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1. ÜLDANDMED 

Õppeasutuse nimetus Assaku Lasteaia Filiaal Aruheina Lasteaed 

Liik Munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Rae vald 

Direktor Merle Toompark 

 

Õppeasutuse kontaktandmed Aruheina tee 7 

Peetri 

Rae vald 

75301 

Harjumaa 

Kontakt direktor@assaku.edu.ee 

Kodulehekülg https://lasteaiad.rae.ee/peetri/aruheina 

Pidaja, tema aadress Rae vallavalitsus 

Aruküla tee 9 

Jüri 

75301 

Harjumaa 

Laste/õpilaste arv seisuga 196 

Personali arv 46 

Pedagoogilise personali arv 17 

Lasteaia töökeel  Eesti keel 

Lasteaia tööaeg 07.00-19.00 

 

 

2. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS  

2019/2020 õppeaastal töötab lasteaias 9 rühma:  

Rühm 

Tegusad Mesilinnud (2-3a) 

Usinad Sipelgad (3-4a) 

Õnneämblikud (2-3a) 

https://lasteaiad.rae.ee/peetri/aruheina
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Lipsutriinud (6-7a) 

Vallatud Rohutirtsud (5-6a) 

Lustakad Liblikad (4-5a) 

Väledad Sajajalgsed (4-7a) 

Aruheina Põrnikad (3-4a) 

Kiired Kiilid (6-7a) 

 

Muud pedagoogid ja teenistujad: 

Direktor: Merle Toompark 

Sekretär-asjaajaja: Tuuliki Luik 

Õppealajuhataja: Liis Kommer 

Majandusjuhataja: Külli Tehvanus 

Muusikaõpetaja: Karin Vee, Kadi Sooväli 

Liikumisõpetaja: Kerttu Jõgiste, Sandra Lelov 

Logopeed: Iia Paavo, Anneli Siibak 

Eripedagoog: Tiina Madiste 

Koristaja: Ira Eintrei, Vaike Suits  

Perenaine: Raili Mihkeles 

Remondimees/majahoidja: Tiit Heinamägi 

Köögi personal: Nadežda Pagaljoškina, Lesya Dubovaya, Ljudmila Golnic, Valentina Knõšenko 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. Tegevuskava koostamise aluseks on 2018 - 2019 aasta tegevuskava analüüs, 

rahuloluküsitluste analüüs, ettepanekud personali arenguvestlustest  ja Assaku 2015 - 

2020 arengukava. 
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4. 2019-2020 ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRK 

Õppeaasta põhieesmärgi realiseerimine toimub läbi õppe – ja kasvatustegevuste ning vaba 

mängu.  

2019-2020 õppeaasta põhieesmärk on: “Kuidas sõnad, nõnda teod“ 

● Laps teab peast emakeelseid luuletusi ja laule; 

● Laps on loov, avatud uutele teadmistele ja oskab väljendada oma mõtteid; 

● Laps mõistab ja märkab enda ning teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale; 

● Lasteaiapere suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestavad rühmaõpetajad oma rühma eripära ja iga 

lapse arengu ja huviga. 

 

Missioon 

Kodu ja lasteaia koostöös toetame LAPSE loomupärast valmisolekut märgata, uurida, 

avastada – mängime õppides, õpime mängides. 

Visioon 

Oleme usaldusväärne, turvaline ning uutele ideedele avatud lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga 

nii väikesed kui suured. 

Põhiväärtused 

HOOLIVUS  - heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond: 

● Laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt; 

● Lapsed hoolivad kaaslastest, keskkonnast ja armastavad oma kodukohta ja 

isamaad; 

KOOSTÖÖ   - hea meeskonnatöö oma rühmas ja kogu lasteaias 

● Lapsed on aktiivsed õppijad ja tunnevad rahulolu, eduelamust lõpule viidud 

tegevustest; 

● Lapsed oskavad teha valikuid, suudavad tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd; 

LOOVUS     - toetame laste loovust ja hindame loomingut 

● Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; 

● Lapsed omandavad eakohasel tasemel põhitegemisi, oskusi ja vilumusi ning 

huvituvad erinevatest valdkondadest; 

TURVALISUS - lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. 

