Tallinna Lasteaed Männimudila
Arengukava 2017-2022
Lisa
Kooskõlastatud hoolekoguga 30.01.2020 nr 2-15/3-1
Kooskõlastatud pedagoogilise nõukoguga 20.01.2020 nr 2-13/3-1

TEGEVUSKAVA PERIOODIKS 2020-2022
1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
1.1. Läbi on viidud dokumentatsiooni nõuetekohane arhiveerimine –
1.1.1. paberkandjal dokumentatsioon digitaliseeritud lepingud, aktid arhiveeritud
1.1.2. arhiveeritud ja hävitatud elektrooniline dokumentatsioon EKIS süsteemis.
1.1.3. teostatud arhiiviruumi renoveerimine;
1.2. Lasteaia elektrooniline sisevõrk toimib häireteta (võrguketas).
1.2.1. informatsioon uuendatud õkt kaustades;
1.2.2. personalitööd puudutav dokumentatsioon töötajatele kättesaadav ning igapäevaselt
kasutatav;
1.2.3. majasisese infovahetus toimib e-päeviku ja Google Drive kaudu.
1.3. Kollektiivi ühtsustunne paranenud
1.3.1. lasteaia õpetaja ameti tähtsust näitab kõrge tasemekoolituste ning täiendõppes
osalemise osakaal;
1.3.2. maine kujundamiseks kaasatakse kogukonda üritustesse, üritusi kajastatakse
meediakanalistes;
1.3.3. arendustöörühm on välja töötanud uue tunnustamise-ja motivatsioonisüsteemi.
Prioriteetsed tegevused
Dokumentatsiooni arhiveerimine
EKIS süsteemi dokumentatsiooni
arhiveerimine, hävitamine
(periood 2013-2017)
Paberkandjal dokumentatsiooni
digitaliseerimine, arhiveerimine
(lepingud), hävitamine
Arhiiviruumi renoveerimine
E-kaustade korrastamine
Metoodiliste materjalide
korrastamine (sisult, mahupõhiselt)
Lasteaia e-raamatukogu

2020 2021
x
x
x

2022
x

x

x

x

x

-

Lasteaia muusikaõpetuse
metoodiliste materjalide register
*peokavad
*laulud-ja laulumängud
*liisusalmid
Lasteaia liikumismängude register

x

x

x

-

x

x

x

-

E-päeviku efektiivsem kasutamine
Koostöö Eliisiga - kuidas kasutada
arhiivi
Kollektiivi ühtsustunne
Koolitused vastavalt õpetaja, arengu
ja täiendõppe vajadusele
(statistika tasuta koolitustel osaluse

x
x

x

x

-

Liikumisõpetaja
„Terves kehas terve
vaim“ meeskondade
juht
juhiabi
juhiabi

x
x

x
x

x
x

-

direktor
juhiabi

x

x

-

Vastutaja / partnerid
direktor
direktor

x

-

direktor

x

900.00

x
x

Ressurss EURO

-

1

juhiabi
juhiabi
juhiabi
„Eduloojad“
meeskonna juht
Muusikaõpetaja
„Meelaparandajad“
meeskonna juht
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kohta; seos õpetaja eneseanalüüsi
ning tunnustamissüsteemiga
„ Aasta edukaim õppija“).
Lisa vt valdkonnad:
personalijuhtimine ja õppe- ja
kasvatutegevus
Lasteaia ürituste kajastamine meedias x
(sotsiaalmeedias)

Motivatsioonisüsteemi uuendamine
„Aasta õppija“
„Aasta tegu/tegija“
„Uus tulija“
„Aasta eeskuju“
Motivatsioonireis Võru linna
lasteaedadesse
Supervisioon
Ühisüritused personalile
Lisa vt valdkond personalijuhtimine

x

x

x

3000.00

direktor
„Eduloojad“
„Terves kehas terve
vaim“
„Meeleparandajad“
meeskondade juhid
„Eduloojad“
„Terves kehas terve
vaim“
„Meeleparandajad“
meeskondade juhid
direktor

700.00
900.00

direktor
juhiabi

300.00

x
x
x

-

x

x
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2.

