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1.Üldandmed 

Õppeasutuse nimetus Assaku Lasteaed 

Liik Munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Rae vald 

Direktor Merle Toompark 

 

Õppeasutuse kontaktandmed Järve tee 1 
Assaku 
Rae vald 
75301 
Harjumaa 

Kontakt direktor@assaku.edu.ee 

Kodulehekülg https://lasteaiad.rae.ee/peetri/assaku/laste
aiast/ 

Pidaja, tema aadress Rae vallavalitsus 
Aruküla tee 9 
Jüri 
75301 
Harjumaa 

Laste/õpilaste arv seisuga 108 

Personali arv 30 

Pedagoogilise personali arv 15 

Lasteaia töökeel  Eesti keel 

Lasteaia tööaeg 07.00-19.00 

 

2. Personali ja töökorraldus  
 

2019/2020 õppeaastal töötab lasteaias 7 rühma:  

Rühm Õpetaja Assistent 

https://lasteaiad.rae.ee/peetri/assaku/lasteaiast/
https://lasteaiad.rae.ee/peetri/assaku/lasteaiast/


Kitsetalled (2-4a) 
53229694 
kitsetalled@assaku.edu.ee 

Karita Ernes Merili Valli 
Kerttu Karro 

Karumõmmid (2-7a) 
55565842 
karumommid@assaku.edu.ee 

Riina Uusväli Leili Vinkel 
Riina Gellart 

Siilid (5-6a) 
53285598 
siilid@assaku.edu.ee 

Kristi Liimann Silvi Pehka 
Anita Ivask 

Oravad (4-6a) 
53285995 
oravad@assaku.edu.ee 

Sirje Paurman 
Marju Kruusman 

Merle Sepp 

Jänkud (6-7a) 
55565367 
jankud@assaku.edu.ee 

Merike Karu 
Virge Baar 

Mare Metsniit 

Hiired (3-5a) 
55565294 
hiired@assaku.edu.ee 

Regina Peterson Meili Mägi 
Jana Hinrikus 

Rebased (3-5a) 
55563413 
rebased@assaku.edu.ee 

Viivika Silm  
Reet Veskimeister 

Ulvi Morozova 

 

Muud pedagoogid ja teenistujad: 

Direktor: Merle Toompark 

Sekretär-asjaajaja: Tuuliki Luik 

Õppealajuhataja: Kadri Majas 

Majandusjuhataja: Tiiu Veliste 

Muusikaõpetaja: Pille Ehelaid 

Liikumisõpetaja: Kerttu Jõgiste 

Logopeed: Ülle Lillipuu 

Koristaja: Ülle Toom 

Perenaine: Elve Heinamägi 

Remondimees/majahoidja: Olev Sozon 



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

analüüs, ettepanekud personali arenguvestlustest  ja Assaku 2015 - 2020 arengukava. 

4. 2019-2020 Õppeaasta eesmärk 
Õppeaasta põhieesmärgi realiseerimine toimub laste huvist rühmades, läbi õppe- ja 

kasvatustegevuste ning vaba mängu, aastaringist, rahvakalendri tähtpäevadest, 

päevakohastest sündmustest ümbritsevas. 

 

 Assaku Lasteaia 2019-2020 õppeaasta põhieesmärk on:  

„Projektiõppe, avastusõppe ning robootika õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle 

igapäevane rakendamine“ 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestavad rühmaõpetajad oma rühma eripära ja iga 
lapse arengu ning huviga. Rühmade eesmärgid on kirjas Eliisis. 

Põhiväärtused 

HOOLIVUS - meie lasteaias on 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 - meie töötajatel on hea koostöö nii oma rühmas kui ka 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 - meie lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. 

Assaku Lasteaia missioon, visioon:  

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. 

 

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a; 

2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a; 

3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a; 

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a; 

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a. 

  



 

5. 2019-2020 õ- a. tegevuskava 
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  

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 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE JUHTIMINE 

LAPSE ARENGU TOETAMINE 

Laste arengumappide üle viimine Eliisi sept 2019 õppejuht, 
meeskond 

 

Logopeedi ja õpetajate majasisese koostöö 
arendamine 

pidev kogu meeskond  

Mudilasnõukogu tööle saamine - 
lastekoosolekud 

pidev direktor, 
õppejuht 

 

ÕPPEKAVA ARENDAMINE 

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, avastusõppe, robootika 
rakendamine kõikides lasteaia rühmades 

pidev Õppejuht, 
rühma 
meeskond 

 

Digivahendite suurem kasutamine 
õppetegevuses 

pidev Õppejuht, 
rühma 
meeskond 

 

Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- 
ja kasvatustöö läbiviimisel (õuesõpe, 
õppekäigud looduses, matkad, loodusliku 
materjali kasutamine) 

pidev Õpetajad  
 

    

    

PERSONALIJUTHIMINE 

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, 
õpetajad 

 

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 

 