 

Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi 

arvestades: 

 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt 

tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav; 

 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, 

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.  
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5. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2019/2020 õ.-a. 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA MÄRKUSED, 

tulemus 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

EESTVEDAMINE 

Lasteaia maine kujundamine kodulehe, Rae Valla 

õpetajate instagrammi lehe ja FB lehe kaudu. 

pidev direktor, õppejuht  

Kaasava juhtimise arendamine, töögruppide 

eestvedamine 

pidev juhtkond Loodud 

õppekava 

arenduse 

töögrupp 

Töögruppide töö tõhustamine ja täpsem 

eesmärgistamine 

pidev õppejuht  

STRATEEGILINE JUHTIMINE 

Rahuloluküsitluste tulemuste analüüs, 

tagasisidestamine lapsevanematele ja rühmadele, 

muudatuste sisseviimine rühmades, rühmade 

tegevuskavades vormistamine 

Oktoober 

2019 

direktor  

Sisehindamise korra  uuendamine detsember 

2019 

direktor  

Sisehindamise aruande koostamine mai 2020 juhtkond  

Rahvusvahelise koostöö arendamine, Erasmus+ 

projektiks partnerite leidmine Turu kontaktseminaril 

juuli 2020 direktor, õppejuht Kontaktsemna

ril partnerid 

leitud, 

alustatud 

projekti „Lets 

Go Green“ 

kirjutamist 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE JUHTIMINE 

LAPSE ARENGU TOETAMINE 

2-3 laste arengu hindamise materjalide väljatöötamine märts 2020 õppejuht, õppekava 

meeskond 

Lapse arengu 

hindamise 

materjalid on 

koostatud. 

Laste arengumappide sisu ühtlustamine märts 2020 õppejuht Arengumappid

e sisu on välja 

töötatud. 

Eripedagoogi, logopeedide ja õpetajate majasisese 

koostöö arendamine 

pidev kogu meeskond  

Mudilasnõukogu töö jätkamine – laste koosolekud pidev direktor, õppejuht  
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ÕPPEKAVA ARENDAMINE 

2-3 aastaste laste arengu hindamise materjalide 

väljatöötamine ja õppekavasse lisamine 

aprill 2020 õppejuht, õppekava 

meeskond 

 

Individuaalse arenduskava loomine ja õppekavasse 

lisamine 

pidev õppejuht, õppekava 

meeskond 

 

Õppekava uuendamine - digipädevuste eesmärkide 

lisamine õppekavasse 

pidev õppejuht, õppekava 

meeskond 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS JA 

MEETODID 

   

Projektõppe rakendamine kõikides lasteaia rühmades pidev õppejuht  

Digivahendite suurem kasutamine õppetegevuses pidev õppejuht Soetatud 

digivahendid: 

Koolitatud 

..meeskonnalii

get 

 

“Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika rakendamine 

kõikides lasteaia rühmades 

pidev õppejuht  

Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja 

kasvatustöö läbiviimisel (õuesõpe, õppekäigud 

looduses, matkad, loodusliku materjali kasutamine) 

pidev õppejuht  

 

    

PERSONALIJUHTIMINE 

PERSONALI KAASAMINE, TOETAMINE JA MOTIVEERIMINE 

Töögruppide töösse assistentide kaasamine mai 2020 juhtkond, personal  

Personali teadmiste ja parimate praktikate jagamine 

sisekoolitustel ja avatud tegevuste kaudu 

pidev juhtkond Esimene 

toimus 

novembris 

Assaku ja Aruheina lasteaia personali 

tunnustussüsteemi väljatöötamine 

mai 2020 juhtkond, loodud 

töögrupp 

 

