KINNITATUD
Pärnu Raeküla Lasteaia direktori
KK 19.09.2017 nr 1-2/17

PÄRNU RAEKÜLA
LASTEAED

2017-2018 õppeaasta tegevuskava

Alushariduse prioriteedid Pärnu linnas on:
Iga lapse individuaalse, sotsiaalse, füüsilise ja vaimse arengu toetamine
1) koostöö arendamine erinevate huvigruppide vahel
koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, üksteiselt õppimine, koostöö lastevanematega,
erinevate organisatsioonidega
2) eesti keele kui teise keele õppe korraldamise toetamine
osalise keelekümbluse programmi ja kahesuunalise keeleõppeprojekti rakendamine, erinevate
keeleõppemeetodite rakendamine muukeelsele lapsele eesti õppekeelega rühmades
3) erinevate aktiivõppemeetodite rakendamine
loodus- ja keskkonnahariduslikes projektides osalemine, koostöö koolitusasutustega,
üksteiselt õppimine
4) tervise edendamine ja turvalisuse tagamine
TEL-võrgustikus ja tervist edendavates projektides osalemine; lapsi igakülgselt arendava ja
turvalise õpikeskkonna kujundamine
Pärnu linna prioriteetidest lähtuvalt on Pärnu Raeküla Lasteaia 2017-2018 õppeaasta moto ja
peaeesmärgid alljärgnevad:
Moto: „Meie kingitus Eesti Vabariik 100“ (LISA 1)
2017-18 õppeaasta eesmärgid

-

-

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine
Iga lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest;
laste kaasamine õppekasvatustöö kavandamisesse;
aktiivõppemeetodite rakendamine – avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja
programmeerimine (Bee-Bot mesimumm põrandarobotid), digivahendite kasutamine
õppetöös (nt. nutitelefonid, tahvelarvutid);
muukeelse lapse arengu toetamine.
2. Kujundada lastes keskkonnateadlikku mõtteviisi, lähtudes kodukohast ja
pärimusest

-

Kodukoha kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös;
Pärnu linn kui õpikeskkond - osalemine muuseumiprogrammides, loodus- ja
keskkonnahariduslikes projektides;
eesmärgistatud õueõppe rakendamine;
rahvus- ja üldkultuuriliste tõekspidamiste edasiandmine igapäevategevustes.
3. Tervist väärtustava eluviisi kujundamine

-

Eakohaste tervisehoiakute kujundamine;
tähelepanu pööramine lapse õige rühi kujunemisele;
2

-

laste liikumisaktiivsuse suurendamine;
turvalise õpikeskkonna kujundamine;
vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine - vaikuseminutid,
meelerahumuinasjutud, laste jooga.

2. Üldandmed:
Asukoht: Pärnu linn, 80023 Järva 2
Telefon: 44 32842
E- post: info@raekula.parnu.ee
Kodulehekülg: www.raekula.parnu.ee
Reg.nr. 75000164
Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 06.30 – 18.30.
Rühmad on avatud
01.september 2017-31.jaanuar 2018
Õnnelinnud ja Siidisabad 7.30 - 18.30
Kullalinnud ja Sirtsukesed 6.30 - 17.30
Värvukesed (sõim) 7.30 - 17.30
Siisikesed (tasandusrühm) 7.00 -17.30
1.veebruar 2018 - 31.mai 2018
Kullalinnud ja Sirtsukesed 7.30 - 18.30
Õnnelinnud ja Siidisabad 6.30 - 17.30
Värvukesed (sõim)
7.30 - 17.30
Siisikesed (tasandusrühm) 7.00 - 17.30
2.1. Rühmade komplekteerimine lastega

Rühm Nimetus
nr.

Laste vanus

1

Sirtsukesed

4.- 5.a.

2

Värvukesed

1,8 -2.a.

3

Siisikesed

3 -7.a. tasandusrühm
(kõnepuuete ja
spetsiifiliste
arenguhäiretega lastele)

Laste
arv

Personal
õpetaja Relika Lupp
õpetaja Margit Seiman
õpetaja abi Annika Tammsalu
õpetaja Agre Saalits
õpetaja abi Malle Aruväli
õpetaja Githa Pärn
õpetaja Tiiu Nasari
õpetaja abi Helle Tüür
eripedagoog Krista Tähepõld
3

4

Siidisabad

6.-7.a.

5

Kullalinnud

2.-3.a.

6

Õnnelinnud

5.-7.a

vanempedagoog Maia Laidna
õpetaja Alli Saarkivi
õpetaja abi Aita Liis Torrim
õpetaja Merike Maide
õpetaja Jaanika Parm
õpetaja abi Anneli Bergman
vanempedagoog Eve Laidvee
õpetaja Annika Heinsoo
õpetaja abi Helena Kuusik

Katrin Hildunen - Alvela – muusikaõpetaja
Piret Rätsep – liikumisõpetaja
Merit Sinijärv – eripedagoog
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3. EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE
SE: Asutus on teel õppiva organisatsiooni suunas
VALDKOND
TEGEVUS
3.1 Eestvedamine 2017-2018 õppeaasta tegevuskava koostamine, kinnitamine
ja juhtimine
Kriisimeeskonna tegevuste fikseerimine (näidisplaan
hädaolukordade lahendamiseks)
Tuleohutuse õppuse läbiviimine

