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1. LÜHIÜLEVAADE TALLINNA PAEKAARE LASTEAIAST

Tallinna Paekaare Lasteaed
Registrikood 75017165
Pae 51, Tallinn
Telefon 6331137
E-mail paekaarela@la.tln. edu.ee
Kodulehekülg: http://www.tallinn.ee/est/paekaare-lasteaed/

14. aprillil 1980 aastal avati Tallinna Mererajoonis Tallinna 153. Lastepäevakodu. Lasteaed
on ehitatud tüüpprojekti järgi koos basseiniga. Algselt oli lasteaias 6 eesti ja 6 vene
õppekeelega rühma, neist 4 sõimerühma ja 8 aiarühma.
1999 aastal nimetati lasteaed ümber Tallinna Paekaare Lasteaiaks. Tallinna Paekaare Lasteaed
asub Lasnamäe Linnaosa halduspiirkonnas aadressil Pae 51.
Tänase seisuga töötab lasteaias kokku 12 rühma, mis jaotuvad järgmiselt: 9 eesti õppekeelega
rühma, millest 2 on sõimerühma ning 7 aiarühma ja 3 vene õppekeelega rühma, millest 1 on
sõimerühm ning 2 aiarühma.
Lasteaia eripäraks on kaks õppekeelt (eesti ja vene). Eesti õppekeelega rühmades on teise
kodukeelega laste osakaal 55%. Sellest tulenevalt toimub ka eri kultuuride omavaheline
suhtlemine ja teise kodukeelega laste lõimumine Eesti ühiskonda. Vene õppekeelega
rühmades algab alates kolmandast eluaastast eesti keele õppimine. Lasteaias on bassein.
Ujumistegevused toimuvad kaks korda nädalas 3-7 aastastele lastele. Lasteaia lõpuks
omandavad lapsed esmased ujumisoskused. Alates 2010 aastast osaleme pilootlasteaiana
Lastekaitse Liidu poolt algatatud projektis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool.“ Metoodikat
rakendatakse seitsmes rühmas. Traditsiooniks on saanud ühised sõbrapäevapeod koos
näitusega. Lasteaed kuulub alates 2014 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.
Toetudes lasteaia väärtustele, peame oluliseks erinevate kultuuride lõimumist ja austamist.
Lasteaias on välja kujunenud rida traditsioonilisi üritusi vene ja eesti õppekeeltega rühmade
vahel. Ürituste korraldamisel on tihe side Tallinna linna teiste, nii eesti kui ka vene
õppekeelega lasteaedadega.
Lasteaias toetatakse ja väärtustatakse igati tervise edendamist nii laste kui ka personali
tasandil, kaasates erinevaid huvigruppe. Õppe- ja kasvatustöös on olulisel kohal
väärtuskasvatus ja keskkonnaharidus. Väärtuskasvatust toetab igati Kiusamisest vabaks
programmi rakendamine. Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi nii lasteaia õuealal kui ka
mujal looduses. Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks rakendatakse õuesõpet,
projektiõpet ja MÕK põhimõtteid.
Lasteaia õppekasvatustööd toetavad lasteaias toimuvad erinevad huviringid (OÜ Kolm Põrsakest
(teadusring), MTÜ Huviring Erahuvikool „Kratila“ (jalgpall), Spordiklubi Edo-Do (karate,) MTÜ
Excite Dance (iluvõimlemine), Midrimaa MTÜ (muusikaring), MTÜ Tantsukool Laguun
(peotants), OÜ Teele ja Taavi Huvikool (kunstiring), Haritlase Keelekool OÜ (inglise keel) ja
Midrimaa MTÜ (eesti keel õpe).
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2.

TALLINNA PAEKAARE LASTAIA VISIOON, MISSIOON
JA PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON
Turvalisest ja sõbralikust lasteaiast kasvab otsustusvõimeline, hea õpivalmidusega ja
positiivse ellusuhtumisega laps.