Personalijuhtimine
Ajakohasemaks on muudetud uue töötaja adapteerimissüsteem
uue töötaja sisseelmist meeskonda reguleeritud mentori määramisega;
katseaja vestlustesse kaasatakse vajaduspõhiselt tagasiside saamise eesmärgil
meeskonna liikmed, lapsed, hoolekogu.
2.2. Arendustöögruppide töö toimib
2.2.1. koostatud on eesmärgistatud tegevuskavad;
2.2.2. õpetajate tugevuste kaardistamise näol loodud võimalus valdkondlikult ainealase töö
süvendatud tegevuseks.
2.3. Töö ümberstruktureerimise kaudu on tõusnud kõrgharidusega õpetaja professionaalne
potentsiaal ja vastutus
2.3.1. analüüsitud õpetaja–ja õpetaja assistendi süsteemi nõrkusi, tugevusi, ohtusid,
võimalusi paremaks töökorralduseks;
2.3.2. suurendatud kattuva ajaga tööaega valverühmade tööaegade ja personali tööaja
muudatuste kaudu;
2.3.3. meeskonnasisese rotatsiooni kaudu loodud võimalus õpetajate ainealaste tugevuste ja
koostöö oskuste efektiivsemaks rakendamiseks (ainealane töö rühmiti).
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Prioriteetsed tegevused
Adapteerimissüsteem
Mentorluse põhimõtted, sisu
Katseaja vestlus
Probleemkohtade kaardistamine
lastevanemete rahulolu, õpetaja
eneseanalüüsi ja superviisori toel
Arendustöörühmade tegevuskavad
*Terves kehas terve vaim
*Eduloojad
*Meeleparandajad
Koolitus: Väärtuspõhine ühtsus
meeskonnas
Kaardistada õpetajate valdkondlikud
tugevused
Õpetaja professionaalsusele põhinev
valdkonnapõhine õpetamine –
rotatsioonile põhinev
ainevaldkondade tegevuste alused,
põhimõtted, vastutajad
Töö ümberstruktureerimine
kattuva aja kaudu
Summeeritud tööaeg suurema
mahuga kattuva aja tekitamiseks
(individuaalse -, ja grupitööks)
Rotatsioon meeskonnas (1 päev
õppeaastas kogemuste vahetuse
eesmärgil)

2020 2021
x
x
x
x
x
x

2022
x
x

x

x

x

x

Ressurss EURO
-

Vastutaja / partnerid
direktor
direktor
direktor
direktor

Juhiabi +
meeskondade juhid

x

1355.00

x

-

direktor
„Eduloojad“
meekonna juht
„Eduloojad“ ja
„Meeleparandajad“
meeskondade juhid

x

x

x

x

x

x

x

x

-

juhiabi

x

x

x

-

juhiabi

direktor

3

Tallinna Lasteaed Männimudila
Arengukava 2017-2022
Lisa
Kooskõlastatud hoolekoguga 30.01.2020 nr 2-15/3-1
Kooskõlastatud pedagoogilise nõukoguga 20.01.2020 nr 2-13/3-1

3.

