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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 191 

Personali arv 46 

Pedagoogilise personali arv 17 

Lasteaia töökeel  Eesti keel 

Lasteaia tööaeg 07.00-18.30 

 

 

  

https://lasteaiad.rae.ee/peetri/aruheina
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2. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS  

2021/2022 õppeaastal töötab lasteaias 9 rühma:  

Rühm Õpetaja Assistendid 

Tegusad Mesilinnud (4-5a) Triinu Nappus Piret Putnik, Irina Mürk 

Usinad Sipelgad (4-6a) Kati Nevzorov Ulvi Pärnpuu, Andra Mets 

Õnneämblikud (4-5a) Kristel Martin Reelika Mooses, Agnes Kalme 

Lipsutriinud (3-5a) Pirkko Kaas Kersti Enok, Kaili Zeiger 

Lustakad Liblikad (6-7a) Kadri Koel Stina Sepp, Sigrit Piirsoo 

Väledad Sajajalgsed (3-4a) Helena Anga  Bertha Lindvest, Helgi Räitna 

Kiired Kiilid (4-5a)  Liisa Tõnupärt Birgit Põlluaed, Iryna Virkunen 

Aruheina Põrnikad (5-6a)  Anneli Laursoo-Dunaiski Mailis Allingu, Liis Heinam 

Vallatud Rohutirtsud (3-4a)  Kristel Liiving-Aun Marilin Juldop, Martin Saar 

 

Muud pedagoogid ja teenistujad: 

Direktor: Merle Toompark 

Sekretär-asjaajaja: Tuuliki Luik 

Õppealajuhataja: Liis Kommer 

Majandusjuhataja: Külli Tehvanus 

Muusikaõpetaja: Karin Vee, Kadi Sooväli 

Liikumisõpetaja: Sandra Lelov, Ellen Anett Põldmaa 

Logopeed: Iia Paavo, Anneli Siibak 

Eripedagoog: Tiina Madiste 

Perenaine: Raili Mihkeles 

Remondimees/majahoidja: Tiit Heinamägi 

Köögi personal: Lesya Dubovaya, Ljudmila Golnic, Kadri Reinart, Zoja Piterskaya 
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3. Tegevuskava koostamise aluseks on 2020 - 2021 aasta tegevuskava analüüs, 

rahuloluküsitluste analüüs, ettepanekud personali arenguvestlustest  ja Assaku 2021 - 

2023 arengukava ning sisehindamisaruanne. 

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv. Toimuvad hommikuringid, integreeritud 

õppetegevused, valikuvõimalused lastele, õppetöö väiksemates rühmades. Rühmaruumides on 

tegevuspesad. Lapse arengu hindamine toimub järjepidevalt lapsest lähtuvalt materjalide alusel, 

mille rühma õpetajad on valinud. Tagasisidet vanemale antakse võimalusel igapäevaselt 

suuliselt ja eliis.ee keskkonna kaudu. Lisaks on kõikidel rühmadel e-maili aadressid ja kaheksal 

rühmal facebooki grupid, kus lapsevanemad näevad pilte laste igapäeva tegevustest. Iga 

õppeaasta lõpus täidab õpetaja eliisis lapse arengu hindamislehe, mille alusel analüüsib ja 

koostab kokkuvõtte lapse arengust. Lasteaeda tulles seatakse igale lapsele sisse arengumapp, 

mis on samuti aluseks lapse arengu hindamisel kooli minekuni. Arengumappide sisu on 

Aruheina lasteaias kinnitatud 20.november 2019 pedagoogilisel koosolekul. 1 rühm katsetab ka 

elektrooniliste arengumappide loomist ja täitmist.  

