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Sissejuhatus

Käesolev Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava on välja töötatud aastateks 2017-2019.
Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu
põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.
Arengukavast lähtudes koostatakse asutuse eelarve. Arengukava lähtub lasteaia
põhimäärusest ja Nõmme LOV arengukavast.
Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia 2014-2016
sisehindamise aruandest, majanduslikust olukorrast ja olemasolevast personalist.
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1. Õppeasutuse üldtutvustus
Tallinna Lauliku Lasteaed asutati 1. juulil 2005. aastal. Lasteaed avati lastele 14. novembril
2005. aastal.
Haridusministri käskkirja nr. 1102 alusel on lasteaiale väljastatud koolitusluba nr 3997 HTM.
Lasteaed asub Nõmme linnaosas männipuude varjus. Maja on kahekorruseline, kahe eraldi
sissepääsuga. Lasteaed asutati kuuerühmalisena, millest kaks sõime- ja neli aiarühma. Seoses
suurenenud vajadusega lasteaiakohtade järele Tallinna linnas ehitati 2012.aasta suvel lasteaia
personaliruumid ja spordisaal ümber rühmaruumiks ning alates septembrist 2012.a. tegutseb
lasteaed seitsmerühmalisena.
Tallinna Lauliku Lasteaed on 2-7.a. lastele päevahoidu ja eakohast alushariduse omandamist
võimaldav Tallinna linnale kuuluv õppeasutus.
Tallinna Lauliku Lasteaia motoks on: kasvame mängu, laulu ja rõõmuga! Tallinna Lauliku
lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu
ja lasteasutuse koostöös.
Lauliku lasteaia eripäraks loeme looduslikult kaunist asukohta, mis võimaldab lapsel vahetult
kogeda muutusi ümbritsevas looduskeskkonnas. Seetõttu on meie lasteaia üheks prioriteediks
kujunenud õueõpe. Lasteaias on väga head füüsilise kasvukeskkonna tingimused, mis
võimaldavad lasteaial tegeleda süvendatult õuesõppega.
Lasteaed on liitunud Kiusamisest vaba lasteaia projektiga, kuulub Tervist Edendavate
Lasteaedade võrgustikku ja on Sõimede Ühenduse liige.2016. aasta sügisest kasutatakse
lasteaia kahes rühmas Persona Dolls metoodikat.Tänu HITSA-toetusele on õpetajatel
õppetöös võimalik kasutada Bee-Bot roboteid. Lasteaia koolieelikutele pakutakse võimalust
tegeleda robootikaga ja õppida väikekandle mängu.
2016/2017 õppeaastal viiakse lasteaias läbi KIK-i poolt rahastatud projekti „Uurime
veekogusid ja raba.“
Lasteaed on praktikabaasiks Tallinna Ülikoolile ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile.
Aktiivset koostööd on arendatud Turu Ülikooliga (Soome), sõlmitud on leping Sataedu
ametikooliga (Soome) tudengitele praktikavõimaluste pakkumiseks. Aktiivset koostööd
tehakse ka Harku Lasteaiaga, Kivimäe Põhikooliga, Nõmme Linnaosavalitsusega, Nõmme
Loodusmajaga ja Pääsküla Raamatukoguga.
Lasteaias toimuvad juba traditsiooniliseks saanud ühisüritused lapsevanematega, üha
suuremat tähelepanu pöörame avatusele kogukonda liitvatele üritustele.
Lasteaia arengukava aastateks 2017-2019 on valminud juhtkonna eestvedamisel
meeskonnatööna, millesse andsid panuse kogu personali esindajatest moodustatud
arendusgrupp, pedagoogide nõukogu, hoolekogu ja lapsevanemad.
Kontaktandmed:
Kivimäe 17
10919 Tallinn
Tel: +372 652 0561
e-post: lauliku@lauliku.ee
www.lauliku.ee
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2.