MISSIOON
Koostöös lastevanematega aitame lapsel mängides kasvada iseendaks - loovaks, julgeks ja
rõõmsameelseks.

PÕHIVÄÄRTUSED:
 SÕBRALIKKUS - üksteise eripäraga arvestamine (erinevad kultuurid ja
kombed).
 KOOSTÖÖ - peame oluliseks koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega ja
organisatsioonidega.
 LOOVUS - lasteaias toimib mitmekülgne ja loov õppe- ja kasvatustegevus.
 JULGUS - aitame kasvada lapsel enesekindlaks, otsustusvõimeliseks ja
positiivse ellusuhtumisega täiskasvanuks.
 TERVISE VÄÄRTUSTAMINE - koostöös lastevanematega on tähtsal kohal
laste tervis, mida toetavad erinevad tegevused: ujumine, tervist edendavad
tegevused toas ja õues, tervislik menüü, matkad ja õppekäigud loodusesse ning
lähiümbrusesse, spordipäevad, rütmika.
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3. ANALÜÜS
3.1. Eestvedamine ja juhtimine
Tugevused
Meie lasteaed töötab põhimõttel: iga laps ja iga inimene on väärtuslik niisugusena, nagu ta on.
 Lasteaia juhtkond väärtustab ja peab oluliseks kogu personali toetamist ja
põhiväärtuste edasikandmist. Juhtkonna eestvedamisel on personal kaasatud erinevate
töögruppide kaudu lasteaia arendusse ja otsustusprotsessidesse.
 Uuendatud sisehindamissüsteemi, lähtudes lasteaia väärtustest. Välja töötatud
väärtuste tabel.
 Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsi vorm kajastab lasteaia kõiki väärtusi;
sõbralikkus, julgus, loovus, tervise ja koostöö edendamine.
 Lasteaed kuulub TEL võrgustikku. Lasteaias on aktiivne tervisemeeskond, kelle
eestvedamisel toimuvad mitmekülgsed tervistedendavad üritused erinevatele
huvigruppidele.
 Laste, lastevanemate ja personali rahulolu küsitlusest on selgunud, et lasteaed on
sõbralik, avatud ja koostööks valmis. Lasteaia tugevuseks on ujula olemasolu ning
mitmekesised tegevused ja üritused lasteaias.
 Lasteaia koduleht annab ülevaate koos rikkaliku pildimaterjaliga lasteaia tegemiste
kohta. Iga õppeaasta kohta on koostatud Tallinna Paekaare Lasteaia kroonikaraamat
(OmaRaamat).
 Lasteaed osales 2017-2019 rahvusvahelises Nord Plus Junior projektis “Playing
families,“ mis andis uusi mõtteid ja kogemusi teiste maade koolieelsete lasteasutuse
töökorraldusest, kultuurist ja koostööst lastevanematega.
 Lasteaed on toetanud igati mitte eesti kodukeelega laste eesti keele õppimist ja
integreerumist.
Parendustegevused
 Lasteaia väärtused on täiendatud ja uuesti sõnastatud.
 Lasteaia sümboolika edasiarendamine toetudes lasteaia eripärale ja väärtustele.
 Personali on kaasatud arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse.
3.2. Personalijuhtimine
Tugevused
 Pedagoogid on läbinud projektiõppe koolituse „Projektiõpe kui paljude võimalustega
