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1.LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS
Kontaktandmed: Tallinna Lasteaed Pallipõnn
aadress: Akadeemia tee 50, 12613 Tallinn
veebileht: www.palliponn.edu.ee
e-meiliaadress: palliponn@la.tln.edu.ee
telefon: 6587 297
direktor: Maire Kaljuveer
Tallinna Lasteaia Pallipõnn arengukava aastateks 2016- 2021 on dokument, kus määratakse
kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava esimeseks kolmeks aastaks
ja arengukava uuendamise kord. Käesoleva arengukava koostamise aluseks on lasteaia
õppekava, lasteaia põhimäärus ning asutuse sisehindamine. Tallinna Lasteaia Pallipõnn
arengukava on lasteaia järjepideva arengu alusdokument, mille koostamine toimus koostöös
lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
Lasteasutus avati 1. veebruaril 1966. aastal Tallinna 105. Lastepäevakodu nime all. 1999.
aastast kannab nimetust Tallinna Lasteaed Pallipõnn. Tallinna Lasteaed Pallipõnn on
munitsipaallasteaed. Lasteaia töökeeleks on eesti keel. Õppe - ja kasvatuskorralduse aluseks
on Tallinna Lasteaia Pallipõnni õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust
õppekavast. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu
koolitusluba. Lasteaias töötab 13 rühma, millest 1 asub aadressil Akadeemia tee 5 Tallinna
Tehnikaülikooli tudengite lastele. Lasteaial on 2 tasandusrühma, 1 sõimerühm ja liit – ja
aiarühmad. 1.septembri 2015.a. seisuga oli laste nimestikuline arv 270. Lasteaed on avatud
tööpäevadel 7.00 kuni 19.00.
Tallinna Lasteaed Pallipõnn kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2005.
aastast. Lasteaial on pikaajaline koostöö õpetajaharidust andvate kõrgkoolidega.
2010. aastal liituti Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. 2013.a on
lasteaed Tartu Ülikooli Innovatsioonisõber. Lasteaia eripäraks on 1994. aastast lapsest lähtuv
Hea alguse metoodika kasutamine õppekasvatustöös ja rühmatoa korraldamisel, tegevuste
integreerimine, laste ettepanekute arvestamine nädalateema planeerimisel, tegevuste
kavandamisel. Lapsi suunatakse hommikuringis tegema valikuid, oma tegevusi ja tehtut
reflekteerima. Lapsevanemad kaasatakse lapse arengu jälgimisse, tema võimete paremaks
arendamiseks. Matkad ja väljasõidud laste ja peredega, kokanduskeskuses laste käes valmivad
toidud suunavad tervisliku käitumise hoiakute kujunemisele. Traditsiooniline on lasteaia
sünnipäeva ja lastekaitsepäeva tähistamine nädala jooksul erinevate üritustega, ühisüritused
laste ja lastevanematega, rahvakalendritähtpäevade tähistamine ja koostöö Mustamäe tervist
edendavate lasteaedade ning Hea alguse metoodikaga lasteaedadega. 2010 – 2012.a. osaleti
rahvusvahelises projektis Comenius. Lasteaial on oma laul, lipp ja logo.
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2.LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
MISSIOON
Tallinna Lasteaed Pallipõnn on lapsest lähtuva kasvatusega lasteaed, kus lapsi ja
lapsevanemaid kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut
analüüsima. Lasteaia personal teeb koostööd perega lapse võimete arendamiseks ning
tervisliku käitumise kujundamiseks.
VISIOON
Tallinna Lasteaed Pallipõnn on hea mainega lasteaed, kus töötavad professionaalsed ja loovad
õpetajad. Lasteaias on loodud turvaline õppimist soodustav keskkond. Pallipõnni lasteaiast
lähevad kooli koostöö – ja vastutusvõimelised, üksteisest hoolivad õpihimulised lapsed, kellel
on kujunenud säästva tarbimise ja tervisliku käitumise hoiakud.

Põhiväärtused
Hoolivus
Me oleme heasoovlikud, hoolivad ja hoidvad. Me kujundame lastes hoolivust. Me hoolime
tervisest, kujundame tervisliku toitumise harjumusi ja füüsilist aktiivsust väärtustavat
käitumist. Me suhtume keskkonda ja ressurssidesse säästlikult ja kujundame lastes säästva
tarbimise hoiakuid.
Sallivus
Me arvestame kultuuriliste ja arvamuste erinevustega, oleme sõbralikud, üksteist austavad ja
arvestavad. Me oleme eeskujuks, innustame, juhendame ja teeme koostööd, et luua paremad
võimalused laste arenguks.

Turvalisus
Üheskoos lastevanematega loome lasteaias keskkonna, mis on vaimselt, emotsionaalselt ja
füüsiliselt turvaline, kuhu lapsed, lapsevanemad ja töötajad meeleldi tulevad.

