Tallinna Nurmenuku Lasteaed

ARENGUKAVA 2016-2021 JUURDE
2019-2021 TEGEVUSKAVA

Tallinn 2018

Tallinna Nurmenuku Lasteaed

Sisukord

1. Tegevuskava aastateks 2019- 2021 ........................................................................................ 3
1.1.

Eestvedamine ja juhtimine ............................................................................................. 3

1.2.

Personalijuhtimine .......................................................................................................... 4

1.3.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine .................................................................. 6

1.4.

Finants- ja haldusjuhtimine ............................................................................................ 7

1.5.

Õppe- ja kasvatusprotsess .............................................................................................. 8

2.

Kooskõlastused................................................................................................................... 9

Tallinna Nurmenuku Lasteaed

1. Tegevuskava aastateks 2019- 2021
1.1. Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärgid
 Juhtkond on väärtuspõhise koostöö ja väärtuskasvatuse eestvedaja, lasteaia põhiväärtused on
rakendunud organisatsioonikultuuris.
 Meediaalaste väärtushinnangute kujundamist toetab projektitöö.

2021

TEGEVUSED

2020

2019

 Uuendatud sisehindamissüsteem on toimiv ja toetab asutuse erinevate valdkondade arengut.
VASTUTAJA

Väärtusarendus:
 Organisatsioonikultuuri hindamine väärtuste võtmes läbi
ankeetküsitluse.

x

 Küsitluse tulemuste analüüsimine ja parendusvõimaluste

Direktor/

väljaselgitamine.

Õppealajuhataja

x

 Põhiväärtuste tutvustamine erinevatele huvigruppidele.

x

x

x

 Välisprojekti „Meediatark“ rahastamistaotluse esitamine
Archimedes sihtasutusele.

Direktor
Projektijuht

x

Projekti „Loomateraapia toetab erivajadustega lapsi“
rahastamistaotluse esitamine Keskkonnainvesteeringute

X

Direktor
Projektijuht

x

Õppealajuhataja

Keskusele.
Lasteaia sümboolika kujundamine läbi asutusesisese konkursi
(tänukiri, lõputunnistuse vorm);
 rakendamine.

x

Muutunud õpikäsitlus:
 muutunud õpikäsitluse rakendamise analüüsimine;

Direktor
Õppealajuhataja

x

 parendusvõimaluste väljaselgitamine.

x

Meeskonnatööna sisehindamise aruande koostamine.
Sisehindamissüsteemi toimimise analüüs, kaasajastamine.

x

Direktor
x

Arengukava 2016-2021 täitmise analüüsimine,

Direktor
Direktor

meeskonnatööna uue arengukava koostamine.

x
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1.2. Personalijuhtimine
Eesmärgid
 Personal on motiveeritud ning orienteeritud arengule.
 Personalijuhtimise valdkonna dokumentatsioon on uuendatud.
 Parimaid töökogemusi on tutvustatud oma kollektiivis, piirkonnas ning vabariigis.

ja

toetamine

muutunud

õpikäsituse

2021

Personali innustamine
rakendamisel.

2020

TEGEVUSED

2019

 Koolitused toetavad personali ametialast professionaalsust.
VASTUTAJA

x

x

x

Direktor
Õppealajuhataja

Personali valdkonna dokumentatsiooni uuendamine:
x

 Personalipoliitika korra uuendamine;
 rakendamine.

x

 Pedagoogi konkursi korra uuendamine;

x

 rakendamine.

x

 Personali tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi parendamine,
statuutide täiendamine;
 rakendamine.

x Direktor

x
x

 Uuendatud tunnustus-ja motivatsioonisüsteemi toimimise
analüüsimine.

x

Parima töökogemuse tutvustamine:

Projektijuht

 PowerPoint esitlus välisprojektis „Heatahtlik ja nõudlik
Euroopa pedagoogika ” osalemiskogemuse tutvustamine.
 PowerPoint esitlus projekti „Loomateraapia toetab
erivajadustega lapsi“ tutvustamine.
 PowerPoint esitlus „Logopeedi osa meeskonnatöös“.

x
Projektijuht

x
x

 Õpituba: „Meediakasvatuse võimalusi”.