õppemeetod“ ja rakendanud projektipõhist õpet rühmades. Tulemusi on tutvustatud
erinevatele huvigruppidele (lapsevanemad, kolleegid lasteaiast ja väljaspoolt
lasteaeda).
 Suurenenud õpetaja-abide roll projektiõppe organiseerimisel ja läbiviimisel.
 Personali tunnustamiseks ja motiveerimiseks on uuendatud lasteaia tunnustussüsteemi,
lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest.
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Lasteaia personal oli kaasatud personaliprojekti (töövarjupäevad), koostööpartneriteks
Tallinna Männi Lasteaed ja eralasteaed Memme Musi (märts-mai 2017). Tutvuti
partnerlasteaedade töökorraldusega ja vahetati töökogemusi.
 Lasteaia personal oli koostöös Tallinna Männi Lasteaia ja Tallinna Tähekese
Lasteaiaga kaasatud multikultuursesse ühisprojekti „Emakeele värvid“ (oktoober 2018
- märts 2019). Tutvustati lastevanematega tehtavat koostööd, et väärtustada erinevaid
rahvusi ning kultuure lasteaias.
 Lasteaed on alates 2018 sügisest praktikabaasiks Tartu Ülikooli Narva kolledži
üliõpilastele.
 Tulemuslikult ja aktiivselt on töötanud lasteaia tervisemeeskond, toimunud
tervistedendavad tegevused nii lastele, lastevanematele (tähtpäevade tähistamised,
sportlikud tegevused, loengud, matkad, väljasõidud, õuesõpe) kui ka personalile
(loengud, tervisepäevad, matkad, Kalev Spa, shindo joga).
Parendustegevused
1. Personali koolitamine ja motiveerimine.
2. Kogemusõppe süsteemne toimimine e. kogemuste jagamine.
3. Personaliprojektid.
3.3. Õppe- ja kasvatustegevus
Tugevused
 Projektiõpe on lõimitud kõikidesse õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadesse.
Projektipõhise õppe üldteemad jagunesid: 2016/2017 “Eesti loodus;“ 2017/2018
„Eesti on mu kodumaa – kultuuriväärtused, keel, rahvused; “2018/2019 „Eesti
rahvakalendri tähtpäevad ja traditsioonid.“
 Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel ning Eesti kultuuri- ja loodusetemaatika
tutvustamisel on rakendatud erinevaid võimalusi.
 Õppekava arendustööna täiendati õppekavas lapse arengu hindamissüsteemi
arengumängudega ja eesti keele kui teise keele mängulise testiga.
 Täiendatud Eestimaa alast õpivara. Valminud õpimapid ja IT-põhised mälumängud
teemadel „Eestimaa loodus;“ „Eesti on mu kodumaa” (sisuks rahvapillid,
lastekirjanikud, 100 ilusat eestikeelset sõna, tähtsad inimesed, Eesti sümboolika);
„Eesti rahvakalendri tähtpäevad ja traditsioonid.“
 Eestimaa 100. sünnipäeva raames valmistasid lastevanemad 100 eestiteemalist
rinnamärki. Koostöös personaliga heegeldati 2019 ühiselt vaip.
 Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks ja innovaatiliseks õpilahenduseks kasutavad
õpetajad elektroonilisi vahendeid ja lego komplekte.
 Uuendati laste rahulolu küsitluse vormi (5-7 aastaste lastele.)