3. ANALÜÜS AASTATEST 2013-2015

Lasteaia valdkondade tugevused lähtuvad 2013 – 2015. aastate kohta Tallinna Lasteaia
Pallipõnn kolme aasta sisehindamise tulemuste analüüsist. Aprillis 2015.a esitati Tallinna
Haridusametile sisehindamise aruanne 2010 kuni 2015 aastate kohta.
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3.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

TUGEVUSED
Toimiv, läbipaistev, demokraatlik väärtuspõhine juhtimine on taganud rahuliku mikrokliima
ja töötajate rahulolu. Juhtkonna eestvedamisel toimub lasteaia põhiväärtuste, missiooni ja
visiooni rakendamine ja arendamine, kaasates personali ja lapsevanemaid. Lasteaia personal
on aktiivselt kaasatud arendustegevusse ja juhtimisprotsessi töörühmade kaudu. Lasteaia
pikaajaliste töötajate motiveeritus tööle, projektide algatamisele, enesearengule, uute ideede
rakendamisele on kõrge. Juhtkond on avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele.
Juhtkonna eestvedamisel toimuvad tööalased sisekoolitused – professionaalsed õpitoad, mis
toetavad personali arengut. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengukava ja tegevuskava
koostamisele ning analüüsimisse. Tegevuste planeerimisel arvestatakse töötajate ja
lastevanemate ettepanekutega. Sisehindamisel on rakendatud elektroonilist rahuloluküsitluste
läbiviimist personalile ja lastevanematele, alates 5-eluaastast uuritakse laste rahulolu
lasteaiaga, mis on võimaldanud jälgida lasteaiaga rahulolu trendi. Toimib süsteemne
sisehindamine ja tulemusnäitajate kogumine ja hindamine, personal on teadlik sisehindamise
vajalikkusest ja kaasatud andmete kogumisse, analüüsimisse ja parenduste tegemisse.
Parendusvaldkond:






laiendada personali kaasamist väärtuspõhisesse juhtimisprotsessi;
parendada väärtuspõhise juhtimisprotsessi kvaliteeti;
arendada sisehindamise süsteemi: uuendada lastevanemate ja personali rahulolu
ankeet;
uuendada uue töötaja toetamise süsteem;
suurendada lasteaia osavõttu konkurssidest.

3.2 Personali juhtimine

TUGEVUSED
Juhtkond toetab õpetaja professionaalset arengut. Lasteaias töötab 11 vanempedagoogi
ametijärku atesteerinud õpetajat, kes on eeskujuks noortele pedagoogidele. Personalipoliitika
toetub töö analüüsile, eelarve võimalustele ja uute töötajate värbamine toimub vastavalt
tegelikule vajadusele. Süsteemselt tegeletakse pedagoogide kompetentside väljaselgitamisega,
nende edasiarendamisega professionaalsetes õpitubades, läbi mentorite toetuse ja koolitusele
suunamisega. Toimub hea koostöö Tallinna Ülikooliga ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga,
olles neile praktikabaasiks. Väärtustatakse pensionile jäänud pedagoogide töötamist
asendusõpetajatena põhitöötaja puudumise korral, nende heade kogemuste edasiandmist.
Personali suunatakse analüüsima oma koolitusel omandatu rakendamise mõjusust õppe- ja
kasvatustegevuses. Hästi on rakendunud pedagoogide individuaalse enesetäiendamise
süsteem. Pedagoogide vanuseline suhe näitab tendentsi noorenemise suunas, mistõttu
5

personali arendamine toetub varasematele meeskonnatöö arendamise parimatele kogemustele.
Toimub personali regulaarne enesehindamine ja arenguvestlused töötajatega. Personalile
korraldatakse professionaalseid õpitubasid, mis aitavad kaasa õppe- ja kasvatustegevuse
kvaliteedi parendamisele ja õpetaja professionaalsuse tõstmisele. Õpetaja abid on kaasatud
õppekasvatustöösse, välja on töötatud Õpetaja abi töökorralduse juhend. Koostööd tehakse
Rajaleidja ja Tallinna Õppenõustamiskeskusega arenguliste erivajadustega laste toetamiseks.
Laialdaselt on kasutatud ESF programmi EDUKO poolt pakutavaid tasuta koolitusi. Personali
motivatsiooni- ja tunnustussüsteem julgustab tegema omavahelist koostööd ja märkama ning
toetama kolleegi. Igal kevadel juhtkond jagab aunimetusi, tänukirju. 2015. a. algul töötajate
seas läbi viidud uuring näitas väga kõrget rahulolu tööga. Personalile on loodud töötervishoiu
ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused, mille parendamisega tegeletakse süsteemselt.
Töötajaid informeeritakse seaduste ja määruste muudatustest, nende valdkonda puudutavatest
eelnõudest. Analüüsitud perioodil on õpetajad saanud tunnustusi Mustamäe linnaosa, Tallinna
linna ja „Eestimaa õpib ja tänab“ poolt.
Parendusvaldkonnad








personali vajaduse hindamine lähtuvalt õppekava täitmisest ja laste vajadustest;
parima pedagoogilise kogemuse tutvustamine kolleegidele lasteaias, vabariiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil;
personali IKT alaste oskuste arendamine ja rakendamine;
Hea alguse metoodika ja „Kiusamisest vaba“ programmi metoodika rakendamine;
õpitubade läbiviimine uute ainekavade ja innovatsiooniliste ideede ning projektide
rakendamisest;
arenguliste erivajadustega ja mitte eesti emakeelega laste toimetuleku toetamiseks
koolituste läbiviimine;
tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi uuendamine;