Rühmades kasutatakse „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat, mida ei kasutata kõikides rühmades 

täismahus. 2020-2021 õpppeaasta lõpus said rühmaõpetajad tutvuda „Samm-Sammult“ 

õppeprogrammiga materjaliga. Sügis 2021 on planeeritud koolitus kõikidele lasteaia rühma 

töötajatele. Eelmisest õppeaastast saab järeldada, et assistentidel on vaja majasisest koolitust, 

mis toetaks neid vanematega suhtlemisel ning kuidas toetada õpetajat õppe- ja kasvatustöö 

läbiviimisel. Rühmade päevakavasid korrigeeritakse õppeaasta alguses vastavalt rühma laste 

vanusele, lähtudes riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja lasteaia päevakavast. Kahel 

korral nädalas toimuvad muusika- ja liikumistegevused. Muusika- ja liikumistegevused on 

planeeritud samadele nädalapäevadele, et rühmad saaksid rahulikus tempos süvitsi tegutseda 

teistel nädalapäevadel projektõppe läbiviimisega. Ühel rühmal on muusika- ja 

liikumistegevused erinevatel päevadel. II korruse mängukoridor on pidevalt täiendatud 

õppevahendite ja mänguasjadega, mida saab kasutada vabamänguks kui ka individuaalse 

tegevuse läbiviimiseks. Lasteaias on vähe üldkasutatavaid ruume õppetöö läbiviimiseks ja 

õppeaastal sai töögrupiga arutatud uue mängutoa loomist, mis annab võimaluse rühmadel läbi 

viia väiksemates gruppides põnevaid tegevusi interaktiivtahvliga. Mängutuba valmib 2021-

2022 õppeaasta jooksul.  
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Projektõppe huvi õpetajatel kasvab ning rakendatakse rohkem kui eelmisel aastal. 

Aktiivsemaks on läinud tagasisidestamine eliis.ee keskkonna kaudu. Kaks korda aastas 

toimuvad lastevanemate koosolekud. Igal sügisel toimuvad tutvumisvestlused uute 

lastevanematega. Kevadel toimuvad arenguvestlused, 2021 kevad toimusid need lasteaia 

õuealal kui ka läbi zoom’i keskkonna. 

Lasteaias on alati lähtutud laste individuaalsetest vajadustest ning seatud eesmärgiks osata neid 

varakult märgata. Lasteasutuse õppekavas on kirjeldatud valdkond erivajadustega lastega 

tehtav töö, mille all käsitletakse andekaid, tähelepanuhäirega, kohanemisraskustega, 

logopeedilisi, allergilisi ja muukeelseid lapsi. Individuaalset tagasisidet lapse kohta kajastatakse 

eliis.ee keskkonnas. Lasteaias töötavad 2 logopeedi täiskohaga. Logopeedi ülesandeks on: laste 

kõnepuuete väljaselgitamine ja kõne arengu taseme hindamine, tagasiside andmine õpetajatele 

ja lapsevanematele. Lasteaias töötab  1 eripedagoog täiskohaga, kes teeb individuaalset tööd 

HEV lastega. Laste arengu põhjalik hindamine toimub märtsis ja aprillis. 6–7-aastaste laste 

arengu hindamine algas veebruarikuus, eesmärgiga anda lapsevanemale tagasisidet lapse 

kujunenud vaimse, kehalise ja sotsiaalse koolivalmiduse kohta ja individuaalse töö vajadustest. 

Kooli minevatele lastele koostatakse koolivalmiduskaart. Koolivalmiduskaardi koostab 

rühmaõpetaja koostöös logopeedi, eripedagoogi, muusika- ja liikumisõpetajaga.  

 

Lasteaia 2020-2021 õppeaasta eesmärke ja prioriteete aitasid ellu viia järgmised 

tegevused:  

● Projektõppe kui võimalusterohke õppemeetodi rakendamine õppe- ja kasvatustöös; 

● Mudilasnõukogu - laste ideede ja huvidega arvestamine. Mudilasnõukogu: tehtud sai 

internetipõhine LEGO näitus/võistlus, millest võttis osa 43 perekonda.  

● Aruheina Lasteaed osales tunnustusprogrammis “Hea lasteaed kui väärtuspõhine 

lasteaed” ning pälvis tiitli “Hea lasteaia edendaja 2020”. Meid tunnustati õuesõppe 

edendamise, laste teadliku ja süsteemse kaasamise ning koostöise ja väärtuspõhise 

lasteaiakultuuri arendamise eest.  

● „Kiusamisest vaba lasteaed" projekti rakendamine rühmades, karude koosolekud 

● Kaasaegse tehnoloogia/robootiliste vahendite lõimimine õppetöösse. 