Koostöö huvigruppidega

3.1. Lasteaia koolitustesse ja õppepäevadesse on kaasatud partnerlasteaiad – on leitud
majanduslikult ökonoomsemaid lahendusi personali täiendkoolitusteks.
3.1. 1. osaletakse koolitustel teistes lasteaedades, koolides, organisatsioonides;
3.2. Pedagoogilise praktika, kogemuste vahetamise ja koostöise õppimise eesmärgil
osaletakse koostöises õppimises
3.2.1. osaletakse avatud õpitegevustes, lasteaia üritustel teistes lasteaedades.
3.2.2. avatud tegevuste, perepäeva ja kogukonda kaasavate ürituste kaudu on süvendatud
võimalusi osaleda lasteaia tegemistes lapsevanematel, teistel huvigruppidel
3.2.3. Lisaressursside hankimiseks osaletakse projektides.
Prioriteetsed tegevused
Ökonoomsemad lahendused
täiendkoolitusteks
Tasuta koolitustel osalemise mahu
suurendamine ja osalemine seos
õpetaja eneseanalüüsi ning
tunnustamissüsteemiga
„ Aasta edukaim õppija“
Koolitused Pääsküla Koolis, La
Kaseke, La Rännaku, La
Nõmmekannike
Sõprusrühmade kohtumised
sõbrapäeva raames:
La „Kajakas“ – Sipsiku rühm;
La „Mürakaru“ – Mõmmi rühm
La Rännaku – Lepatriinu rühm
La Rabarüblik – Pääsulinnu rühm
Koostööprojektide Võru „Päkapikk“,
Valga „Kaseke“ jätk.
Koostöine õppimine, uue
meeskonna adaptatsioon
Majasisene kogemusõpe – kolleegilt
kolleegile
EV aastapäev Pääsküla Kooli aulas –
uued lapsed, lapsevanemad,
kogukond
Mängudepäev lasteaia õuealal – uued
lapsed, lapsevanemad, kogukond
Projektõppepõhised õppekäigud
Projektid
Tallina Haridusamet
(personaliprojekt)
Keskkonna Investeeringute Keskus

2020 2021
x
x

2022
x

Ressurss EURO
-

Vastutaja / partnerid
direktor

x

x

x

-

direktor

x

x

x

-

x

x

x

600.00

juhiabi

x

x

2000.00

direktor

x

x

x

x

x

x

-

juhiabi

x

x

x

600.00

direktor

x

x

x

600.00

direktor

x

x

x

300.00

juhiabi

x

x

-

direktor

direktor

direktor

x
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4.

Ressursside juhtimine
4.1. Teostatud hoone vihmaveesüsteemi hooldustööd
4.2. Täiendatud laste õueala mänguvahenditega
4.2.1. avatud õueõppe klass – õuelauad, pingid;
4.2.2. jalgrattahoidjad ja õuepink maja ette;
4.2.3. mudaköögid (lapsevanemate kaasatusel);
4.2.4. vähendatud mõõtmetega seiklusrada
4.2.5. Telgid (õuemagamise korraldamiseks kevad-suvisel perioodil)
4.3. Liiklusohu vältimiseks esitatud Nõmme LOV taotlus plastikteetõkendi paranduseks ning
täiendavalt liiklusmärgi „Ettevaatust lapsed“ paigaldamiseks
4.4. Arhiiviruumi renoveerimine;
4.5. I korrus rühmade sissekäikude varikatuse vertikaalsed ilulauad on väljavahetatud

Prioriteetsed tegevused
Vihmaveesüsteemi hooldustööd
(vihmaveerennide puhastamine,
remont)
Õuela rikastamine mänguvahenditega
*avatud õueõppe klass – õuelauad,
pingid 2412€
*jalgrattahoidikud 2028€
*õuepink maja ette 375€
*mudaköögid (lapsevanemate
kaasatusel);
*vähendatud mõõtmetega seiklusrada
12000€
*telgid (õuemagamise
korraldamiseks kevad-suvisel
perioodil) 5x133=665€
Taotlus (korduv)
Teetõkendi parandus/asendus
Liiklusmärk „Ettevaatust lapsed“
paigaldus
Taotlus (korduv)
Teekatte parandustööd
Arhiiviruumi renoveerimine
I korruse sissekäikude varikatuse
ilulaudade vahetus
Väliterrasside hooldus
Inventar:
Ergonoomilised töövahendid
personalile (vastavalt
töötervishoiuarsti otsustele)

2020 2021
x

2022

Ressurss EURO
4173

Vastutaja / partnerid
direktor

x

x

17 480

direktor

x

-

direktor

x

-

direktor

x

900
1800

direktor
direktor

x
x

3000
3000

direktor

x

x

x
x

x
x
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5.