3.3 Avalik suhtlemine ja koostöö huvigruppidega

TUGEVUSED
Lasteaia peamised koostööpartnerid on Tallinna Haridusamet, Mustamäe Linnaosa Valitsus,
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Lastekaitse Liit, Mustamäe piirkonna lasteasutused, Hea
alguse metoodikaga lasteaiad üle Eesti, „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi kuuluvad
lasteaiad, Tallinna Tervishoiukõrgkool. Lasteaed Pallipõnn on praktika lasteaiaks
õpetajaharidust omandavatele tudengitele. Tutvustatud on pedagoogide õppekasvatustööd,
jagatud kogemusi teistele lasteaedadele, õpetaja haridust andvatele kõrgkoolidele, meedias.
Lapsevanemad on kaasatud õppe –ja kasvatusprotsessi, tutvustatakse ameteid, hobisid,
tehakse ettepanekuid õppekasvatustegevuste kavandamisel, osaletud on aktiivselt lasteaia
üritustel ja kasvukeskkonna täiustamisel. Muusikaõpetaja eestvedamisel loodi 2015. a kui
muusika-aastal lastevanemate bänd, millega saadi Tallinna Haridusameti poolt Innovaatilise
õpetaja autasu. Samal aastal liituti e-lasteaia päevikuga. Rahulolu küsitluste läbiviimine on
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andnud väga head tagasisidet lasteaia töö toimivusest, toimib põlvkondade järjepidevus
lasteaia eelistamisel. Lasteaias tegutseb koostööaldis hoolekogu, kes on kaasatud lasteaia
arendustegevusse. Hoolekogu eestvedamisel on lapsevanemad aidanud korrastada lasteaia
õueala ja rühmaruume. Toimunud on heategevuslikud üritused ja aktiivselt on osaletud
heategevuslikus programmis „Märka ja aita“. Õpetajad on osa võtnud erinevatest projektidest
ja kajastanud neid meedias.
Parendusvaldkonnad:





korraldada lastevanematele lühikoolitusi lapse arengut ja kasvatamist toetavatel
teemadel;
laiendada IKT vahendite kasutamist informatsiooni vahendamisel lastevanematele
laste tegevustest;
laiendada koostööd peredega laste tervise edendamisel ja looduses liikumisel,
hügieeni, toitumise, turvalisuse ja sotsiaalse koolivalmiduse valdkonnas;
koostöö laiendamine teiste haridusasutustega, avatus uutele koostööpartneritele.

3.4. Ressursside juhtimine

TUGEVUSED
Koostöös lapsevanematega on lastele loodud arendav, eakohane ja turvaline kasvukeskkond,
mida täiustatakse järjepidevalt. Neljas rühmas on kuivatuskapid laste riiete kuivatamiseks ja
12 rühmas nõudepesumasin toidunõude pesemiseks. Lasteaia õuealal on turvalisuse nõuetega
vastavusse viidud mänguväljakud turvaaladega. Lasteaed sai investeeringuna uue fassaadi.
Lapsevanematele on loodud võimalus informatsiooni vabaks ja kiireks kättesaamiseks
meililisti ja blogi teel, e-päeviku kaudu laieneb informatsiooni kättesaadavus laste tegevustest.
Lasteaias on kasutusel IKT vahendid, toimiv infovahetussüsteem ja kodulehekülg.
Ressursside planeerimisse on kaasatud lapsevanemad läbi küsitluste ja vestluste. Vanemate
ettepanekul osteti 2014.a jalgrattahoidla, ühistel perepäevadel on korrastatud õueala,
täiendatud omavalmistatud vahenditega, värvitud rühmaruume.
Parendusvaldkond:





rühmatubade kaasajastamine;
renoveeritakse 2 keldriruumi, kuhu luuakse meelte tuba ja draamatuba;
kavandatakse säästliku majandamise ja keskkonnahoiualaseid tegevusi;
laiendatakse infotehnoloogiavahendite (edaspidi IKT) kasutamist info edastamisel.