Visioon, missioon ja põhiväärtused

VISIOON
Tallinna Lauliku Lasteaed on perele ja kogukonnale hinnatud partner lapsele õnneliku
lapsepõlve loomisel.
MISSIOON
Lapsest lähtuvalt loome tervist väärtustava ja mitmekülgset arengut toetava õpi- ja
kasvukeskkonna.
PÕHIVÄÄRTUSED
 Kompetentsus
Teame ja oskame
 Avatus
Otsime parimaid võimalusi
 Hoolivus
Igaüks on oluline
 Usaldusväärsus
Meile saab loota
 Pühendumus
Teeme tööd südamega
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3. Lasteaia hetkeseis 2016
Hetkeseisu analüüs toetub Tallinna Lauliku Lasteaia 2014-2016 sisehindamise aruandele.
3.1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Tulemused:
 Lasteaia juhtimisstruktuur ja ametijuhendid on üle vaadatud ja vajadusel uuendatud.
 Personal on kaasatud arendustegevusse läbi töögruppide. Lasteaias toimib väga hästi
terviseedenduse töögrupp. Tänu selle grupi tegevusele sai lasteaed 2016. aasta mais
Tallinna Haridusameti tunnustuse „Turvaline lasteaed“ I koha.2015.aasta veebruaris
moodustati töögrupp lasteaia 10.juubeli tähistamiseks. Grupp töötas tulemuslikult
ning lõpetas tegevuse 2015. aasta novembris kui juubelipidustused lõppesid.2016.
aasta sügisest muutus aktiivseks ka motivatsioonigrupi tegevus seoses grupiliikmete
vahetusega. Grupp on organiseerinud personalile juba mitmeid toredaid üritusi.
2016.aasta augusti lõpus toimunud pedagoogilises nõukogus moodustati arengukava
grupp, kuhu kuulub igast rühmast üks esindaja, lisaks muusika-ja liikumisõpetaja
ning juhtkond.
 Personalile on välja töötatud mõõdetavate tulemustega rahuloluküsitlus. Küsitlust on
rakendatud 3 aastat ja tulemusi on analüüsitud. Analüüsi põhjal täiendatakse küsitlust
enne 2017.aasta kevadist küsitlust.
 Töökeskkonna riskianalüüsi valmib 2016.aasta lõpuks.
 Lasteaia laulu/luuletuse loomist ei pidanud personal vajalikuks, kuna lasteaial on
algusest peale olnud üks oma laul – „Lapse kasvamisretsept“ – mida lauldakse
tähtsamatel üritustel.

Parendustegevused:






Personali kaasamine arendustegevusse töögruppides (sh tähtajalistes töögruppides)
osalemise kaudu .
Personali rahuloluküsitluse uuendamine eelmise küsitluse tulemuste analüüsi põhjal ja
rakendamine arengukava perioodi (2017-2019) vältel.
Töökeskkonna riskianalüüsi rakendamine ja tulemuste analüüsimine.
Lasteaia sümboolikaga toodete ülevaatamine ja uuendamine.
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3.2.Personalijuhtimine

Tulemused:
 Lasteaia personali tööülesanded on ülevaadatud ja ametijuhendid uuendatud.
 Motivatsioonigrupi koosseis on uuendatud.
 Süsteemselt viiakse läbi sisekoolitusi.
 Lasteaia personalile toimuvad igal teisipäeval infotunnid ja iga kuu viimasel
teisipäeval käivad töötajad Nõmme terviserajal kõndimas.
 Lasteaia poolt on esitatud nominendid tunnustamiseks konkursile „Eestimaa õpib ja
tänab“. Meie õpetajaid on tunnustatud Tallinna aastaõpetaja tiitliga kahel korral liikumisõpetaja Helgi Palm (2014) ja muusikaõpetaja Elbe Prants (2015). Tallinna
Haridusameti tunnustuse „Tubli tervisedendaja 2014“ pälvis õpetaja Kristi
Amberman.
 Lasteaed on esitanud statuudid järgmistele konkurssidele:
“Parim tervisemeeskond“ 2014/2015 ja 2015/2016
„Keskkonnasõbralik lasteaed“ 2014/2015 – saime Tallinna Linnavalitsuse tänukirja
konkursil osalemise eest
„Turvaline lasteaed“ 2015/2016. Lasteaed saavutas esimese koha, millega kaasnenud
rahalise preemia eest taastati lasteaia liiklusväljak ja osteti helkurveste ja –kraesid.