Robootikavahendite valiku rikkus. Tõusnud on robootikavahendite kasutamine õppe- 

ja kasvatustöös.  

● Koostöös lastevanematega ühisürituste korraldamine (talvematk, putukahotellid, 

kompostikast, poriköögid, lastekaitsepäev), lastevanemate koosolekud, blogi jagamine 

(ProgeTiiger 2020); 
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● Konkursitest osavõtt- Häirekeskus “112 lumest lumele”, laste haikude kirjutamise 

võistlus, ProgeTiiger 2020, Keskkonnakäpp 2021, Tartu rattamaraton; 

● Tervishoiualane kasvatustöö laste ja lastevanemate hulgas (Meelte kool); 

● Liitumine programmiga “Roheline Kool”; 

● Koostöö toimus järgnevate huviringidega: inglise keel, jalgpall, üldfüüsiline, 

loovtants, judo, robootika, kergejõustik, teadusring, lastejooga.  

● Personali rahulolu on küsitud rahulolu küsitlusel ja arenguvestlustel ning 

lastevanemate rahulolu uuring; 

● Projektide kirjutamine:  

1. PRIA- istutamiskastid igale rühmale ja kasvuhoone; 

2. HITSA- robootikavahendite taotlemine ja toetuse saamine 4868,56€ summas, 

millest oma osalustasu on 25%.  Koostöös Insplayga saame tasuta personaalse 

veebikoolituse lasteaeda kogu personalile sügis 2021; 

3. KIK- õppeprogramm lõpurühmale Lustakad Liblikad ja toetuse saamine 

300,00€ summas; 

4. Erasmus+ projekt- Erasmus+ projekt. ”ICT: Learning and Teaching with 

Critical Thinking” koostöös Rootsi, Läti, Rootsi, Itaalia ja Türgiga. Erasmus+ 

töörühma loomine. Erasmus+ nädalad märts 2021, kus lastele tutvustati 

kombeid, tavasid, tuntumaid sümboleid. Rahvustoitude tutvustamine- koostöö 

lasteaia köögiga.  

● Koostöö on olnud väga hea Tallinna Ülikooliga. Sealt on tulnud meile praktikale kui 

ka vaatlema praktikante ja sügis 2020 oli meil zoomivahendusel lasteaia ning õppetöö 

tutvustus: üheõpetaja süsteem, projektõpe, robootikavahendid.  

● Juhtkond toetab infosüsteemi tulemuslikku toimimist keskkondade haldamisel (EHIS, 

Eliis, Amphora, ARNO, Persona). 
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4. 2021-2022 ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRK 

Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe – ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestab rühma meeskond oma rühma eripära ja iga 

lapse arengu ning huviga. 

 

2021-2022 õppeaasta põhieesmärk on:   

„Teeme loodusele pai“ 

 

● Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi 

● Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses 

● Laps saab aru põhjus-tagajärg seosest 

● Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses 

● Õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi 

● Laps tutvub läbi mängu lihtsate programmeerimisvõtetega 

● Toimib koostöö kõikidel tasanditel: laps - õpetaja- tugispetsialist- rühmameeskond - 

lasteaia personal – lapsevanem -juhtkond - hoolekogu.  

 

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.  



8 
 

5. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2021-2022 õ.-a. 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA MÄRKUSED, 

tulemus 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

EESTVEDAMINE 

Lasteaia maine kujundamine kodulehe, Rae Valla 

õpetajate instagrami lehe ja FB lehe kaudu. 

pidev direktor, 

õppejuht 

Kodulehel, FB 

lehel ja õpetajate 

instagrami lehel 

tehakse 

sissekandeid. 

Kaasava juhtimise arendamine, töögruppide 

eestvedamine 

pidev juhtkond Loodud õppekava 

arenduse töögrupp 

* Rohelise kooli meeskonna liikmete ülevaatus ja 

meeskonna loomine 

september 

2021 

Rohelise Kooli 

eestvedaja 

õpetaja Liisa ja 

juhtkond 

 

Töögruppide töö tõhustamine ja täpsem 

eesmärgistamine 

pidev õppejuht Õppekava töögrupi 

tegevused on 

tegevuskavas 

eesmärgistatud. 