7

3.5 Õppe- ja kasvatustegevus

TUGEVUSED
Lasteaia õppekava on pidevas arenemises, mille täitmist analüüsitakse, töögruppides
arutletakse ning täiendatakse. Töögruppidega on välja töötatud viimastel aastatel Meedia,
Kodu- ja kodanikuõpetuse ainekava. Loodud ja täiendatud on näitlike vahenditega teemakaste
(Mina ja keskkond, Meeled, Kivimid, Vesi, Eesti). Kogemustega ja tunnustatud õpetajad on
rühmades loonud õpikeskkonna, mis soodustab laste avastamis- ja õppimissoovi ning
iseseisvuse ja üldoskuste arengut. Laste aktiivseks ja köitvaks õppetööks on kaasatud
erinevate firmade poolt pakutavad projektid (Prügihunt, Politsei – Piirivalveamet, Kaitseliit,
hambaarst). Kavandatud on militaarteemalisi mänge, mis on aidanud laste mängu muuta
organiseeritumaks ja reegleid järgivaks. Suurenenud on õues läbiviidavate liikumistegevuste
osatähtsus. Laste loomingulisi ja sportlikke saavutusi on tunnustatud erinevatel konkurssidel
ja võistlustel. Laste esinemine solistidena on suurendanud esinemisjulgust. Muusikaõpetajad
on süvendatult tegelenud poiste tantsu ja solistide juhendamisega, Õpetajad on teadlikud
varajase märkamise olulisusest, õpetajaid on nõustanud erispetsialistid. Koostööd on tehtud
Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidjaga. Uuendati lapse individuaalse arenduskava
vormi, mida saavad nüüd digitaalselt ühiselt täita logopeed ja õpetajad. Koostöös vanematega
on rakendatud tugiisikuid. Lasteaia tasandusrühmade tugimeeskond reflekteerib ühiselt lapse
arengut ja püstitatakse koos uued eesmärgid ja planeeritakse tegevused. Õppetöö on
rikastunud lapsi huvitavate tegevustega laste kaasamise läbi nädalateema planeerimisse ja
tegevuste kavandamisse, oma valitud tegevuste ja käitumise analüüsimisse. Laienenud on
Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi metoodika rakendamine koos Hea
alguse metoodikaga. Projektist tulenevalt on arenenud laste analüüsioskus situatsioonide
arutlemisel, märgata ja julgus teada anda kiusamisest. Vanematele antakse regulaarselt
tagasisidet lapse arengust, kaastakse laste võimete arendamisse, antakse pedagoogilisi
soovitusi. Lapse arengut jälgitakse süsteemselt. Lastel on võimalus osaleda õppekasvatustööd
toetavas huvitegevuses, milles osalevate laste arv suureneb iga aastaga.
Parendusvaldkond:









arenguliste erivajadustega ja mitte eesti emakeelega laste toetamine;
lapse koolivalmiduse hindamise süsteemi uuendamine;
õppe - ja kasvatusprotsessis laste suunamine analüüsima oma tegevust ja käitumist;
lasteaia õppekava analüüsimine, arendamine ja täiendamine arenguliste erivajadustega
ja mitte eesti emakeelega laste toetamise osas;
õppe – ja kasvatusprotsessis Meediakasvatuse ning Kodu - ja kodanikuõpetuse
ainekavade, IKT vahendite rakendamine ja laste kaasamine õppetegevuste
kavandamisel;
õppe – ja kasvatusprotsessis õuesõppe, turvalisuse, säästva tarbimise ja
keskkonnahoiualase ja tervisliku käitumise tegevuste kavandamine;
õppe – ja kasvatustegevuse läbiviimine väärtuskasvatusest lähtuvalt.
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4. LASTEAIA ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD
Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Lasteaias arendatakse väärtuspõhist juhtimist, mis toetab lasteaia missiooni ja visiooni
saavutamist. Personali kaasamine juhtimisprotsessi. Sisehindamise süsteemi uuendamine
võimaldamaks kavandada visiooni saavutamiseks parendustegevusi.
Personalijuhtimine
Personal lähtub lasteaia visiooni saavutamiseks oma tegevuses lasteaia väärtustest ja
missioonist. Personali professionaalne areng ja projektides osalemine on suunatud elukestva
õppe, motivatsiooni ja lapse õpihuvi suurendamiseks.
Koostöö huvigruppidega
Koostöö hoolekogu ja peredega on kavandatud. Koostöö laiendamine erinevates
programmides ja projektides teiste haridusasutustega, partneritega piirkondlikul, vabariiklikul
ja rahvusvahelisel tasandil.
Ressursside juhtimine
Lasteaia õpikeskkond on kujundatud tervislikuks, turvaliseks ja kaasaegseks, keskkonda ja
ressursse kasutatakse efektiivselt ja säästlikult.
Õppekasvatustegevus
Õppekava on täienenud uute projektide ja innovaatiliste ideede rakendamisega. Õppe -ja
kasvatusprotsessis on rakendatud väärtuskasvatus, kasutades programmi „Kiusamisest vaba
lasteaed“ metoodikat, Meedia ja Kodu- ja Kodanikuõpetuse ainekavasid. Õuesõppe, säästva
tarbijakasvatuse, turvalisuse, keskkonnahoiualase ja tervisliku käitumise alased tegevused on
planeeritud ja läbi viidud, kaasatud on pered. Lapsed oskavad analüüsida oma tegevusi ja
korrigeerida oma tegevust Arenguliste erivajadustega ja mitte eesti emakeelega lapsed on
toetatud.
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5. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2018
5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärk:
1. Lasteaed on pedagoogilisest eestvedamisest lähtuvalt väärtuspõhiselt juhitud.
2. Personal on kaasatud läbi meeskonnatöö ja ürituste kaudu väärtuspõhisesse
juhtimisprotsessi.
3. Rakendatud on uus lastevanemate ja personali rahulolu ankeet.
4. Uue töötaja sisseviimise ja toetamise süsteem on uuendatud.
5. Lasteaia osavõtt konkurssidest on suurenenud.
Tegevus