Parendustegevused
Õppekava on täiendatud IKT ja meediakasvatusega.
Õppe- ja kasvatustegevustes on rakendatud erinevaid aktiivõppe meetodeid.
Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks on kaasatud erinevaid koostööpartnereid.
Lasteaia õuealale on planeeritud ja teostatud loodusõpperada (puude märgistamine).

6

3. 4. Koostöö huvigruppidega
Tugevused
 Lastevanemad ja hoolekogu on olnud kaasatud Eesti kultuuri- ja loodusteemade
planeerimisse ja läbiviimisse (õppekäigud, ekskursioonid, loengud jt)
 Lapsevanemad on toetanud tervislike eluviiside kujundmist läbi erinevate tegevuste.
 Täiendatud ja rakendatud on elektroonilised rahuloluküsitlused lapsevanemale
koostöös hoolekogu liikmetega.
 Lasteaed on teinud koostööd teiste Tallinna linna lasteaedadega; Tallinna Lasteaed
Laagna Rukkilillega; Tallinna Vormsi Lasteaed, Tallinna Männi Lasteaiad. Ühised
projektid, töökogemuste vahetamised, laste üritused.
 Keeleõpet ja laste integreerumist on toetanud hea koostöö Tallinna Suur-Pae
Lasteaiaga. Koostöö toimib ka personali tasandil ühisürituste ja kogemuste jagamise
näol.
 Tervise edendamise eesmärgil on tervisemeeskond teinud koostööd teiste Tallinna
linnas asuvate ujulat omavate lasteaedadega (Tallinna Loitsu Lasteaiad, Tallinna Arbu
Lasteaed).
 Õpetajad on olnud aktiivselt kaasatud Lasnamäe lasteaedade spordivõistluse
korraldamisse, koostöös Tallinna Loitsu Lasteaiaga ja Lasnamäe lasteaedade
luulekonkursi „Eesti keele kaunis kõla“ nii eelvooru kui ka lõppvooru läbiviimisse
(vene õppekeelega lasteaiad).
 Perede ja laste arengu toetamiseks on tehtud koostööd erinevate huvigruppidega;
Innove Rajaleidja Keskusega Tallinnas, Tallinna Õppenõustamiskeskusega, Lasnamäe
Linnaosa Valitsus lastekaitsespetsialistidega. Lasteaia logopeed on nõustanud
lapsevanemaid.
 Arvestades lastevanemate soove, on lasteaias väga mitmekülgne huviringide tegevus.
Parendustegevused
 Lastevanemaid ja hoolekogu on rohkem kaasatud lasteaia tegevustesse (perepäev,
heategevuslikud üritused, koristustalgud).
 Koostööd on arendatud teiste huvigruppidega. ( lasteaiad, koolid, erinevad
koostööpartnerid).
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3.5. Ressursside juhtimine
Tugevused
 Lasteaia õueala on uuendatud uute mängu- ja õppevahenditega: tasakaalurada, uued
pingid, liivakastikate ja kiiged. Lasteaia õuealal katsepeenar.
 Siseruume kaasajastatud (C-korpuse koridor, kabinetid, mängutuba), uuendatud
nukunurgamööblit kõikides rühmades.
 Laste turvalisuse tagamiseks vahetatud lasteaia esiuks koos välistrepiga ja lasteaia
piirdeaed.
 Uuendatud lasteaia bassein.
 Valminud mängutuba õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks ja huviringide tööks.
 Eelarvelisi lisavahendeid on saadud projektist „Igal lapsel oma pill.“ Rahvusvahelise
projekti NordPlus Junior “Playing families“ raames ostetud õppe- ja käsitöövahendeid,
muusikakeskus ja 3 tahvelarvutit.
 Jälgitud lasteaia säästlikku ja keskkonnateadlikku tarbimist ja kulusid.
Parendustegevused
 Kujundatud on kaasaegne õueala ning turvaline ja lapsi arendav mängu- ja
õpikeskkond.
 Täiendatud infotehnoloogilisi vahendeid.
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4. TALLINNA PAEKAARE LASTEAIA ARENGU
VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD
1. Eestvedamine ja juhtimine
Personali kaasamine arendustegevusse,
väärtusarendusse.

otsustusprotsessidesse

ja

lasteaia

2. Personalijuhtimine
Personali kompetentsus, motiveeritus ning parimate töökogemuste jagamine ja
projektides osalemine.
3. Õppe- ja kasvatustegevus
Õppekava täiendamine ning aktiivõppe rakendamise meetodid ja õppevahendite
kaasajastamine.
4. Koostöö huvigruppidega
Huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi toetamaks lasteaia arengut.
5. Ressursside juhtimine
Kaasaegse õueala kujundamine ning turvalise mängu- ja õpikeskkonna loomine.
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5. TEGEVUSKAVAD
5.1 Juhtimine ja eestvedamine

ja

+
+
+

direktor

+

direktor

300€

Väärtuskasvatuse
töörühm
Töörühm

+

Lasteaia väärtuste täiendamine
rakendamine
Lasteaia sümboolikaga meenete
kavandamine ja tellimine