Parendustegevused:










Jätkata osalemist erinevatel ülelinnalistel ja riiklikel konkurssidel, projektides.
Koolitada mittepedagoogilist personali täiendamaks nende teadmisi oma rolli
vajalikkusest lasteaia töös ning suurendamaks nende huvi lasteaia eesmärkide
elluviimise vastu.
Arendada pedagoogide IKT-alaseid teadmisi.
Pakkuda personalile võimalusi enesetäiendamiseks läbi erinevate koolituste (sh
ühiskoolitused, alushariduse ainesektsioonikoolitused jne.)
Motiveerida pedagooge jagama oma tööpraktikaid (majasiseselt, meedia kaudu,
veebikeskkonnas, alushariduse ainesektsioonis).
Uuendada motivatsioonisüsteemi.
Jätkata pedagoogide tunnustamist neid erinevatele statuutidele esitades.
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3.3. Õppe- kasvatustegevus ja kasvukeskkond
Tulemused:
 Lasteaia õppekava on analüüsitud õppeaasta õppe-kasvatustöö kokkuvõttes. Kogu
õppeprotsess toimub võimalikult palju läbi mängu. Osades rühmades kasutatakse
„Kiusamisest vabaks“ metoodikat. Alates 2016/2017 õppeaastast rakendatakse kahes
rühmas ka „Persona Dolls“ metoodikat.
 Õppekava osana on koostatud terviseedenduse tegevuskava ja õuesõppe eesmärgid ja
üldine struktuur.
 Õppekasvatustegevuste
läbiviimisel
kasutatakse
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia (arvuti, interaktiivne tahvel) ja robootika vahendeid
(WeDo komplektidega tegevused koolieelikutele ja Bee-Bot robotid). Infoliikumiseks
kasutatakse lasteaia siseveebi, millel on kättesaadav tööks vajalik dokumentatsioon.
 Lasteaia koolieelikud saavad õppida väikekannelt mängima. Kandled aitasid soetada
lapsevanemad.
 Lapse erivajaduste väljaselgitamine toimub igapäevase rühmatöö käigus. Õpetajad
jälgivad lapse arengut vaatluse, tööde analüüsi ja vestluse põhjal. Individuaalne töö
toimub lastega õhtupoolsel ajal. Koolipikenduse saanud lastele on koostatud
individuaalsed tegevuskavad. Lasteaed teeb koostööd loovterapeudi Lilian Liiväärega
saviteraapia tugiteenuse pakkumiseks arengu toetust vajavatele lastele. Koostöö
toimib samuti nõustamiskeskusega „Rajaleidja“ ja Õppenõustamiskeskusega. Personal
on käinud Kriisiabikeskuses nõustamisel (kuidas toime tulla lapsega, kes kaotas
vanemad). Kord õppeaastas kontrollib logopeed kõigi lasteaias käivate laste kõne
arengut ja annab suuniseid edaspidiseks. Logopeedilist abi vajavatel lastel on
võimalus käia tasulise logopeedi vastuvõtul lasteaia ruumides.
 Kasvukeskkond on esteetiline ja turvaline. Rühmad on kujundatud lastele eakohaselt
ja lastepäraselt.
 Lasteaia õuealal on taastatud liiklusväljak ja kolmele kiigele on rajatud
kummimattidest turvaalused.
 Lasteaias peame väga oluliseks õuesõpet. Looduse tundmaõppimiseks on lasteaia
territooriumil erinevaid puid, põõsaid ja lilli. Õuealale on rajatud liigirohke
lillepeenar. Lõpurühmde poolt on lasteaeda istutatud marjapõõsas, pirnipuu ja
kuumaasikad. Õppekäike viiakse läbi läheduses olevates metsatukkades.
 Lasteaia rühmad osalevad aktiivselt erinevates projektides: „Tere, Kevad!“,
“Küünlaümbriste jaht“, „Laste kunstiaabits“, “Maasikaprojekt“, „Tulest targem“,
“Prügihundi säästva tarbimise programm“
 Õppekava arendustööd viiakse läbi süsteemselt.
 Individuaalse õppekava vorm on uuendatud.
 Lasteaias on loodud digitaalselt toimiv õppe- ja metoodiliste vahendite register.
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Parendustegevused:











Õppekava arendustöö süsteemne läbiviimine.
Persona Dolls ja Kiusamisest vaba lasteaed metoodika kasutamine rühmades ja
õpetajate omavaheline kogemuste jagamine.
Bee-Bot mesilasrobotite regulaarne kasutamine õppetöös.
Robootikategevuste läbiviimine koolieelikutele WeDo komplektidega.
MÕK: rühmade õppekäigud erinevatesse asutustesse, programmides osalemine, õues
läbiviidavad ühisüritused, 5-7 a. lastel pikemad matkad loodusesse.
Liiklusväljaku kasutamine laste liiklusteadlikkuse suurendamiseks.
Olemasoleva
õuesõpperaja
uuendamine
lasteaia
territooriumile
seoses
ehitustegevusega lasteaia ümbruses.
Vahendite soetamine õuetegevuste läbiviimiseks – õuemööbel ja tahvel.
Interaktiivse tahvli kasutamine igapäevases õppetöös.
Rühmade osalemine erinevatel ülelinnalistel ja vabariiklikel konkurssidel ja
projektides.
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3.4. Avalik suhtlemine ja koostöö juhtimine
Tulemused:
 Koostöö kava on valmis. Määratletud on koostöö huvigrupid, järgitakse ettenähtud
eesmärke, kuid analüüs vajab veel ülevaatamist. Aktiivsemat ja tihedamat koostööd
tehakse Kivimäe Põhikooli ning Rabarübliku, Rännaku, Kasekese ja
Nõmmekannikese lasteaiaga. Sõpruslasteaiaks on kujunenud Harku Lasteaed. Igaaastaselt külastavad Lauliku lasteaeda vilistlased ning võtavad osa lasteaia
ühisüritustest. Aktiivset koostööd on arendatud Turu Ülikooliga (Soome), sõlmitud on
leping Sataedu ametikooliga (Soome) tudengitele praktikavõimaluste pakkumiseks.
Igal kevadel käivad Turu Ülikooli üliõpilased lastele esinemas oma etendusega ja
võtavad osa lasteaia ühisüritusest. Teemapõhiseid üritusi viiakse läbi koostöös
Nõmme Päästekomando, Nõmme Loodusmaja, Nõmme Muuseumi, Pääsküla ja
Nõmme Raamatukoguga. Koostöö Nõmme Linnaosa Valitsusega on aktiivne.
 Lasteaia koduleht on läbinud uuenduse, vajalik informatsioon on kõigile
huvigruppidele kättesaadav ja kodulehte täiendatakse jooksvalt. Lasteaia kuvand on
leidnud kajastamist positiivselt nii sõnas kui piltidena kodulehel.
 Nõmme Sõnumites on kajastamist leidnud erinevad lasteaias toimunud üritused ja
lasteasutustele mõeldud ühisüritused, millest Lauliku lasteaia rühmad on osa võtnud.
 Lasteaia ajaleht ei toimi, kuid 2015/2016 õppeaastal koostasid kõik rühmad raamatu
„Meie Aja Lugu“ nii paberkandjal kui ka digitaalselt.
 Oleme praktikabaasiks Tallinna Ülikoolile, Kopli Ametikoolile ja Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolile.
Parendustegevused:












Jätkata koostööd Kivimäe Põhikooliga luues tihedamad sidemed algklassiõpetajatega
laste paremaks kooliks ettevalmistamiseks.
Jätkata koostööd erinevate kogukonnaasutustega: Nõmme Loodusmaja, Nõmme
Päästekomando, Nõmme ja Pääsküla raamatukogu, Nõmme Linnaosa Valitsus.
Leida võimalusi koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega tugiteenuste parendamiseks.
Jätkata koostööd erinevate Nõmme lasteaedadega ja Harku lasteaiaga.
Olla praktikabaasiks ja partneriks erinevatele kõrg-ja ametikoolidele: Tallinna
Ülikool, Kopli Ametikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Turu Ülikool.
Pakkuda lasteaias mitmekesist huvitegevust arvestades lastevanemate soovidega.
Ühisürituste korraldamisel arvestada lastevanemate soovide ja ootustega ning
vajadusel muuta ürituse formaati.
Kaasata senisest enam ühisüritustesse erinevaid huvigruppe.
Pöörata enam tähelepanu huvigruppide tunnustamisele tulemusliku koostöö eest.
Koostöökava läbivaatamine ja analüüsimine õppeaasta lõpus.
Luua üldsusele lasteaiast positiivne kuvand läbi erinevate kanalite (lasteaia koduleht,
Nõmme Sõnumid, Haridusameti aastaraamat, Õpetajate Leht, erinevad
veebikeskkonnad jne)
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3.5. Ressursside juhtimine