Juhtkonna supervisiooni
läbiviimine ühiste
juhtimispõhimõtete
kokkuleppimiseks ja
pedagoogilise eestvedamise
rakendamiseks.
*analüüs ja hinnang,
*rakendamine
Analüüsida väärtuspõhise
juhtimisprotsessi toimivust
sisehindamise kaudu
Ühisürituste, koolituste,
töötubade läbiviimine uute
töötajate kaasamiseks ja
meeskonnatöö arendamiseks

2016 2017

2018 vastutaja

maksumus/
rahastamisallikas

direktor

-

direktor

-

direktor

-

x

direktor

-

x

direktor

x
x

x

x

x

Hinnatakse personali osalemist
väärtuspõhises
juhtimisprotsessis
enesehindamise kaudu
 Lastevanemate ja personali x
elektroonilise
rahulolu
küsitluse
uuendamine
ja
rakendamine
 *analüüs ja kokkuvõte
1. Analüüsitakse uute töötajate ja x
mentorite koostööd
2. Analüüsitakse uute töötajate
katseaja
lõpu
vestluse
tulemusi.
Uuendatakse ja rakendatakse
uue töötaja sisseviimise ja
toetamise süsteem
Osalemine
Tallinna x

x

x

-

x

direktor

-

direktor

-

direktor

-

direktor

-

x
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haridusasutuste
konkursil
„Innovaatiline tegu“
Osalemine
Tallinna
Haridusasutuste
konkursil
„Parim personaliprojekt“
Osalemine projektis „Roheline
Tallinn“

x

direktor
x

direktor

-

5.2 Personalijuhtimine
Eesmärk:
1. Personali vajaduse hindamisel on lähtutud õppekava täitmisest ja laste vajadustest.
2. Lasteaias on toetatud personali ametialast professionaalsust.
3. Toimub parima pedagoogilise kogemuse tutvustamine kolleegidele, vabariiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
4. Lasteaia personali koolitussüsteem lähtub õppekavast, laste vajadustest ja on suunatud
uute innovaatiliste ideede reflekteerimiseks, omandamiseks ja rakendamiseks.
5. Lasteaia tunnustus – ja motivatsioonisüsteem on uuendatud.
Tegevus
2016 2017 2018 vastutaja
maksumus
/rahastamisallikas
Personali vajaduse hindamine
Laste arenguliste erivajaduste
x
direktor
toetamiseks
pedagoogide
koosseisu, uute ametikohade
(eripedagoog) loomise vajaduse
analüüsimine.
Rühma lahtiolekuaegade, laste x
direktor
suhtarv täiskasvanutega ja sellest
tulenevate õpetajate koosseisude
ja töökorralduse hindamine
x
*analüüs ja hinnang
*parendamine, rakendamine
Personali kaasamine ja toetamine
Analüüsitakse mentorite tegevust
direktor
uute
töötajate
toetamise
programmi uuendamiseks
*analüüs
x
*rakendamine
x
x
Meeskonnatöö
koolituse x
x
x
direktor
3 x 1200 eur
läbiviimine
töötaja
sisemise
motivatsiooni toetamiseks
Hinnatakse
meeskonnatöö x
x
x
direktor
koolituse mõjusust
Sisekoolituse
läbiviiminex
direktor
mitterahalise
motiveerimise
võimalused
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„Kiusamisest vaba lasteaed“
projekti metoodikast sisekoolituse
läbiviimine
*rakendamine
*analüüs ja hinnang
Lapsest
lähtuva
õppetöö
kavandamise ja rakendamise
töötoad (Hea alguse, Reggio
Emilia metoodika)
IKT
vahendite
kasutamine
õppetöös,
laste
tegevuste
dokumenteerimise parima näite
töötoa läbiviimine
Laste analüüsioskuse arendamise
tegevuste
parima
kogemuse
jagamise töötoa läbiviimine
Õppekava rakendamise parima
näite
töötubade
läbiviimine
(õuesõpe, Meedia, Kodu- ja
kodanikuõpetus,
säästev
tarbijakasvatus, terviseedendus,
keskkonnaharidus,
koolivalmiduse hindamine läbi
mängu,
uued
innovaatilised
ideed)
Hinnatakse töötubades tutvustatu
rakendamist
õppetöö
kavandamisel
*analüüs ja hinnang
Mitte eesti keelt kõnelevate laste
keeleõppe ja perede toetamise
koolituse tellimine
Hinnatakse mitte eesti keelt
kõnelevate
laste
keeleõppe
koolituse mõjusust
*analüüs ja hinnang
*rakendamise parendamine
Väärtuskasvatuse
läbiviimise
erinevate
võimaluste
kavandamise
töötubade
läbiviimine
*rakendamine
*analüüs ja hinnang
Laste arenguliste erivajaduste
märkamise,
sekkumise
ja
erimetoodiliste
lähenemiste
koolituse läbiviimine
Hinnatakse laste arenguliste
erivajaduste
märkamise,
süsteemse sekkumise koolituse