Õppe-, ja kasvatusprotsessi juhtimine
5.1. Rühmasisese töö ümberkorraldamise kaudu suurendada väiksemates gruppides
läbiviidavate õppetegevuste mahtu ja kvaliteeti;
5.1.1. Mängulise õppe maht lapse päevas on suurenenud;
5.1.2. Mänguoskuste tase on rühmades kaardistamine ja analüüsitud;
5.1.3. Õpetaja oskused mängu planeerimisel, suunamisel õppetöös on suurenenud,
mänguline õpe on rakendunud suuremal määral
5.2. Tervist edendavaid tegevused toimuvad personalile, lastele ja lastevanemale.
5.2.1. Terviseedenduslikud parendustegevused on sisse viidud laste liikumisõpetuses,
toitumises, õues oleku ja puhkeaja planeerimises
5.2.2. Liitumine on toimunud TEL-võrgustikuga
5.3. Lasteaia eripärast lähtuv õppekava arendustöö hindamine, analüüs ja parenduste
planeerimine on sihipärane ning toetud arendustöörühmade tegevusele
5.3.1. rühma väärtused – oma rühma edulood, laulud jne;
5.3.2. koolitused on aidanud igapäevatöös rakendada kaasaaegseid, lapsest lähtuvaid ja
individuaalsust arvestavaid lähenemisviise väärtuskasvatuses.

Prioriteetsed tegevused
Mängulise õppe ja selle kvaliteedi
tõstmine
* Mänguoskuste taseme
kaardistamine, analüüs (vaatlus,
klipid tegevustest jm)
*õpetaja oskuste suurendamine
mängulise õppe rakendamiseks
(iseseisev enesetäiendamine)
*mängulise tegevuse suurendamine
lapse päevas
*Õpetaja mängualaste teadmiste
suurendamine (avatud tegevused,
kogemusõpe)
Koolitus: Uuenduslikud suunad.
Uuenenud õpikäsitlus.
Projektiõppe koolitus, rakendamine
Terviseedendus
Vaikuseminutid (I-III etappi koolitus,
rakendamine töös)
Liikumisõpetuse läbiviimiseks
täiendavad ruumid (rent)
Liikumisüritused partnerlasteaedaega
*loodusliikumine
Arendusmeeskonna „Terves kehas
terve vaim“ tegevuskava
*lastele
*personalile
*ühisüritused partnerlasteaiaga
Laste puhkeaja organiseerimine
vastavalt lapse individuaalsusele,
võimalused kevad - suve perioodil
õues magamiseks

2020 2021
x
x

2022
x

x

x
x

Ressurss EURO

Vastutaja / partnerid
direktor

-

direktor

1000

direktor

240
1280

direktor
juhiabi
direktor

x
x
x

x
x

x

x

x

540

direktor

x

x

x

300

juhiabi

x

x

x

-

„Terves kehas terve
vaim“ meeskonna juht

x

x

x

-

juhiabi
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Spordiüritused (Audentes, Nõmme
lasteaedade spordipäev, tantsupäev)
Tervise Arengu Instituudi
koolituskeskuse koolitus: keha-,
tunde- ja turvalisusekasvatus
Mänguline õppus kriisidega
toimetulekuks
KIK projekt „Õpiaia rajamine“

x

TEL tegevuskava

x

x

x

Eripärast lähtuv õppekava
arendustöö hindamine, analüüs ja
parenduste planeerimine
Väärtused – oma rühma edulood,
laulud jne

x

x

x

x

x

x

Koolitus: Väärtuspõhine ühtsus
meeskonnas
Koolitus: Toetav tagasiside
lapsevanemale. Tulemuslik
arenguvestlus
„Kiusamisest vaba lasteaed“
programmi jätkamine (uus liituja
Mõmmi rühm)
Meeskonna rotatsioonil põhinev
kogemuste vahetus

x

Supervisioon meeskonnatöö
parendamiseks

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

liikumis-ja
muusikaõpetaja
juhiabi

-

juhiabi

planeerimisel

„Terves kehas terve
vaim“ meeskonna juht
„Terves kehas terve
vaim“ meeskonna juht
direktor

-

1355.00

„Eduloojad“ ja
„Meeleparandajad“
meeskondade juhid
direktor

1300.00

direktor

-

x

x

x

200.00

juhiabi

x

x

x

-

„Eduloojad“ ja
„Meeleparandajad“
meeskondade juhid
direktor

700.00
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