Tulemused:
 Kõikidele kiikedele on rajatud turvaalused: kolmel kiigel on kummimatid ja neljal
kiigel liivapadjad.
 Kõik õuepaviljonid on üle värvitud.
 Tehtud on sanitaarremont kahes rühmas: Värvukestes (endine Naerulindude rühm) ja
Leevikestes (endine Siisikeste rühm). Osaliselt uuesti on plaaditud Naerulindude,
Pääsulindude, Tibukeste tualettruumide ja lasteaia üldkoridoride põrandad.
 Loodusõpperada on täiendatud ühe marjapõõsa, maasikataimede ja pirnipuuga lasteaia
lõpetajate poolt.
 Omatulu suurendamiseks rendib lasteaed ruume huviringidele.
 Rühmades ja kabinettides on arvutid uuendatud.
 Teostatud on lasteaia hoone puitfassaadi värvimine.
Parendustegevused:








Rajada neljale kiigele kummimattidega turvaalused.
Teostada sanitaarremondid Pääsulindude ja Naerulindude rühmas.
Tellida kunstiklassi õppevahendite kapile lükanduksed.
Parandada, puhastada ja värvida lasteaia hoone krohvist välisfassaad ja vahetada välja
maja varikatused.
Välja juurida kännud lasteaia õuealalt.
Soetada kaasaegseid digivahendeid lasteaia õppetegevuste mitmekesistamiseks.
Remontida Naerulindude rühma õuekuur.
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4. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad 2017-2019

4.1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Põhisuund:
 Lasteaia areng on süsteemne ja toetatud läbi sisehindamise
 Personali kaasamine ja toetamine töögruppides osalemise kaudu

4.2. Personalijuhtimine
Põhisuund:


Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

4.3. Õppe- kasvatustegevus ja kasvukeskkond
Põhisuund:
 Kvaliteetne, innovaatiline, valikuvõimalusi pakkuv ja lapsekeskne õppe- ja
kasvatustöö
4.4. Avaliku suhtlemise ja koostöö juhtimine
Põhisuund:
 Avatud suhtlemine huvigruppidega
4.5. Ressursside juhtimine
Põhisuund:
 Kaasaegne, ohutu ja võimalusterohke töö- ja õpikeskkond
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5. Tegevuskava 2017-2019
5.1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärgid:




Personal on kaasatud arendustegevusse läbi töögruppide, k.a. tähtajalised töögrupid.
Personali rahuloluküsitlust on eelmise küsitluse perioodi tulemuste analüüsi põhjal
uuendatud ja rakendatud terve arengukava perioodi (2017-2019) vältel.
 Lasteaia sümboolikaga tooted on üle vaadatud ja uuendatud.
 Töökeskkonna riskianalüüsi on rakendatud ja tulemusi analüüsitud.
Tegevus
Aeg
Vastutaja
Ressurss
2017
2018
2019
Töögruppide tegevus:
Direktor
x
terviseedenduse töögrupp
x
x
x
motivatsiooni töögrupp
x
x
x
kriisimeeskond
x
x
x
tähtajalised töögrupid vastavalt
x
x
vajadusele
Personali rahuloluküsitluse uuendamine,
x
Direktor
rakendamine ja analüüsimine
x
x
x
Lasteaia sümboolikaga toodete
Direktor
ülevaatamine,
x
uuendamine
x
x
2*700 Eur
Töökeskkonna riskianalüüsi rakendamine
x
Direktor
ja analüüs
x
x
x
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5.2. Personalijuhtimine
Eesmärgid:
 Lasteaed võtab osa erinevatest ülelinnalistest ja riiklikest konkurssidest ja projektidest
 Mittepedagoogilisele personalile on korraldatud koolitusi täiendamaks nende teadmisi
oma rolli vajalikkusest lasteaia töös ning suurendamaks nende huvi lasteaia
eesmärkide elluviimise vastu.
 Lasteaias toimuvad regulaarsed liikumisteisipäevad personalile.
 Täienenud on pedagoogide IKT alased oskused läbi koolitustel osalemise ja
majasisese juhendamise.
 Pedagoogid osalevad aktiivselt koolitustel ja on ka ise koolitajateks.
 Motivatsioonisüsteem on uuendatud, analüüsitud ja rakendatud.
 Vähemalt üks kord aastas viiakse läbi meeskonnakoolitusi.
 Lasteaia pedagooge esitatakse tunnustuse saamiseks vabariiklikele ja ülelinnalistele
statuutidele.
Tegevus
Aeg
Vastutaja
Ressurss
2017
2018
2019
Ülelinnalistel riiklikel konkurssidel ja
x
x
x
Direktor
projektides osalemine
Toimuvad sisekoolitused „Õpetajalt –
x
x
x
Õppealaõpetajale”
juhataja
Sisekoolitused:
Õppealakoolitus tehnilisele personalile
x
x
x
juhataja
3*500 Eur
esmaabi kogu personalile
x
x
2*500 Eur
tuleohutusalane koolitus
x
x
2*500 Eur
meeskonnakoolitus
x
x
x
3*1000
Eur
Pedagoogid osalevad erinevatel
koolitustel (sh alushariduse
ainesektsiooni koolitused)
Pedagoogid osalevad IKT alastel
koolitustel
Majasisene pedagoogide juhendamine
IKT vallas
Pedagoogid jagavad oma praktilist
töökogemust alushariduse
ainesektsioonis või teistel koolitustel
Motivatsioonisüsteemi uuendamine,
rakendamine ja analüüs
Pedagoogide esitamine tunnustuse
saamiseks erinevatele statuutidele
Regulaarsete liikumisteisipäevade
läbiviimine personalile (sept. –mai)