x

x

x

õppealajuhataja
-

x

x

x

õppealajuhataja
-

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

õppealajuhataja
-

x

õppealajuhataja
õppealajuhataja

x

2 x 800 eur
x
x

x

õppealajuhataja
-

x

x

x

õppealajuhataja

x

x

x

õppealajuhataja

-

3 x 500 eur

x

x

x
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õppealajuhataja

mõjusust
*analüüs ja hinnang
Esmaabi koolituse läbiviimine
Uute
mentorite
koolitusele
suunamine
Õpetaja abide pedagoogiliste
töötubade läbiviimine
õppeprotsessi toetamiseks
*rakendamine
*analüüs ja hinnang
IKT alaste pädevuste
rakendamise hindamine,
koolitusplaani koostamine,
töötubade läbiviimine parima
kogemuse jagamiseks
Lego
WeDo
koolitusele
suunamine
HITSA koolitustel osalemine IKT
alaste pädevuste rakendamiseks
õppetöös
ja
õppetöö
presenteerimiseks peredele
Tunnustamine ja motiveerimine
Töörühma
moodustamine
tunnustamise ja motiveerimise
aluste väljatöötamiseks
Tunnustus – ja
motivatsioonisüsteemi
uuendamine kõigi töötajate
saavutuste tunnustamiseks.
*analüüs ja hinnang
*korrigeerimine , rakendamine.
Töötasustamise
aluste
uuendamine
tulemustasude
rakendamiseks
*süsteemi väljatöötamine
*rakendamine

õppealajuhataja
õppealajuhataja

600 eur
-

1

1

x
1

3

3

3

õppealajuhataja

x
x

x
x

x
x

õppealajuhataja
-

1

1

x

x

õppealajuhataja
x

2 x 100 eur

õppealajuhataja
3 x 150 eur

x

direktor

-

direktor

-

x
x
direktor
x

-

5.3 Avalik suhtlemine ja koostöö huvigruppidega
Eesmärk
1. Lasteaias on kavandatud ja toimub koostöö peredega lapse arendamise, kasvatamise,
terviseedendamise valdkonnas.
2. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia projektidesse.
3. Toimib laienenud koostöö erinevate asutustega, uute partneritega
Tegevus
2016
2017
2018 vastutaja
Maksumus/
rahastamisallikas
Lastevanemate koolituse ja 2
2
2
õppealajuhataja
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vestlusringi loomine laste
kasvatamise toetamiseks
Perede kaasamine laste
tervisliku
toitumise
projekti, retseptide blogide
loomine
Perede kaasamine laste
looduses
liikumise
suurendamise projekti
Perede kaasamine säästva
tarbimise ja majandamise
projekti
Pereõhtute
läbiviimine
„Kiusamisest
vaba
lasteaed“
programmi
metoodika tutvustamiseks
Lastevanemate
bändi
kaasamine
solistide
esinemisel
Avatud tegevuste nädala
läbiviimine lastevanemate
osalemisel
rühma
tegevustes
Tänuürituste korraldamine
lasteaiaga
koostööd
tegevatele
aktiivsetele
peredele
„Kiusamisest
vaba
lasteaed“
programmi
piirkonnapäeva läbiviimine
Mustamäe
koolide
ja
lasteaedadega
Koostöö Euroopa kooli
lasteaiaga võõrkeelsete laste
õppetöö korraldamiseks

aastas

aastas

aastas

x

x

x

3 x 15 eur
õppealajuhataja
-

x

x

x

õppealajuhataja
-

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

õppealajuhataja

2 x 200 eur

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

direktor

3x 40 eur

x

x

x

direktor
3 x 30 eur

x

Lehola
keskkonnahariduskeskusega
õppepäevade läbiviimine
Pallipõnni
lasteaeda
tutvustava
päeva
läbiviimine
Mustamäe/Nõmme linnaosa
partnerkooliga
laste
sotsiaalse koolivalmiduse
parendamine,
koostöö
kavandamine
peredega
koostööks.
Koostöö Tervist edendavate 1

x

x

direktor
-

x

õppealajuhataja

-

x

x

direktor

-

x

x

õppealajuhataja

-

1

1
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õppealajuhataja

lasteaedade võrgustikuga,
ürituse
läbiviimine:
Pallipäev
Koostöö teiste lasteaedade
tasandusrühmadega
ja
lasteaiaga
Õunake,
Kannike, Nurmenuku spordipäev
Koostöö Meedia ainekava
rakendamisega
Paikuse
lasteaiaga
Kohtumised, seminarid,
külaskäigud Rajaleidja,
lasteaed Õunake,
Autismiliidu ja Tallinna
Õppenõustamiskeskusega
arenguliste erivajadustega
laste toetamiseks

