heade emotsioonide ja suhete
hoidmine.
Traditsiooniks saanud üritus,
mille eesmärgiks on rõhutada
väärtusi

Direktor

Haanja ja Ruusmäe rühmale
õppevahendiks
Õppevahendiks Haanja rühmas

Direktor, õppejuht

Õppejuht, õpetajad
Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid
Direktor, õppejuht,
õpetajad, õpetaja abid

Lasteaia personal,
lapsevanemad
Lasteaia personal,
allasutuste juhid ja
töötajad
Rajaleidja ja Rõuge
Koostöökeskuse
spetsialistid, õppejuht,
õpetajad
Lasteaia personal
Õpetajad, õppejuht
Kool, lasteaed

Ressursside juhtimine
Televiisor

x

Lamineerija

x

x

Direktor, õppejuht

Voodimadratsite vahetus/ost

x

x

Õhksoojuspumba vahetus/ost

x

Laste toolid

x

Sanitaarremont

x

x

Lastelauad

x

x

x

x

x

Garderoobikapid

x

Riiulid, kapid

x

x

x

Laste mänguväljak

x

x

x

x

x

x

Lasteaia laiendus

x

x

Lapse une ja hügieeni, tervise
toetamine, parandamine (Haanja
ja Ruusmäe rühmas)
Tasakaalustab ruumi
temperatuuri
Ohutuse tagamiseks (parandatud
toolid) ja laste kehahoiaku
toetamiseks, arvestades laste
erivanust.
Ruumi värskendus, defektide
parandamine kõikides lasteaia
siseruumides ja trepikojas
(treppidele numbrid, tähed,
kujundid).
Ohutuse tagamiseks (korduvalt
parandatud lauad) ja laste
kehahoiaku toetamiseks,
arvestades laste erivanust.
Ruumi kaasaegsemaks
muutmine ja lapse mugavus ja
heaolu arvestades. Lasteaia
sisekeskkond on esteetiline.
Ruumi kaasaegsemaks
muutmine ja õppevahendite
paremaks süstematiseerimiseks
Lasteaia õueala on turvaline ja
kaasaegne, lapse arengut ja
aktiivset liikumisharjumust
toetav. Atraktsioonide
uuendamine, mitmekesistamine
(amortiseerunud vahendite
väljavahetamine, uute vahendite
paigaldamine)
Tagamaks kohta kõigile
soovijatele ja eraldi sõimerühma
loomine

Direktor, õppejuht
Direktor, õppejuht
Direktor, õppejuht

Direktor,
majandusjuhataja

Direktor, õppejuht

Direktor, õppejuht

Direktor, õppejuht

Direktor,
majandusjuhataja

Direktor

Sülearvuti

x

Õpetajate puhkenurk

x

Garderoobi peegel

x

x

Printer-koopiamasin
Riskianalüüsi koostamine
Eelarve planeerimine, koostamine, täitmise
jälgimine
Õppe-kasvatus- ja töökeskkonna
uuendamine, vahendite tellimine ja
varustamine

Õppevahend, töövahend õpetajal

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Õpetajate heaolu arvestades
Laste ja õpetaja korrektsuse
jälgimine
Õppevahend, töövahend
õpetajale
Turvalisuse tagamine
Ressursside kasutamine on
analüüsitud ja hinnatud
Õpi- ja töökeskkond on
turvaline ning arendav

Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor, õppejuht
Lasteaia personal
Direktor, õppejuht
Direktor, õppejuht

Õppe- kasvatusprotsess
Lapse arengu vaatlemine ja hindamine,
vaatlustabelite koostamine

x

x

x

x

x

Õppekava arendamine, kokkuvõtete
tegemine arenguvestlustest

x

x

x

x

x

Ujumine Rõuge lasteaias

x

x

x

x

x

Laste erivajaduse (andekuse)
väljaselgitamine, perede toetamine

x

x

x

x

x

Lapse arengu hindamisel on
kasutusel erinevad meetodid.
Toimuva koostöövestlused
vanematega. Leitakse
lahendused ja võimalused lapse
arengu toetamiseks.
Õppekava toetavad tegevuste
planeerimine on aidanud kaasa
lapse arengule. Lastel ja
täiskasvanutel on kujunenud
tervist ja heaolu toetavad
harjumused (ujumine, teatri
külastused, perepäevad, matkad,
ekskursioonid, koostöö kooliga).
Lapse arengu, tervise heaoluks
Lapse andekuse
väljaselgitamiseks kasutatakse
erinevaid meetodeid. Toetatakse
lapse tugevaid arengukülgi.

Õpetajad

Direktor, õppejuht

Õppejuht, õpetajad,
ujumistreener
Lasteaia personal,
lapsevanemad

Laste erivajaduse selgitamine, individuaalne
töö erivajadusega lastega

x

x

x

x

x

Nn lapsesuu kogumiku täiendamine

x

x

x

x

x

Haanjamaa ja lasteaia traditsioonide
tähistamine

x

x

x

x

x

Osalemine maakondlikel üritustel
(Tunnen.Tean.Oskan. vms)

x

x

x

x

x

Erinevate meetodite põhjal
selgitatakse välja lapse arengu
tase. Lapsel kellel esineb
arengus mahajäämust erinevates
valdkondades, koostatakse
individuaalkava
Lapse eneseväljenduse oskuse
kirjapanek Kogumiku sisu
lastevanematele esitamiseks.
Lasteaias on välja kujunenud
traditsioonid Ühisürituste kaudu
toimub põlvkondade vahelise
sideme loomine ja hoidmine.
Lapsed on osalenud
maakondlikel üritustel

Lasteaia personal,
lapsevanemad

Lasteaia personal

Lasteaia personal,
lapsevanemad

Lasteaia personal