Töötajaid toetava mentorsüsteemi väljatöötamine  mai 2020 juhtkond, töögrupp  

Personali arenguvestluste läbiviimine mai 2020 juhtkond  

PERSONALI ARENDAMINE 

Tugipersonali (assistentide) sisekoolituse 

väljatöötamine 

jaanuar 

2020 

juhtkond  

Tööle asuvate assistentide pedagoogiline juhendamine pidev direktor, õppejuht  
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Sisekoolituse läbiviimine (Samm - sammult 

metoodika) 

nov 2019 juhtkond  

Digivahendite kasutamise sisekoolituse läbiviimine 

(animatsioon, erinevad vahendid ja võimalused) 

aprill 2020 õppejuht  Koolitus 

toimunud 

25.10.2019 

Koolitustel osalemine vastavalt personali 

arenguvajadustele 

pidev juhtkond  

“Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika koolitus 

personalile 

 juhtkond  

Ühisüritused: näitused, peod, spordi- ja tähtpäevad pidev õppejuht Vastavalt 

ürituste 

kavale. 

PERSONALI HINDAMINE 

Personali eneseanalüüs, arenguplaanide arutelu 

arenguvestlusel 

kevad 2020 juhtkond  

Tunnustussüsteemi rakendamine, tunnustuse jagamine pidev juhtkond  

Sisekontrolli läbiviimine ja töötajate tagasisidestamine, 

dokumenteerimine 

pidev juhtkond  

Töötajate nõustamine ja jõustamine pidev juhtkond  

Õppe- ja meeskonnatöö vaatlus rühmades, 

tagasisidestamine 

pidev õppejuht  

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Koostöö kavandamine, vajaduste väljaselgitamine pidev juhtkond  

Rahuloluküsitluste läbiviimine märts - 

aprill 2020 

juhtkond  

HUVIGRUPPIDE KAASAMINE 

Koostöö piirkonna lasteaedadega parimate praktikate 

jagamiseks ja ürituste korraldamisel 

märts 2020 õppejuht Laste 

teaduskonvere

nts, osalemine 

„Code week“ 

üritustel 

Hoolekogu kaasamine juhtimisse, koosolekute ja 

nõupidamiste läbiviimine, kaasvastutus ürituste 

läbiviimisel ja lastele parema keskkonna loomisel 

pidev direktor  

Mudilasnõukogu kaasamine lasteaia juhtimisse, 

koosolekute korraldamine ja laste ideede rakendamine 

pidev direktor, õppejuht  

Lastevanemate kaasamine laste õppimise protsessi, 

kaasamine sisekoolituste ja töötubade läbiviimisesse 

pidev direktor, 

õppejuht 
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Rahvusvahelise projekti alustamine juuli 2020 direktor, 

õppejuht 

 

Koostöö arendamine Tallinna Ülikooliga, 

praktikabaasiks arenemine 

pidev direktor, 

õppejuht 

Tallinna 

Ülikooli 

praktikandid 

majas külas 

08.11.2019, 

Kutseaasta 

tugigrupp 

külas 

19.11.2019 

Koostöö arendamine Rae Valla lastekaitse ja 

sotsiaaltöötajatega laste arengu paremaks toetamiseks 

ja info vahetamiseks 

pidev juhtkond, 

eripedagoog 

Toimunud 

tegevused on 

dokumenteerit

ud. 

Hea Lasteaia Rajaleidja konkursil osalemine  märts 2020 juhtkond, töögrupp  

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eelarve kulutuste jälgimine pidev majandusjuhataja, 

direktor 

 

Uue aasta eelarve jooksev planeerimine pidev juhtkond  

MATERJAAL-TEHNILISE BAASI JUHTIMINE 

Lasteaias viiakse läbi  remondid vastavalt 

remondikavale 

august 

2020 

majandusjuhataja  

Õppe- ja kasvatustegevuse vahendite hankimine 

rühmadesse,  vajaduste kaardistamine 

pidev õppejuht  

Lasteaia õpikeskkonna arendamine ja täiustamine  pidev õppejuht, õpetajad  

Digivahendite hankimine Vastavalt 

vajadusele 

(arengutele

) 