Väärtuspõhine juhtimine    

STRATEEGILINE JUHTIMINE 

Rahuloluküsitluste tulemuste analüüs, 

tagasisidestamine lapsevanematele ja rühmadele, 

muudatuste sisseviimine rühmades, rühmade 

tegevuskavades vormistamine 

oktoober 

2020 

direktor  

Sisehindamise korra  uuendamine pidev direktor  

Erasmus+ projekti jätkamine 

ICT: Learning and Teaching with Critical 

Thinking Projekti partnerid Rootsi, Läti, Itaalia, 

Türgi 

 

september 

2020-

september 

2022 

õppejuht, 

projekti 

meeskond 

Veebikohtumised 

1x kuus.  

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE JUHTIMINE 

LAPSE ARENGU TOETAMINE 

HITSA tegevuskava täitmine mai 2022 õppejuht Progetiiger 2021 

ning 

õpilasüritused-

koostöös teiste 

lasteaedadega 

Tugisüsteemi süstematiseerimine oktoober 

2021 

õppejuht, 

eripedagoog 

Lapse 

individuaalse 

arenduskava vormi 

väljatöötamine 

Mudilasnõukogu töö jätkamine – laste koosolekud pidev direktor, 

õppejuht 

Mudilasnõukogu 

koosolekud on 

toimunud. 

Rohelise Kooli lastest koosneva 

keskkonnadetektiivide grupi ülesannete täitmine 

pidev Rohelise Kooli 

meeskond 

Rühma keskkonna 

sõbralikkuse 

kontrollimine 

Individuaalne tagasiside lastevanematele  pidev õppejuht Eliis.ee keskkond 

ÕPPEKAVA ARENDAMINE 
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Individuaalse arenduskava loomine ja 

õppekavasse lisamine 

oktoober 

2021 

õppejuht, 

õppekava 

meeskond 

Dokument ette 

valmistatud 

Digipädevuste eesmärkide lisamine õppekavasse pidev õppealajuhataja, 

õppekava 

meeskond 

 

Õppekava uuendamine november 

2021 

õppealajuhataja, 

õppekava 

meeskond 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 

JA MEETODID 

   

Projektõppe rakendamise jätkamine kõikides 

lasteaia rühmades. Projektõppeplaan eliis.ee 

keskkonnas. Parimate praktikate jagamine 

september 

2021 

õppealajuhataja Kogemuste 

jagamine, 

projektide 

esitlemine 

õppeaasta lõpus 

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamine 

kõikides lasteaia rühmades 

 

pidev õppealajuhataja  

„Samm-Sammult“ õppeprogrammi rakendamine 

kõikides lasteaia rühmades 

pidev õppealajuhataja  

Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja 

kasvatustöö läbiviimisel (õuesõpe, õppekäigud 

looduses, matkad, loodusliku materjali 

kasutamine) 

pidev õppealajuhataja KIK-projekt: 

Lustakad Liblikad  

 

Rohelise Kooli tegevuskava ühtne järgimine 

 

kevad 2022 juhtkond, 

rohelise kooli 

meeskond 

Töötajate pidev 

kaasamine ja 

Rohelise Kooli lipu 

taotlemine 

PERSONALIJUHTIMINE    

PERSONALI KAASAMINE, TOETAMINE JA MOTIVEERIMINE 

Töögruppide töösse assistentide kaasamine mai 2021 juhtkond, 

personal 

 

Personali teadmiste ja parimate praktikate 

jagamine sisekoolitustel 

pidev juhtkond  

Assaku ja Aruheina lasteaia personali 

tunnustussüsteemi väljatöötamine 

september 

2021 

juhtkond, loodud 

töögrupp 

 

Töötajaid toetava mentorsüsteemi väljatöötamine  mai 2021 juhtkond, 

töögrupp 

 

Personali arenguvestluste läbiviimine aprill 2022 juhtkond Arenguvestlused 

toimuvad kõikide 

lasteaia töötajatega 

PERSONALI ARENDAMINE    

Tööle asuvate assistentide pedagoogiline 

juhendamine 

november 

2021 

direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

Pidev planeeritud  

Meeskonnakoolitus lasteaia rühmade 

meeskondadele  

detsember 

2021 

direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

 

