TALLINNA LUHA LASTEAED
ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA
2022-2024
Tallinna Luha Lasteaed
Luha 29
10131 TALLINN
telefon: 645 08 39
e-post: luha@luhala.edu.ee

1. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS
1.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE, STRATEEGILINE JUHTIMINE
Eesmärgid:
1. Sisehindamise süsteem on uuendatud ja ellurakendatud, sisehindamise aruanne esitatud.
2. Asutuse arendustegevus on tagatud läbi uute õppe- ja kasvatusmeetodite tutvustamise
personalile.
3. Lasteaia käsiraamat ja ametijuhendid on uuendatud.
TEGEVUSED
EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Sisehindamissüsteemi
korrigeerimine vastavalt
seadusemuudatusele:
hindamise valdkondade ja
tulemusnäitajate
täpsustamine
ja analüüs
Kaasaegsete õppe- ja
kasvatusmeetoditega
tutvumine, nende
lõimimine projektõppesse
Ametijuhendite
kaasajastamine
Lasteaia käsiraamatu ja
ametijuhendite
täiendamine ja vastavusse
viimine asutuse
väärtustega
Tehnilise personali
toetamine muutuva
õpikäsituse printsiipide
rakendamisel
Tallinna Haridusameti
poolt välja kuulutatud
konkurssidel osalemine
Sisehindamise aruande
koostamine
Arengukava koostamine
2025 -2027
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1.2 PERSONALIJUHTIMINE
Eesmärgid:
1. Ühtse meeskonnana töötav personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse.
2. Põhitegevuses uute suundade elluviimine on toetatud läbi erinevate koolituste.
3. Meeskonna ühistunne on taastatud läbi erinevate ürituste ja arutelude.
4. Asutuse infosüsteem on uuendatud.
TEGEVUSED
EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Õpiringide taaskäivitamine,
Covid -19 isolatsiooni
kogemuste jagamine
Uute mentorite koolitamine
Tallinna Ülikoolis
Sisekoolituse korraldamine
parima pedagoogilise praktika
ja töökogemuse
tutvustamiseks õpetajatele ja
õpetaja abidele
projektõppe teemal
Erinevad personali
ühisüritused meeskonna
koostöö toetamiseks
Asutuse infosüsteemi
uuendamine,
rakendamine,
analüüs ja hinnang
Tuleohutusalane koolitus ja
evakuatsiooniõppus
personalile ja lastele
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1.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Eesmärgid:
1. Lastevanematega suhtlemiseks on kasutusel ELIIS ja TEAMS keskkond.
2. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengusse.
3. Huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse.
TEGEVUSED
EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
e –päeviku uute
võimaluste
tutvustamine
vanematele ja uute
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vanemate liitumine
e – päevikuga
Koostöö
lastevanematega
projektipõhise õppe
läbiviimisel (7 sammu
majandusõpe,
Kiusamisest vaba
lasteaed, Arvumaa,
robootika, tervislik
toitumine)
Koostööprojektide
läbiviimine erinevate
asutustega
Osalemine personalile
ja lastele suunatud
erinevatel konkurssidel
ja üritustel
TLÜ jt kõrgkoolide
praktikantide
juhendamine
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1.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE
Eesmärgid:
1.

Laste arenguks ja personali tööks on loodud kaasaegne, esteetiline ning turvaline
lapse igakülgset arengut toetav keskkond.

TEGEVUSED
EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Lasteia hoone
vundamendi uuring
seoses Luha 33
krundile maja
ehitamisega
Ventilatsioonisüsteemi
uuring ja täiendamine
Üldkoridoride
remontimine
Summajate rühmale
uue seinakapi tellimine
Valgustuse
uuendamine esimesel
korrusel
Uue mööbli ostmine
rühmadesse
Müravähendavate
plaatide kinnitamine
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rühmade esikutesse
Personali tööriiete
uuendamine
Õuealale uute
mänguvahendite
ostmine
Sõimerühma õuealal
*
asuvale karusellile uue
aluskatte ja puidust
aluse tegemine
Õueala valgustuse
täiendamine
Rühmadevaheliste uste
uuendamine teisel
korrusel seoses nende
helikindlamaks
muutmisega
*
Lumetõkete
paigaldamine katusele
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1.5 ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS
Eesmärgid:
1. Kõikides aiarühmades on kasutusel aktiivõppemeetodina projektõpe.
2. Lasteaia õppekava on täiendatud lähtuvalt uutest suundadest ja meetoditest.
TEGEVUSED
EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Projektõppe
rakendamine:
 kogemuste jagamine
õpetajalt õpetajale
 projektõppe
edasiarendamise
teemalised arutelud
 projektõppe
kajastamine Eliisis,
selle analüüs ja
tagasisidestamine
Lasteaia õppekava
täiendamine lähtudes
uutest suundadest ja
meetoditest, analüüs
ja hinnang.
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