2021
2022

2020

Eesmärgid
 Lasteaia väärtused on täiendatud ja uuesti sõnastatud.
 Lasteaia sümboolika edasiarendamine toetudes lasteaia eripärale ja väärtustele.
 Personali on kaasatud arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse.
Tegevused
Vastutaja Ressurss Märkused

direktor

Hoolekogu
huviringid ja
töögrupp

+

+

+ +

Lasteaia 40-nda sünnipäeva tähistamine,
tegevuste planeerimine ja elluviimine:
 töögrupi moodustamine
 tegevuste planeerimine koostöös
lasteaia hoolekogu ja huviringidega
e-päeviku (ELIIS) võimaluste aktiivsem
kasutamine pedagoogide poolt:
+
 kalendri kasutamine
+
 lapse arengu hindamine
+
 logopeedi päevik
Lastevanemate rahulolu-küsitluse
väljatöötamine huviringide toimimise
osas, rakendamine ja analüüs
Lasteaia arengukava 2023-2025
koostamine

õppealajuhataja
+ +
+ +
+ +
+

direktor

+ direktor

Töörühm

Arengukava
töörühm
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5.2 Personalijuhtimine

+

2021

2022

direktor

Kaasatud tervise
meeskond

+
+
+

+
+
+

+

õppealajuhataja

+

direktor
500€

+

+

Tervist edendavad tegevused personali
motiveerimiseks ja kompetentsuse
tõstmiseks:
 külaskäigud teistesse
lasteaedadesse
 terviseteemalised loengud
(toitumine, esmaabi)
 loodusmatkad
Meeskonnakoolituste korraldamine
kogu personalile:
 vaikuseminutid

+

Personali
esitamine
tunnustuseks
piirkondlikul ja linnatasandil

+
+ +
+
+ +

2020

Eesmärgid:
 Personali on motiveeritud ja toetatud nende professionaalset arengut.
 Kogemusõppe jagamine on süsteemne ja toimiv.
 Läbi on viidud personaliprojekte.
Tegevused
Vastutaja
Ressurss Märkused

Pedagoogide koolitus:
 ITK alane koolitus
 meediakasvatus
Kogu personalile koolituse läbiviimine:
 tuleohutuse- ja
evakuatsioonikoolitus
 esmaabi
Kogemusõppe rakendamine koostöös
teiste kolleegidega:
 avatud tegevused
 õpetajate ümarlauad ja õpitoad
teemadel:
Kiusamisest vaba
Nutitegevused
MÕK rakendamine (aktiivõpe)

direktor
450€
450€

+
+
direktor
+

+

250€

Koostöö Tallinna
Suur-Pae Lastea.

Tamrex

+

+
õppealajuhataja
+

+

Partnerlasteaiad

+

+
+
+
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 Õpetaja-abide ümarlauad (kaks
korda aastas sügisel ja kevadel)
toetamaks töötaja kaasamist
õppekasvatustöösse

+

Personaliprojekt koostöös Tallinna
Männi Lasteaiaga - terviseedendamine
Personaliprojekt koostöös Tallinna
Suur-Pae Lasteaiaga - erinevate
tähtpäevade tähistamine

+
+

+

+

+

+

majandusjuhataja

direktor

Personal

õppealajuhata

Personal
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5.3 Õppe- ja kasvatustegevus