Tuleohutuse õppuse läbiviimine  2022 direktor, 

õppealajuhataja 

 

Rohelise Kooli programmi majasisene personali 

koolitus 

sügis 2021 Rohelise Kooli 

eestvedaja 

õpetaja Liisa 

Rühmade 

meeskondade 

koolitamine 
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Insplay  veebikoolitus:  

Dash ja Dot Wonder, mTiny, Blue-Bot + 

käsulugeja, TTS maastikurobot 

oktoober 

2021 

õppealajuhataja Tasuta koolitus 

Koolitustel osalemine vastavalt personali 

arenguvajadustele 

pidev õppealajuhataja  

“Samm-Sammult“ õppeprogrammi koolituse 

läbiviimine 

pidev juhtkond Maksumus 700.- 

Ühisüritused: näitused, peod, spordi- ja 

tähtpäevade läbiviimine vastavalt ürituste kavale 

31.august 

2021 

juhtkond  

PERSONALI HINDAMINE    

Personali eneseanalüüs, arenguplaanide arutelu 

arenguvestlusel 

Kevad 2022 Juhtkond, 

personal 

 

Tunnustussüsteemi rakendamine, tunnustuse 

jagamine 

oktoober 

2021 

juhtkond  

Sisekontrolli läbiviimine ja töötajate 

tagasisidestamine, dokumenteerimine 

pidev juhtkond  

Töötajate nõustamine ja jõustamine pidev juhtkond  

Õppe- ja meeskonnatöö vaatlus rühmades, 

tagasisidestamine 

pidev juhtkond  

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA    

Koostöö kavandamine, vajaduste väljaselgitamine pidev juhtkond  

Rahuloluküsitluse läbiviimine pidev juhtkond  

HUVIGRUPPIDE KAASAMINE    

Koostöö piirkonna lasteaedadega parimate 

praktikate jagamiseks ja ürituste korraldamisel 

   

Hoolekogu kaasamine juhtimisse, koosolekute ja 

nõupidamiste läbiviimine, kaasvastutus ürituste 

läbiviimisel ja lastele parema keskkonna loomisel 

pidev õppealajuhataja  

Mudilasnõukogu kaasamine lasteaia juhtimisse, 

koosolekute korraldamine ja laste ideede 

rakendamine 

pidev direktor, 

õppealajuhataja 

 

Lastevanemate kaasamine laste õppimise 

protsessi, kaasamine sisekoolituste ja töötubade 

läbiviimisesse 

pidev direktor, 

õppealajuhataja 

 

Koostöö jätkamine Tallinna Ülikooliga pidev õppealajuhataja  

Koostöö arendamine Rae Valla lastekaitse ja 

sotsiaaltöötajatega laste arengu paremaks 

toetamiseks ning info vahetamiseks 

pidev direktor, 

õppealajuhataja 

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE    

Eelarve kulutuste jälgimine pidev direktor, 

majandusjuhtaja 

 

Uue aasta eelarve jooksev planeerimine pidev juhtkond  

MATERJAAL-TEHNILISE BAASI 

JUHTIMINE 

   

Lasteaias viiakse läbi  remondid vastavalt 

remondikavale 

suvi 2022 majandusjuhataja  

Õppe- ja kasvatustegevuse vahendite hankimine 

rühmadesse,  vajaduste kaardistamine 

august 2021 õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

 

Lasteaia õpikeskkonna arendamine ja täiustamine  pidev õppealajuhataja  

Digivahendite pargi jooksev täiendamine-  

HITSA projekti taotlemine 

aprill 2022 õppealajuhataja, 

õpetajad 

 

INFORESSURSI JUHTIMINE    
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Lasteaiasiseste infotundide ja koosolekute 

läbiviimine 

 juhtkond  

Lasteaia jooksva info töötajatele 

kommunikeerimise parandamine, infokanalite 

ülevaatamine ja korrastamine 

pidev juhtkond  

Lasteaias toimuvate ürituste ja koolituste 

kommunikeerimine läbi lasteaia kodulehe ja FB 

lehe 

pidev direktor, 

õppealajuhataja 

 