x

 PowerPoint esitlus kolleegidele parimatest töökogemustest
õppeaasta põhieesmärgi täitmisel (rõhuasetus
väärtuskasvatusel läbi meedia- ja keskkonnakasvatuse).
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x

x

Logopeed
J.K.Tänava
R. Uusmets ja
P. Kapp
Rühmade
pedagoogid

Ressurss

Maksumus
EUR

2021

TEGEVUSED

2020

2019
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VASTUTAJA

Pedagoogilised koolitused:


Toimetulek autistlike joonte ja ATH sündroomiga

x

600 €

Õppealajuhataja

700 €

Õppealajuhataja

800 €

Õppealajuhataja

lapsega.
 Vaikuseminutite kasutamine.

x
x

 Avastusõpe.
 Programmi „Kiusamisest vabaks” algkoolitusel
osalemine (seoses õpetajate vahetumisega).

x

 Sisekoolitus õpetaja abidele ""Koostöö õpetaja ja

x

õpetaja abi vahel".
Tervisemeeskonna osalemine TEL koolitustel.

Õppealajuhataja

x

x

x

-

T

Õppealajuhataja

-

T

Õppealajuhataja

E

Direktor

IT alased koolitused:
 Videomontaaži teostamine projektitöös osalevatele

400 €

x

õpetajatele.
 Google drive kasutamine.

400 €

x

 Töökeskkonnaalane koolitus.

x

120 €

E

 Esmaabikoolitus.

x

420 €

E

 Tuleohutusalane koolitus.

x

300 €

E

Direktori
asetäitja
majandusalal

Selgitus veerus 5 olevatele lühenditele:
ET-

eelarvelised ressursid
tasuta koolitused (n. sisekoolitused, HITSA Innovatsioonikeskuse, Tervise Arengu
Instituudi poolt korraldatud koolitused jne).
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1.3. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Eesmärgid
 Ühisüritused toetavad väärtuskasvatust.
 Toimub järjepidev lasteaia hea kogemuse tutvustamine ühisürituste ja meedia vahendusel.
 Lapsevanemate teadlikkus õppekasvatustööst on tõusnud.

2021

TEGEVUSED

2020

2019

 Huvigrupid on kaasatud välisprojekti.
VASTUTAJA

Koostöövormide rikastamine lastevanematega:
Ühisüritused:
 Orienteerumismäng (lapsevanemate kaasamine sündmuse
korraldamisel).


x

x

x

x

x

x

Suvesimman (ülelasteaialine sündmus lastekaitsepäeval
koos lastevanematega).

Õppealajuhataja

Loengud ja infotunnid:
 Muukeelse lapse arengu toetamine.

x

 Loeng "Lapse/lapsevanema kohanemine lasteaiaga".

x

Kodulehe uuendamine:
 Lasteaeda tutvustava videotuuri lisamine kodulehele.

x

 Kodulehe täiendamine venekeelse mooduliga.

Direktor
x

Koostöö süvendamine teiste haridusasutustega:

Direktor

 Osalemine Haabersti õpetajate kogemuskonverentsil.

x

x

x

 Osalemine Haabersti õpetaja abide kogemuskonverentsil.

x

x

x

 Osalemine lühianimafilmi festivalil "KeLaFF".

x

 „Meediapäev" Haabersti linnaosa lasteaedadele.

Õppealajuhataja

Projektijuht
x

Projektijuht

Lasteaia töö tutvustamine ajakirjanduses:
 Avalikkuse teavitamine projekti „Heatahtlik ja nõudlik
Euroopa pedagoogika ” osalemiskogemusest.

Projektijuht

x

 "Väärtuspõhine lasteaed".

x

 Huvitegevus: avalikustada huviringide tööd.
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x

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
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1.4. Finants- ja haldusjuhtimine
Eesmärgid
 Loodud on kaasaegne turvaline ja tervislik õpi- ja töökeskkond.

2019
2020
2021

 Lisaressursse on saadud projektides osalemise toel.
TEGEVUSED

RESSURSS

VASTUTAJA

Eelarveliste ressursside juhtimine
15000,0

x
Taotleda lisaressursse läbi projektitöö Archimedes
sihtasutuselt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. x
Materiaal- tehnilise baasi arendamine
Hoone heakord:
Keskküttesüsteemi renoveerimine keldriruumides.