aastas

aastas

aastas

-

1
aastas

1
aastas

1
õppealajuhataja
aastas

-

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

õppealajuhataja

-

x

5.4 Ressursid
Eesmärk:
1. Loodud on kaasaegne ja turvaline õpi – ja töökeskkond.
2. Laste kasvukeskkonda on täiendatud uute remonditud ruumidega.
3. Lasteaias toimub IKT vahendite aktiivne kasutamine info edastamisel.
4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoiualane tegevus on rakendatud õppe – ja
kasvatusprotsessi ja igapäeva tegevustesse.
Materiaaltehnilise baasi arendamine
Tegevus
2016
2017
2018 vastutaja
Maksumus/
rahastamisallikas
Viplalate
rühma x
direktori
3000 eur
nõudepesuruumi
asetäija
remontimine koos uue
majanduse alal
mööbli
ja
nõudepesumasina
paigaldamisega
1 rühma hügieeniruumi
x
x
direktori
2 x 7600 eur
remontimine
asetäitja
majanduse alal
Keldriruumi
x
x
direktori
2 x 1000 eur
remontimine
asetäitja
(draamatuba,
meelte
majanduse alal
tuba)
Vahetada 1 rühmaruumi x
x
x
direktori
3 x 2000 eur
põrandakate
asetäitja
majanduse alal
Majahoidja
trepi
ja x
direktori
2000 eur
välisuste
esiste
asetäitja
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remontimine
Töötajate
tualettruumi
remont
B- korpuse
remontimine

x

koridori

x

Õueala heakord
Paigaldada tasakaalu ja –
ronimisvahendeid
Õuesõppe
paigaldamine

x

x

paviljoni

x

majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal

2 x 1000 eur

3000 eur

direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal

1000 eur

7000 eur

Inventar
Hankida külmik

x

direktori
asetäitja
majanduse alal

300 eur

Hankida muruniiduk

x

direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal
õppealajuhataja

250 eur

Elektroonilise
valvesüsteemi seadmete
uuendamine
Hankida
raamatutele
kaldseintega riiulid 9-le
rühmale
Hankida
nukunurga 3
köögimööbel
9-le aastas
rühmale
Hankida laste toolid 25 x
tk
Hankida laste
kuivatuskapid

x

x

x

3
aastas

riiete

Hankida laste voodid ja x
madratsid 1rühmale
Hankida sülearvuti

x

Hankida
multimeediaprojektor

x

Inforessursside juhtimine
eLasteaed.eu ja blogide x
kaudu lastevanematele

x
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3
aastas

2 x 800 eur

1400 eur

3 x 300 eur

direktori
asetäitja
majanduse alal
1
direktori
aastas asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal
direktori
asetäitja
majanduse alal

550 eur

x

-

direktor

2100 eur

1800 eur

400 eur

500 eur

laste
tegevustest
edastamise laiendamine.
*analüüs ja hinnang
*parendamine,
rakendamine
Tutvustatakse võimalusi x
ja toetatakse personali
kasutama elektroonilisi
keskkondi
ja
IKT
vahendeid laste tegevuste
dokumenteerimiseks,
laste
tegevuste
analüüsimiseks
ja
kogemuste jagamiseks,
info edastamiseks.
Säästlik majandamine
ja keskkonnahoid
Hankida
vermi- 1
kompostimise
kastid aastas
vihmaussidega.
Mõttetalgute läbiviimine
personaliga
säästliku
majandamise
ja
keskkonnahoiualaste
tegevuste
kaardistamiseks
Analüüsitakse personali
säästliku majandamise ja
keskkonnahoiualase
teadmiste
rakendamist
õppeja
kasvatusprotsessis

õppealajuhataja

-

1
aastas

õppealajuhataja

2 x 180 eur

x

õppealajuhataja

x

x

x

õppealajuhataja
-

5.5 Õppe – ja kasvatusprotsess
Eesmärk:
1. Lasteaias on toetatud arenguliste erivajadustega ja mitte eesti emakeelega lapsi.
2. Uuendatud on lapse koolivalmiduse hindamise süsteem.
3. Õppe - ja kasvatusprotsessis on lapsi suunatud analüüsima oma tegevust ja käitumist.
4. Lasteaia õppekava on analüüsitud ja täiendatud arenguliste erivajadustega ja mitte
eesti emakeelega laste toetamise osas.
5. Õppe – ja kasvatusprotsessis on rakendatud Meediakasvatuse ning Kodu - ja
kodanikuõpetuse ainekavasid, IKT vahendeid ja laste kaasamist õppetegevuste
kavandamisel.
6. Õppe – ja kasvatusprotsessis on kavandatud õuesõppe, turvalisuse, säästva tarbimise ja
17

keskkonnahoiualase ja tervisliku käitumise tegevused.
7. Õppe – ja kasvatustegevuses on rakendatud väärtuskasvatust.
Lapse areng
Tegevus
2016 2017 2018 Vastutaja
Kogutakse
metoodilist x
materjali ja koostatakse
teemakast mitte eesti
emakeelega laste õppe –
ja
kasvatustegevuse
toetamiseks
Mitte eesti emakeelega
laste toetamine õppe – ja
kasvatustegevuses
*rakendamise
analüüs,
hinnang
Tegevuspiltide
valmistamine
ja
kasutamine õppe–
ja
kasvatustegevuses
arenguliste erivajadustega
laste
kõne
arengu
toetamiseks
*kasutamise analüüs ja
hinnang
*parendamine
ja
rakendamine
Uuendatakse
laste
koolivalmiduse hindamise
süsteem
*erinevate
meetodite
analüüs ja hinnang
*uue mängulise süsteemi
rakendamine
Lapse
analüüsioskuste
arendamisele
suunatud
meetodite rakendamine
*analüüsimine ja hinnang
*parendamine,
rakendamine
Õppekava
Uuendatakse
õppekava x