Lasteaias toimuva kajastamine Rae Sõnumites, 

vähemalt 1 artikkel õppeaastas 

pidev juhtkond  

IT vahendite kasutamine, elektroonilise 

dokumendihalduse võimaluste kasutamine 

(Amphora, Eliis, Persona, Arno) 

võimalusel juhtkond, 

pedagoogid 

 

SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA 

KESKKONNAHOID 

   

Keskkonnateadlikkuse kujundamine, Rohelise 

kool programmiga jätkamine 

pidev juhtkond  

Roheline Kool- prügi sorteerimise korraldamine 

lasteaia rühmades ja asutuses üldiselt 

pidev juhtkond, 

personal 

 

Taaskasutuse propageerimise jätkamine, 

koostööprojektide jätkamine  

pidev juhtkond, 

Rohelise kooli 

meeskond 

 

Elektri, vee ja küttekulude jälgimine ja säästlik 

kasutamine, aruandluse edastamine 

pidev juhtkond, 

hoolekogu, 

Rohelise Kooli 

meeskond 

 

VÄÄRTUSED    

Lasteaiapere ühiste väärtuste selitamine ja 

tegevustena lahti sõnastamine 

pidev juhtkond, 

personal 

Töötajate muutudes 

muutuvad ka 

väärtused, seega 

pidev ülevaatus. 

Väärtuste jälgimine rühmade tegevuskavades, 

väärtuste sõnastamine lastele 

oktoober 

2021 

 

juhtkond, 

personal, 

lapsevanemad, 

lapsed 

 

Väärtuste jälgimine igapäevatöös, suhtluses 

töökohal, lapsevanemate ja lastega 

pidev juhtkond, 

personal 

 

* Rohelisega on märgitud Rohelise Kooli tegevused 
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6. ÜRITUSTE PLAAN 2021-2022 õ.-a. 

Üritused lastele, lastevanematele ja personalile 

Üritus Kuupäev ja kellaaeg Vastutaja 

SÜGIS   

SEPTEMBER   

Õpetajate tarkusepäeva tähistamine õues. 

Pannkoogihommik õues 

1.september  muusikaõpetaja Kadi ja 

liikumisõpetaja Ellen Anett  

Õnneämblikute lastevanemate koosolek 2.september kell 16.30 õpetaja Kristel M.  

Väledate Sajajalgsete lastevanemate koosolek 

Põrisevate Põrnikate lastevanemate koosolek 

Usinate Sipelgate lastevanemate koosolek 

7.september kell 16.30 

                    kell 17.00 

                    kell 17.30 

õpetaja Helena 

õpetaja Anneli 

õpetaja Kati 

Tegusate Mesilindude lastevanemate koosolek 

Lustakate Liblikate lastevanemate koosolek 

Vallatute Rohutirtsude lastevanemate koosolek  

8.september kell 16.30 

                     kell 17.30 

                     kell 17.30 

õpetaja Triinu 

õpetaja Kadri 

õpetaja Kristel L.-A.  

Vanavanemate päeva tähistamine Tegusate 

Mesilindude rühmas  

Vanavanemate päeva tähistamine Lustakate 

Liblikate rühmas  

13.september kell 8.30 

 

                      kell 8.30 

õpetaja Triinu 

 

õpetaja Kadri  

Lipsutriinude lastevanemate koosolek  

Kiirete Kiilide lastevanemate koosolek 

15.september kell 16.00   

                       kell 16.30 

õpetaja Pirkko 

õpetaja Liisa  

Maailmakoristuspäev 18.september  rühmaõpetajad 

Sügisanni näitus 20.-24.september rühmaõpetajad,  

õpetaja Helena 

Autovaba päev 

Kutsume kõiki üles aktiivsemalt ja 

keskkonnasäästlikumalt liikuma – jalgsi, 

jalgrattaga, tõukerattaga või ühissõidukiga. 