x

x

x

Õppealajuhataja

x

x

x

Õppealajuhataja

x

x

x

x

x

x

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Direktor

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

3*500 Eur

14

5.3 Õppe-kasvatustegevus ja kasvukeskkond
Eesmärgid:
 Rühmad kasutavad õppetöös „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja „Persona Dolls“
metoodikaid.
 Rühmade õppetöös kasutatakse Bee-Bot roboteid ja interaktiivset tahvlit.
 Koolieelikutele viiakse läbi robootikategevusi WeDo komplektidega.
 MÕK - rühmad osalevad erinevates programmides ja õppekäikudel, õues viiakse läbi
lasteaia ühisüritusi, 5-7-aastased lapsed käivad loodusmatkadel.
 Liiklusväljakut kasutatakse laste liiklusalase teadlikkuse suurendamiseks.
 Õuesõpperada on uuendatud vastavalt hetkeoludele.
 Õuesõppetegevuste läbiviimiseks on soetatud tahvel ja õuemööbel.
 Lasteaia õppekava analüüsitakse õppeaasta lõpus ja vajadusel viiakse sisse
muudatused.
 Rühmad osalevad erinevatel ülelinnalistel ja vabariiklikel konkurssidel ja projektides.
Tegevus
Aeg
Vastutaja
Ressurss
2017
2018
2019
Õppekavaarendus:
Õppealajuhataja
analüüs, muutmine
x
x
x
Õuesõpperaja uuendamine
Õuesõpperaja ja liiklusväljaku
kasutamine õppetöös
„Kiusamisest vaba lasteaed” ja
„Persona Dolls“
metoodika rakendamine
aiarühmades
Rühmade osalemine erinevatel
ülelinnalistel ja vabariiklikel
konkurssidel ja projektides
Robootikavahendite kasutamine
õppetöös
MÕK: rühmade õppekäigud,
erinevates programmides
osalemine,
KIK projektis osalemine,
loodusmatkad,
lasteaia ühisüritused erinevates
keskkondades
Õuemööbli ja tahvli soetamine
õuesõppetegevusteks

x
x

Õppealajuhataja
x

100 Eur

x
700 Eur

x

x

x

Õppealajuhataja

x

x

x

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

x
x
x

x
x
x

x
x
x
Õppealajuhataja

x
x
x

x
x
x

x
x
Direktor

1000 Eur
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5.4 Avaliku suhtlemise ja koostöö juhtimine


Eesmärgid:



Toimib koostöö Kivimäe Põhikooliga, sh algklassiõpetajatega laste paremaks kooliks
ettevalmistamiseks.
Toimib koostöö erinevate kogukonnaasutustega.
Toimib koostöö erinevate lasteaedadega.
Lasteaias sooritatakse praktikat erinevate kõrg-ja ametikoolide õppurite poolt.
Lasteaias on mitmekesised huviringid, mis vastavad lastevanemate ootustele.
Lastevanemate rahulolu lasteaias korraldatud ühisüritustega on kõrge.
Lasteaia ühisüritustesse on kaasatud erinevaid huvigruppe.
Huvigruppe on tunnustatud tulemusliku koostöö eest.
Koostöökava arendus on süsteemselt läbi viidud.
Lasteaiast on loodud positiivne kuvand läbi erinevate kanalite.