õppejuht  

INFORESSURSI JUHTIMINE 

Lasteaiasiseste infotundide ja koosolekute läbiviimine pidev juhtkond  

Lasteaia jooksva info töötajatele kommunikeerimise 

parandamine, infokanalite ülevaatamine ja 

korrastamine 

okt 2019 direktor, õppejuht, 

sekretär 

 

Lasteaias toimuvate ürituste ja koolituste 

kommunikeerimine läbi lasteaia kodulehe ja FB lehe 

pidev juhtkond  
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Lasteaias toimuva kajastamine Rae Sõnumites, 

vähemalt 1 artikkel õppeaastas 

võimalusel juhtkond, 

pedagoogid 

 

IT vahendite kasutamine, elektroonilise 

dokumendihalduse võimaluste kasutamine (Amphora, 

Eliis, Persona, Arno) 

pidev juhtkond  

SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID 

Prügi sorteerimise korraldamine lasteaia rühmades ja 

asutuses üldiselt 

nov 2019 juhtkond  

Keskkonnateadlikkuse kujundamine pidev juhtkond  

Taaskasutuse propageerimise jätkamine, 

koostööprojektide jätkamine  

 juhtkond, 

hoolekogu 

 

Elektri, vee ja küttekulude jälgimine ja säästlik 

kasutamine 

pidev juhtkond  

VÄÄRTUSED 

Lasteaiapere ühiste väärtuste selitamine ja tegevustena 

lahti sõnastamine 

veebruar 

2020 

juhtkond, personal, 

lapsevanemad, 

lapsed 

 

Väärtuste jälgimine rühmade tegevuskavades, 

väärtuste sõnastamine lastele 

pidev juhtkond, personal  

Väärtuste jälgimine igapäevatöös, suhtluses töökohal, 

lapsevanemate ja lastega 

pidev juhtkond, kogu 

lasteaia pere 

 

 

 

 

6. ÜRITUSTE PLAAN 2019-2020 õ.-a. 

Üritused lastele, lastevanematele ja personalile 

Üritus Kuupäev ja kellaaeg Vastutaja 

SÜGIS   

SEPTEMBER   

Rühmade lastevanemate koosolekud september rühmaõpetajad 

Tarkusetrall 2.september kell 8.00 rühmaõpetajad 

Liikluslinnak/orienteerumismängud september  liikumisõpetajad 

Vanavanemate päeva tähistamine rühma 

siseselt 

september rühmaõpetajad 
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Lustakate Liblikate avatud õppetegevus 20.september kell 10.00 rühma meeskond 

Teater “Metsaseiklus” 24.september kell 9.30 õppealajuhataja 

Animatsiooni loomine- majasisene koolitus 25.september kell 13.15 õppealajuhataja 