22.september õppealajuhataja Liis 

Lustakate Liblikate jalgrattamatk 23.september kell 10.00 õpetaja Kadri  

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine september Tegusad Mesilinnud ja Kiired 

Kiilid 

OKTOOBER   

Leivanädal 4.-8.oktoober õppealajuhataja, köögi 

töötajad, majandusjuhataja 

Õpetajate päeva tähistamine vallas 5.oktoober kell 17.00 õppealajuhataja Liis  

KIK-projekt- Pandipakendi külastamine 

Lustakate Liblikate rühmal 

oktoober õppealajuhataja Liis 

Progetiiger2021 programm koolieelikutele oktoober-november õppealajuhataja Liis ja  

õpetaja Kadri 

Lehtpuude näitus 18.-22.oktoober õpetaja Liisa  

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine oktoober Lustakad Liblikad 

NOVEMBER   

Lasteaia sünnipäeva tähistamine 4.november õpetaja Kati ja Pirkko, 

õppealajuhataja ning 

rühmaõpetajad 

Isadepäeva nädal 8.-12.november muusika- ja liikumisõpetajad 

ning rühmaõpetajad 

Üleeuroopaline jäätmetekke - https://ewwr.eu/- 

jõuluehete meisterdamine 

20.-28.november rühmaõpetajad 

Kadritrall 25.november I korrus õpetaja Triinu ja 

II korrus õpetaja Kadri 

Toidupanga kogumispäevad november õpetaja Kristel L.-A.   

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine november Usinad Sipelgad 

https://ewwr.eu/-
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TALV   

DETSEMBER   

Personali jõulupidu detsember õppealajuhataja Liis  

Heategevuslik laat õuealal detsember õppealajuhataja Liis  

Jõulunädal  13.-17.detsember muusika- ja liikumisõpetaja 

ning rühmaõpetaja 

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine detsember muusikaõpetajad 

JAANUAR   

Riidest poekottide näitus 10.-14.jaanuar õpetaja Kristel M. 

Ülemaailmne lumememmepäev 

https://monikaundo.weebly.com/uumllemaailmn

e-lumememmepaumlev.html 

18.jaanuar õppealajuhataja 

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine jaanuar Õnneämblikud ja Lipsutriinud 

VEEBRUAR   

Soojakampsuni päev 9.veebruar majandusjuhataja Külli 

Talvematk peredega veebruar õpetaja  Kadri,  

rühmaõpetaja 

Konkurss „Lumest lumele 112“ veebruar õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

Sõbranädal 14.-18.veebruar õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine 22.veebruar muusikaõpetajad ja 

rühmaõpetajad 

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine veebruar Väledad Sajajalgsed 

KEVAD   

MÄRTS   

Vastlapäev/talispordipäev 1.märts liikumisõpetajad ja 

rühmaõpetajad 

Emakeelepäev 14.märts muusikaõpetaja ja logopeedid 

Aasta linnu joonistamise võistlus märts õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

„Tere kevad!“ – kevadekuulutajate jälgimine. märts-mai õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine märts  Vallatud Rohutirtsud ja 

liikumisõpetajad 

APRILL   

Naljapäev 1.aprill õppealajuhataja 

Rahvusvaheline tervisepäev (smuutide 

valmistamine ja tervisepordipäev) 

7.aprill õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad, 

liikumisõpetajad 

Õuesõppe päev 14.aprill õpetaja Anneli 

Rohelise Kooli lipu taotlemine aprill õpetaja Liisa ja 

majandusjuhataja 

Sisekoolitus/parimate praktikate jagamine  aprill Põrisevad Põrnikad ja 

tugispetsialistid 

MAI   

Emadepäeva nädal 2.-6.mai muusika ja liikumisõpetajad 

ning rühmaõpetajad 

Kiusamisvastane päev 4.mai õppealajuhataja, rühmaõpetaja 

Looduskaitsekuu (töötoad) 

Rahvusvaheline elurikkuse päev 

mai 

22.mai 

õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

JUUNI    

Lastekaitsepäev 1.juuni rühmaõpetajad 

https://monikaundo.weebly.com/uumllemaailmne-lumememmepaumlev.html
https://monikaundo.weebly.com/uumllemaailmne-lumememmepaumlev.html
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* Rohelisega on märgitud Rohelise Kooli tegevused 

 

HUVITEGEVUST PAKUB MEIE LASTEAIAS:  

● Loovtants- 1 x nädalas (teisipäeviti) tantsuring  

● Mikata Judokool- 1 x nädalas (kolmapäeviti) judotreening 

● Nutivõsu Huvikool- 1 x nädalas (neljapäeviti) robootikaring 

 