800,0 €

x

Katuse soojustamine ja parapetiplekkide vahetamine. x
Välistreppide renoveerimine.
x

Direktor
Õppealajuhataja
Projektijuhid

Investeeringute
olemasolul
9000 €

x

Eelarveliste
vahendite
olemasolul

B-korpuse ühe trepikoja ja teise korruse koridori
remont.

x x x

Eelarveliste
vahendite
olemasolul

Muusikasaali remont.

x

Hoone fassaadi osaline korrastamine (fassaadi pesu
ja seeneeoste tõrje).

Direktori asetäitja
majandusalal

12 000 €

Võimla sanitaarremont.

15000 €

x

Õppealajuhataja kabineti ja laoruumi remont.

x

Inventar:
Laste esikukappide uuendamine Sinilille ja
Kellukese rühmas.
Sektsioonkapi uuendamine Kellukese rühmas.
Õueala:
 Liiklusõppe läbiviimiseks märgistuse tegemine
asfaltkattele.
 Kaugushüppekasti rajamine.

14 000 €

x

2700 €

x x

1000 €

x
x

x x x

 Õueala mänguvahendite täiendamine
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1200 €

800,0 €

Direktori asetäitja
majandusalal
Direktori asetäitja
majandusalal
Direktori asetäitja
majandusalal/
õppealajuhataja

900,0 €
Eelarveliste
vahendite ja
lastevanemate Direktori asetäitja
sponsorluse majandusalal/
olemasolul direktor
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1.5.

Õppe- ja kasvatusprotsess

Eesmärgid
 Pedagoogidel on ühtsed arusaamad õpikäsitlusest.
 Õppekava on väärtuskaskasvatuse osas täienenud, väärtuskasvatuses kasutatakse erinevaid
metoodikaid ja võtteid.
 Lapse arengu hindamisel kasutatakse mitmekülgseid meetodeid ning paranenud on
lapsevanemate nõustamisoskus.
 Koostöös huvigruppide ja koostööpartneritega on toetatud terviseteadliku käitumise
kujunemist.
TEGEVUSED

2019 2020 2021 VASTUTAJA

Õppekava arendustöö:
 Õppekava analüüs meediakasvatuse osas;

x

 parendamine ja rakendamine.

x

 Õppekava täiendamine väärtuskasvatuse osas
(sotsiaalsed oskused, keskkonnakasvatus);
 rakendamine, analüüs.

x

Väärtuskasvatustöö meetodite/võtete kogemuste jagamine õa
lõpul:
 Väärtuskasvatus läbi meedia.
 Väärtuskasvatus keskonnakasvatuse kaudu.

x

Rühmade
pedagoogid

x
x
x

 Sotsiaalsete oskuste arendamine väärtuskasvatuse kaudu.
Arenguvestlustel lapsevanematega lapse väärtushinnangute
käsitlemine.
Õppekasvatustöö mitmekesistamine erinevate aktiivõppe
võimaluste kaudu (avastusõpe, robootilised vahendid, IT
vahendid).


Tervisedendusalased tegevused:
 Ujumiskursused (5-7a, soovijatele).
 Liikumistegevuste raames uisutamas käimine.
 „Ise teen ja ise söön” (lihtsamate toitude valmistamine).
 Ühised sportlikud väljasõidud personaliga kaks korda
õppeaastas.



 Õppevahendite valmistamine õuesõppeks looduslikest
materjalidest (trips-traps trull, memory mäng jne).
Õpivara analüüsimine, parendusvajanduste väljaselgitamine uue

Õppekava
arendusgrupi
juht

x

x

x

x

x Õppealajuhataja

x
x
x

x

x

x x
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Rühmade
pedagoogid,
liikumisõpetaja

x

x

x

x
x

arengukava koostamiseks.

Rühmade
pedagoogid

x

Rühmade
pedagoogid
Direktor,
õppealajuhataja
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2. Kooskõlastused

Tallinna Nurmenuku Lasteaia 2016-2021 Arengukava tegevuskava 2019-2021 aastateks on
kooskõlastatud:

1.

Tallinna Nurmenuku Lasteaia pedagoogilise nõukogu 12.12.2018. a koosolekul
nr 1-11/6, otsus nr 1.

2.

Tallinna Nurmenuku Lasteaia hoolekogu 13.12.2018. a koosolekul
nr 1-2/6, otsus nr 1.
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