OKTOOBER   

Loomakaitsepäev 4.oktoober rühmaõpetajad 

Õpetajate päev 8.oktoober kell 18.00 kogu personal 

Sügisnäitus “Sügisannid” 7.-11.oktoober õppealajuhataja ja rühmaõpetajad 

Leivanädal 14.-18.oktoober rühmaõpetajad 

Teater: “Näed, see seal!” 16.oktoober kell 9.30 õppealajuhataja 

Lipsutriinude avatud õppetegevus oktoober rühma meeskond 

Halloweenipidu? 31.oktoober kogu personal 

NOVEMBER   

Lasteaia sünnipäeva nädal  4.-8.november kogu personal 

„Kiusamisest Vabaks!“ mängupidu 4.november õppealajuhataja 

Orienteerumine lasteaia õuealal ja 

läbiümbruses  

5.november liikumisõpetajad 

Teaduskonverents ja - teater 6.november  

Pidulik sünnipäevapidu saalis 7.november Muusika- ja rühmaõpetajad 

Disko 8.november  

Isadepäev- töötoad november rühma õpetajad 

Vallatud Rohutirtsude avatud õppetegevus november  

 25.november kell 9.30 I korruselt 1 rühm 

II korruselt 1 rühm 

TALV   

DETSEMBER   

Personali jõulupidu detsember kogu personal 

Heategevuslik laat detsember kogu personal 

Jõulupeod 18.detsember muusikaõpetajad ja -

rühmaõpetajad 

Jõulupeod 19.detsember muusika- ja rühmaõpetajad 

Piparkookide küpsetamine  detsember rühmaõpetajad 

Väledad Sajajalgsete avatud õppetegevus detsember rühma meeskond 
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JAANUAR   

Kuusepuu ärasaatmine 6.jaanuar muusikaõpetajad 

Talve matk koos peredega jaanuar Lustakad Liblikad 

Teater: “Pätuke” 16.jaanuar kell 9.30 õppealajuhataja 

Kiirete Kiilide avatud õppetegevus jaanuar rühma meeskond 

VEEBRUAR   

112 lumest lumele veebruar rühma õpetajad 

Teater:  

“Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva” 

10.veebruar kell 9.00 õppealajuhataja 

Sõbrapäev 14.veebruar rühma õpetajad 

Aruheina Põrnikate avatud õppetegevus veebruar rühma meeskond 

Eesti Vabariigi 102.aastapäeva pidulik aktus 20.veebruar kell 9.30 muusika- ja rühmaõpetajad 

Vastlapäev- liu laskmine 25.veebruar liikumisõpetajad 

KEVAD   

MÄRTS   

Teatrikuu   

Rae valla laulupäev 2020 märts  

Naistepäeva tähistamine 5.märts kogu personal 

Emakeelepäev- lasteaiasisene luulepäev 13.märts rühmaõpetajad 

Õpetajate heategevuslik teatrietendus 17.märts kogu personal 

Rühma teatrietendus  märts üks rühm 

Tegusate Mesilindude avatud õppetegevus märts  rühma meeskond 

APRILL   

Naljapäev 1.aprill kogu personal 

Teater Sõber  7.aprill kell 9.30 õppealajuhataja 

Jüripäeva jooks 23.aprill liikumisõpetajad 

Koolieelikute spordipäev Audentese 

spordisaalis 

 liikumis- ja rühmaõpetajad 

Usinad Sipelgad aprill  rühma meeskond 

Volbripäev 30.aprill kogu personal 

MAI   
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Kevadine spordipäev mai liikumisõpetaja 

Lastevanemate koosolekud mai rühma õpetajad 

Perepäev mai kogu personal 

Õnneämblikute avatud õppetegevus mai  rühma meeskond 

Lõpupeod: Lipsutriinud, Kiired Kiilid,  

Väledad Sajajalgsed 

mai muusika- ja rühmaõpetajad 

JUUNI    

Lastekaitsepäev, piknik ja üllatuskülaline 1.juuni kogu personal 

Uute lastevanemate koosolek juuni direktor ja õppealajuhataja 

   

 

HUVITEGEVUST PAKUB MEIE LASTEAIAS:  

● Erahuvikool Let’s speak English- 1 x nädal (esmaspäeviti) inglise keele ring 

● Huvikool Kunstiring- 1 x nädalas (kolmapäeviti või reedeti) kunstiring 

● Nutivõsu Huvikool- 2 x nädalas (teisipäeviti ja neljapäeviti) robootikaring 

● Science Magic OÜ– 1 x nädalas (kolmapäeviti) teadusring 

● Minu tantsukool- 1 x nädalas (teisipäeviti) tantsuring 

● Mikata Judokool- 1 x nädalas (kolmapäeviti) judotreening 

● JK Tallinna Kalev- 1 x nädalas (esmaspäeviti) jalgpalltreening 

● Harju Jalgpallikool- 1 x nädalas (neljapäeviti) üldfüüsiline treening 

● MTÜ UP Sport– 1 x nädalas (reedeti) kergejõustik 

 