2020
02021
2022

Eesmärgid:
 Õppekava on täiendatud IKT ja meediakasvatusega.
 Õppe- ja kasvatustegevustes on rakendatud erinevaid aktiivõppe meetodeid.
 Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks on kaasatud erinevaid koostööpartnereid.
 Lasteaia õuealale on planeeritud ja teostatud loodusõpperada (puude märgistamine).
Tegevused
Vastutaja Ressurss Märkused
Õppekava täiendamine
Õppekava
täiendamine
IKT
ja
meediakasvatusega (6-7a ) rakendamine
analüüs ja hinnang
Aktiivõppe meetodite rakendamine
1. IT-vahendite aktiivsem kasutamine
õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel
 elektrooniliste
digivahendite
mängupäevad mängutoas kord kuus
 oma rühma multifilmi loomine
 Kuldvillaku mälumängupäevad
2. Vaikuseminutite rakendamine
3. Projektiõppe rakendamine ja
analüüsimine:
 säästlik tarbimine, prügi
 tervis ja liikumine
 liiklus ja ohutus
Erinevate koostööpartnerite kaasamine
õppekasvatustöö mitmekesistamiseks
 loengud keskkonna teemadel
 loengud tervise teemadel
 loengud ohutusteemadel ja
liikluslinnaku külastus
 erinevates programmides
osalemine (muuseumitunnid,
loodusprogrammid)
Õppevara täiendamine.
 pildikomplektide ja mängude
koostamine BeeBot-i taskute jaoks
ja nende rakendamine.
Lasteaia õuealale loodusõpperaja
planeerimine ja teostamine (puude
märgistamine).

+

õppealajuhataja

ITK töörühm

õppealajuhataja

Kogu personal
lapsevanemad

õppealajuhataja

Keskkonnakene, TVO
Punane Rist, Suukool
Päästeamet, Lasnamäe
Linnaosa
valitsus,
lapsevanemad
Eesti Loodusmuuseum,
Eesti Tervishoiu
Muuseum, jt. Tallinna
linna muuseumid

õppealajuhataja

Õpetajad

õppealajuhataja

Keskkonna töörühm
Lapsevanemad

+
+
+ + +

+
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+ + +

+ +

+ +
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5.4 Koostöö huvigruppidega

2020
2021
2022

Eesmärgid:
 Lastevanemaid ja hoolekogu on kaasatud lasteaia tegevustesse.
 Koostööd on arendatud erinevate huvigruppidega.
Tegevused
Vastutaja
Ressurss

Lapsevanemad ja hoolekogu:
 talgupäevade korraldamine
 perepäev õppeaasta lõpetamisel
 heategevuslikud üritused
 lahtise uste päevad
 loengud
aktuaalsetel
teemadel
(meediakasvatus, ITK vahendite
kasutamine)
Koostöö arendamine teiste lasteaedadega:
1.Tallinna Männi Lasteaed- laste ja
personali ühisüritused
 Matkad parkides (Männipark, Pae
park)
 Mälumäng „Kuldvillak“ nii lastele
kui personalile
 Tln. Männi Lasteaia 6-7 a. lastele
ujumispäeva korraldamine
2.Tallinna Vormsi Lasteaed ja Tallinna
lasteaed Laagna Rukkilill
 ühine sõbrapäevapidu Kiusamisest
vaba programmi raames
 õuesõppepäevad
 mängupäevad elektrooniliste
vahenditega
Koostöö Tallinna Suur-Pae Lasteaiagakeeleõppe eesmärgil laste ja personali
ühisüritused
Koostöö, kogemuste vahetamine ja ürituste
korraldamine ujulat omavate lasteaedadega:
 ümarlauad kogemuste vahetamiseks
 ujumispäevad 6-7a. lastele
Koostöö ümbrusekonna raamatukogudega:
 laste külaskäigud raamatukokku
 õppematerjali laenutamine
 tasuta koolitustel osalemine
(videotöötluse ABC, arvutigraafika jt)

direktor
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Märkused

Lapsevanemad
Lapsed
Personal

õppealajuhataja
+ + +
+ +
+

+
+
+
+ + + direktor
õppealajuhataja
õppealajuhataja
+ + +
+ + +
+ + + õppeala+ + + juhataja
+ +