x

õppealajuhataja

maksumus/
rahastamise allikas
3 x 100 eur

x

õppealajuhataja

-

x

x

õppealajuhataja

100 eur

x

x

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

x

x
x

18

peatükis
„Töö
erivajadustega
lastega”,
mitte eesti emakeelega
laste
õppe
–
ja
kasvatusprotsessi
toetamise osas
Töö
arenguliste
erivajadustega
lastega
rakendamise
õppekava
analüüsimine, arendamine,
rakendamine
Õppekorraldus – ja metoodika
Rakendatakse õppe- ja x
kasvatustegevuses Kodu –
ja
kodanikuõpetuse
ainekava
Analüüsitakse
laste
kaasamist õppetegevuste
kavandamisse,
arendamine, rakendamine
Analüüsitakse Kodu– ja
kodanikuõpetuse ainekava
rakendumist
Rakendatakse õppe– ja
kasvatustegevuses
Meediakasvatuse ainekava
*analüüs ja hinnang
*parendamine ja
rakendamine
Laiendatakse IKT
x
vahendite rakendamist
õppetöö läbiviimisel, laste
tegevuste
dokumenteerimisel ja
analüüsimisel.
*analüüs ja hinnang
*parendamine,
*rakendamine
Kavandatakse
ja x
rakendatakse õppe- ja kasvatustegevuses
õues
õppimist
*analüüs ja hinnang

x

x

õppealajuhataja

-

x

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

x
x
x

x
x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

õppealajuhataja

-
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*parendamine
ja
rakendamine
Vastutustundliku
ja
säästva tarbimise ja teema
käsitlemine õppe – ja
kasvatustegevuses
kaasates peresid
Keskkonnahariduslike
teemade käsitlemine õppe
– ja kasvatustegevuses,
tegevuste kavandamine ja
rakendamine
kaasates
peresid
*analüüs ja hinnang
*parendamine
ja
rakendamine
Laste toitumisharjumuste
suunamine
ja
toiduvalikute mõjutamine
kokanduskeskuse
ja
erinevate tegevuste kaudu
*analüüs ja hinnang
*parendamine
ja
rakendamine
Laste toidublogi loomine
ja
rakendamine
kokandustegevuste
kavandamisel
*analüüs ja hinnang
*parendamine
ja
rakendamine
Tervisekäitumise
ja
turvalisusega
seotud
tegevuste
kavandamine
perede kaasamisega õppe
– ja kasvatustegevustes.
Väärtused ja eetika
Rakendatakse
ja
arendatakse õppe – ja
kasvatustegevuses
väärtuskasvatust
läbi
„Kiusamisest
vaba
lasteaed“ programmi

x

x

õppealajuhataja

-

x

õppealajuhataja

-

õppealajuhataja

-

x
x

x

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

õppealajuhataja

-

x

x

x

õppealajuhataja

-
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ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Tallinna Lasteaed Pallipõnni arengukava uuendatakse seoses
-

haridusalase seadusandluse muudatustega;
muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas;
muudatustega riiklikus õppekavas;
lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega;
lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega;
lasteaia arengukava määratud tähtaja möödumisega

Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga. Arengukavale, mis on koostatud
pikemaks perioodiks kui 3aastat, koostatakse tegevuskava ainult 3 aastaks. Tegevuskava
tähtaja möödudes koostatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse see pedagoogilises
nõukogus ja hoolekogus ning esitatakse elektrooniliselt Tallinna Haridusametile.
Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel
lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

Kooskõlastused:

Tallinna Lasteaed Pallipõnni pedagoogika nõukogu koosoleku otsus 27.10.2015 protokoll
nr 2-4/2
Tallinna Lasteaed Pallipõnni hoolekogu koosoleku otsus protokoll 27.10.2015 nr 2-5/2
Mustamäe Linnaosa Halduskogu koosoleku protokolli väljavõte 10.11.2015 nr 10
Mustamäe Linnaosa Valitsuse otsus 12.11.2015 nr 1-12/692
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VÄLJAVÕTE

MUSTAMÄE LINNAOSA HALDUSKOGU

Koosoleku protokoll

Tallinn

10. november 2015 nr 10

Päevakorra arutelu.
1. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Kadaka Põhikooli, Tallinna
Lasteaia Pallipõnn ja Tallinna Lehola Lasteaia arengukavade kooskõlastamine.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) Kooskõlastada
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Kadaka Põhikooli, Tallinna Lasteaia
Pallipõnn ja Tallinna Lehola Lasteaia arengukavad.
…….
Igor Kravtšenko
Halduskogu esimees

Katri Koitver
Protokollija

VÄLJAVÕTE ÕIGE
/allkirjastatud digitaalselt/
Katri Koitver
Mustamäe Linnaosa Valitsus haldussekretär

16.11.2015
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