Tegevus
Koostöösuhted erinevate huvigruppidega
Koostöökava rakendamine
 analüüsimine
Koostöö kooliga:
Kivimäe Põhikooli õpilased rühmades ;
vilistlaste osalemine lasteaia üritustel;
koostöö algklassiõpetajatega
Artiklite avaldamine Nõmme
Sõnumitesse, Õpetajate Lehte,
Haridusameti aastaraamatusse
Koostöö lasteaedadega:
teiste Nõmme piirkonna lasteaedadega
(metsapäev, laulupäev, kabevõistlus,
jalgpallipäev)
Harku lasteaiaga(sõbrapäev)
Koostöö lapsevanematega (ühisüritused,
talgupäevad, näitused)
Koostöö teiste asutustega:
Nõmme Linnaosa Valitsus
Pääsküla ja Nõmme raamatukogu
Nõmme Loodusmaja
Lasteaias tegutsevad huviringid
Koostöö kõrgkoolidega:
Tallinna Ülikooli tudengid praktikal

Aeg
2017

Täitja
2018

Ressurss

2019

x

x
x

x
x

Direktor

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Õppealajuhataja

x

x

x

Õppealajuhataja

Direktor
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

Direktor,
Õppealajuhataja

Direktor

Direktor,
16

lasteaias
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpilased
praktikal lasteaias
Turu Ülikooli tudengid ja õppejõud külas
lasteaias
Huvigruppide tunnustamine tähtpäevadel
ja ürituste korraldamise eest
Lasteaia kodulehe jooksev uuendamine

Õppealajuhataja
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Direktor,
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

3*100 Eur
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5.5 Ressursside juhtimine









Eesmärgid:
Kõikidel õueala kiikedel on kummimattidest turvaalused.
Teostatud on sanitaarremondid Pääsulindude ja Naerulindude rühmas.
Kunstiklassi õppevahendite kapil on ees lükanduksed.
Lasteaia hoone välisfassaad on korrastatud ja välja vahetatud maja varikatused.
Naerulindude rühma õuekuur on remonditud.
Välja on juuritud kännud lasteaia õuealalt.
Lasteaias õppetöös kasutatakse kaasaegseid digivahendeid.

Tegevus
Metoodiliste vahendite kapile lükanduste
soetamine
Neljale kiigele turvaaluse rajamine
kummimatiga 3*8m
Maja välisfassaadi krohviosa
remontimine, puhastamine ja värvimine ,
varikatuste väljavahetamine
Sanitaarremondid rühmades
Pääsulindude rühma sanitaarremont
Naerulindude rühma sanitaarremont
Kändude juurimine lasteaia õuealalt
Digivahendite uuendamine õppetegevuse
rikastamiseks

Aeg
2017
x
x

2018

x

Täitja

Ressurss

Direktor

1200 Eur

Direktor

4*2500
Eur
8000
Eur

2019

x

x

Direktor

Direktor
x
x
x
x

x

x

Direktor
Direktor

2*3500
Eur
1000 Eur
1000 Eur
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6. Arengukava uuendamise kord

Tallinna Lauliku Lasteaia 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 arengukavas määratud tähtaja möödumisega
• Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga.
Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel
lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.
Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga ja kooskõlastab pedagoogilises
nõukogus ja hoolekogus ning Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Nõmme Linnaosa
halduskogus.
Järgmise arengukava koostamisel võetakse aluseks käesoleva arengukava täitmise analüüs ja
sisehindamise tulemused ning selgitatakse arenguvajadus järgmiseks perioodiks.
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7. Kooskõlastused

Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava on kooskõlastanud:
1. Lasteaia pedagoogiline nõukogu 22.11.2016, otsus nr 1
2. Lasteaia hoolekogu elektrooniline koosolek 15.11.2016
3. Nõmme Linnaosa halduskogu 07.12.2016
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