Sisekoolituse läbiviimine nov 2019 juhtkond  

Digivahendite kasutamise, sisekoolituse 
läbiviimine (animatsioon, erinevad vahendid ja 
võimalused) 

aprill 2020 õppejuht   

Koolitustel osalemine vastavalt personali 
arenguvajadustele 

pidev juhtkond  

Ühisüritused: näitused, peod, spordi- ja 
tähtpäevad 

pidev õppejuht  

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  

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 

 

Rahvusvahelise projekti alustamine juuli 2020 direktor, 
õppejuht 

 

Koostöö arendamine Tallinna Ülikooliga, 
praktikabaasiks arenemine 

pidev direktor, 
õppejuht 

 

Koostöö arendamine Rae Valla lastekaitse ja 
sotsiaaltöötajatega laste arengu paremaks 
toetamiseks ja info vahetamiseks 

pidev juhtkond, 
logopeed 

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eelarve kulutuste jälgimine pidev majandusjuhataj
a, 
direktor 

 

Uue aasta eelarve jooksev planeerimine pidev juhtkond  

MATERJAAL-TEHNILISE BAASI JUHTIMINE 

Lasteaias viiakse läbi  remondid vastavalt 
remondikavale 

august 
2020 

majandusjuhataj
a 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse vahendite hankimine 
rühmadesse,  vajaduste kaardistamine 

pidev õppejuht  

Lasteaia õpikeskkonna arendamine ja 
täiustamine  

pidev õppejuht, 
õpetajad 

 

Digivahendite hankimine  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  

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. 2019-2020 õ- a. tegevuste plaan (pidevas 

täiendamises ja muutumises) 
Üritused lastele, lastevanematele ja personalile 

Üritus Kuupäev ja kellaaeg Vastutaja 

SÜGIS   

SEPTEMBER   

Rühmade lastevanemate koosolekud september rühmaõpetajad 

Lasteaia sünnipäev, tarkusepäev september rühmaõpetajad 

Matkapäevad, spordipäev september  liikumisõpetaj 

Vanavanemate päeva tähistamine 
rühma siseselt 

september rühmaõpetajad 

Teater september õppealajuhataja 

OKTOOBER   

Loomakaitsepäev? oktoober rühmaõpetajad 

Õpetajate päev 5.oktoober kogu personal 



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

Leivanädal 14.-18.oktoober rühmaõpetajad 

Teater oktoober kell  õppealajuhataja 

Halloweenipidu? 31.oktoober kogu personal 

NOVEMBER   

Lasteaia sünnipäeva nädal  4.-8.november kogu personal 

Kinohommik? november  

Hommikuvõimlemine? november  

Isadepäev november rühma õpetajad 

Teater 

TALV   

DETSEMBER   

Personali jõulupidu detsember kogu personal 

Heategevuslik laat detsember kogu personal 

Päkapikupäev jõuluvanaga detsember muusikaõpetajad 
rühmaõpetajad 

Päkapikupäev jõuluvanaga detsember muusikaõpetajad 
rühmaõpetajad 

Piparkookide küpsetamine  detsember rühmaõpetajad 

JAANUAR   

Kuusepuu ärasaatmine 6.jaanuar muusikaõpetajad 

Talve matk koos peredega jaanuar Milline rühm? 

Teater:  jaanuar õppealajuhataja 

VEEBRUAR   

112 lumest lumele veebruar rühma õpetajad 

Teater:   õppealajuhataja 

Sõbrapäev 14.veebruar rühma õpetajad 

Eesti Vabariigi 102.aastapäeva pidulik 
aktus 

20.veebruar  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 

 rühmaõpetajad 

Õpetajate heategevuslik teatrietendus  kogu personal 

ÜHE RÜHMA ETENDUS märts ÜKS RÜHM 

APRILL   

Naljapäev 1.aprill kogu personal 

Teater: “  õppealajuhataja 

Jüripäeva jooks  liikumisõpetajad 

Koolieelikute spordipäev Audentese 
spordisaalis? 

 liikumis- ja rühmaõpetajad 



Volbripäev 30.aprill kogu personal 

MAI   

Kevadine spordipäev mai liikumisõpetaja 

Lastevanemate koosolekud mai rühma õpetajad 

Perepäev mai kogu personal 

Lõpupeod:  Karumõmmid, Jänkud mai muusika- ja rühmaõpetajad 

JUUNI   

Lastekaitsepäev, piknik ja 
üllatuskülaline 

1.juuni kogu personal 

Uute lastevanemate koosolek juuni direktor ja õppealajuhataja 
 

7. 2019-2020 õ- a. huvitegevus 
HUVITEGEVUST PAKUB MEIE LASTEAIAS: 

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

● Minu tantsukool- 1 x nädalas (teisipäeviti) tantsuring 

● Inglise keel- 1x nädalas (kolmapäeviti) 

● Robootika ring- pole veel vastust saanud 

 