Kogu personal

Ujumisõpetaja
Tervise meeskond

Paepealse
raamatukogu
Laagna
raamatukogu
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Tõhusam koostöö koolidega:
 ümarlaua teemal „Lasteaiast kooli“
 vanemate rühmade külaskäik kooli
 tähtpäevade tähistamised
(esinemised, õpetajate päev jt)
Koostöö erinevate huvigruppidega perede
toetamiseks:
 Tallinna Õppenõustamiskeskus ja
Innove Rajaleidja keskus Tallinnas
 Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja
Tallinna HA
 erinevate spetsialistide kaasamine
Huviringide töö lasteaias
 avatud tegevused lastevanematele

õppeala+ + + juhataja
+ + +
+ +

Tln.Laagna G,
Lasnamäe
Üldgümnaasium,
Tln.Pae G.,
Lasnamäe
Muusikakool

direktor
+ + +
+ + +
+ + +
õppeala+ + + juhataja
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5.5 Ressursside juhtimine
Eesmärgid:
 Kujundatud on kaasaegne õueala ning turvaline ja lapsi arendav mängu- ja
õpikeskkond.
 Täiendatud infotehnoloogilisi vahendeid.
Tegevused
2020
Õueala kaardistamine ja plaanide +
koostamine
Õuepaviljonid 1tk (õuesõppimiseks,
vahendite hoidmiseks)
Tõukerataste hoidja

2021

Lasteaia katseaia
uuendamine

+

istutuskastide

+
+

Lasteaia õueala teedele mängude
joonistamine
Mänguvahendite uuendamine (2
kiike, ronimisala)
Siseruumide kaasajastamine:
 saali värvimine
 rühmade laste riietuskappide
uuendamine
Õpi- ja kasvukeskkonna täiendamine
IKT mängu-ja õppevahenditega:
 fotoaparaat
 interaktiivne tahvel
mängutuppa
 Matatalap 4 komplekti
 Dach ja Dot Wonder
robootikakomplekt

Lasteaia logoga spordiriiete
uuendamine (24 t-särki ja 24
lühikesi pükse)

2022

Ressurss

Majandus- 1500€
juhataja
Majandus- 500€
juhataja
Majandus- sponsorlus
juhataja
100€

Märkused
Töörühm
Eelarve
Eelarve
Koostööpartnerid:
koolid
Eelarve
Värvide
ostmine
Eelarve

+

Majandusjuhataja

+

+

+

+

Majandus- 3000 €
juhataja
MajandusRem.töölinejuhataja
700€
värvi ostmine
1500€ (1tk) Sõime-rühmad,
12 rühm
Direktor
Eelarve

+

300 €
1500 €

+
+
+

+

+

+

+

Vastutaja
Direktor

+

4x300€
2x300€

400€

Eelarve
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava uuendatakse seoses:
-haridusalaste seadusandluste muudatustega
-muudatustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas
-lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega
-muudatustega riiklikus õppekavas
-lasteaia arengukava tähtaja möödumisega

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab lasteaia direktor lasteaia pedagoogilise
nõukogu ja lasteaia hoolekoguga ning seejärel kinnitab direktor käskkirjaga. Arengukava
kooskõlastatakse Tallinna Lasnamäe Linnaosavalituse ja Lasnamäe Linnaosakogu poolt.
Arengukava kinnitab Tallinna Haridusamet.
Tallinna Paekaare Lasteaia arengukavaga on võimalik tutvuda lasteaia kodulehel.
Kodulehekülg: http://www.tallinn.ee/est/paekaare-lasteaed/

Kooskõlastused:
Arengukava kooskõlastatud Tallinna Paekaare Lasteaia pedagoogilise nõukogu protokoll
nr 1.-5/1 30.10.2019
Arengukava kooskõlastatud Tallinna Paekaare Lasteaia hoolekogu nõupidamisel 14.10.2019,
protokoll nr 1.-6/1.
Arengukava kooskõlastus Tallinna linna Lasnamäe Linnaosakogu otsus 19.11.2019 nr 2

17