AEG
september
2017
mai 2018

VASTUTAJA
arendusmeeskond
tervisemeeskond
juhtkond
majandusalajuhataja

Asutuse lipu kujundamine

oktoober
2017
õppeaasta

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse hindamine

1x kuus

kinnitatud koosseis

Juhtkonna koosolekud

direktor

Üldkoosolekud

Vastavalt
vajadusele
2 x aastas

Toidukäitlejate koosolekute, siseauditi läbiviimine

1 x kuus

majandusalajuhataja

Eelarve koostamine

oktoober
2017
õppeaasta

direktor

Tööohutuse ja toiduhügieeninõuete täitmine

HINDAMINE
tegevuste analüüs,
tagasiside,
tööaja arvestuse
tabelid, protokollide analüüs,
eesmärkide
täitmise analüüs

direktor

direktor

majandusalajuhataja,

nõuete täitmine,
tagasiside

töökeskkonnaspetsialist
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4. PERSONALI JUHTIMINE
SE: Professionaalne personal , kes on motiveeritud elukestvale õppele
VALDKOND
TEGEVUS
4.1. Personali
1.Vabade ametikohtade täitmine
värbamine
2. Konkursi korra täiendamine: sisekonkursi kord
4.2. Personali
arendamine

AEG
õppeaasta

VASTUTAJA
direktor

HINDAMINE
täidetud
ametikohad

Temaatilised koolitused
õppeaasta
1.Väärtuskasvatus: Persona Dolls, Kiusamisest vaba
lasteaed;
2. robootika alased koolitused, rakendamine;
3. koolitused erialase ettevalmistuseta pedagoogidele;
4.tehnoloogiakasutamisoskusi arendavad koolitused (lasteja õpetajate tahvelarvutite kasutamine);
5. suuunatud uurimuslik õpe;
6. digitaalne jutupliiats ja helindatud Eestimaa teemaline
õppematerjal “Lotte loodusmäng“.

õppealajuhataja

arv,
rakendamise
analüüs,
tagasiside

Sisekoolitus: kogemuste vahetamine asutuse siseselt „Laste
eripärast ja võimetest lähtuvad õpetamisviisid“

jaanuar
2018

õppealajuhataja

Koolitusalaste kogemuste jagamine kolleegidega

õppeaasta

õppealajuhataja

arv, tagasiside,
rakendamise
analüüs
arv, tagasiside

Koolituste mõjususe hindamine

õppeaasta

õppealajuhataja

Kogemuspäev Pärnu linna pedagoogidele (metoodiliste
vahendite „Nukud“ rakendamisest)

märts
2018

õppealajuhataja

saadud teadmiste
rakendamine,
pedagoogide
eneseanalüüs
tagasiside
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4.3.Personali
kaasamine,
motiveerimine,
toetamine

4.4. Personali
hindamine

Kogemuste ja õppematerjalide avaldamine

õppeaasta

õppealajuhataja

arv, tagasiside

Praktika juhendamine

õppeaasta

õppealajuhataja,
pedagoogid
juhtkond

arv, analüüs

1.Personaliga
koostöö
vestluse
läbiviimine- õppeaasta
tulemuslikkusele motiveerimine.
2. Seire läbiviimine motivatsioonisüsteemi parendamiseks.
Seire
tulemustest
lähtuvalt
motivatsioonisüsteemi
täiendamine.

ettepanekutega
arvestamine,
tulemuslikkuse
analüüs

Mentorprogrammi
rakendamine
tööd
alustavatele
töötajatele
Personalile ühisürituste korraldamine
* õ/a alustamine
* jõulupidu
* lasteaia sünnipäev
* õppeaasta lõpetamine - ekskursioon
Hindamiskriteeriumite väljatöötamine personali
töötulemuslikkuse määratlemiseks
Õppe-kasvatustegevuste vaatlused, tagasisidestamine

õppeaasta

juhtkond

tagasiside

õppeaasta

juhtkond,
arendusmeeskond

rahulolu

mai 2018

juhtkond

analüüs

õppeaasta

analüüs

Dokumentatsiooni täitmise hindamine

õppeaasta

õppealajuhataja
direktor
õppealajuhataja

Pedagoogide enese- ja rühmatöö analüüs

õppeaasta

õppealajuhataja

kokkuvõttev
analüüs
õppeaasta
kohta

analüüs
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4.5. Pedagoogiline
nõukogu

2017-18 tegevuskava arutelu, kooskõlastamine
pedagoogilise nõukoguga
2017.a. täiendkoolituste kokkuvõte , tagasiside koolidelt
koolivalmidusest
Kokkuvõte õ/tegevuste vaatlustest ja sisekoolitustest

september
2017
jaanuar
2018
märts

Õppeaasta analüüs

2018
mai 2018

õppealajuhataja

ettepanekud

õppealajuhataja

rahulolu

õppealajuhataja

tegevuste
analüüs

õppealajuhataja

analüüs,
rahulolu

5. ÕPPE-KASVATUSPROTSESS
SE: Lapse igakülgse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest
VALDKOND
TEGEVUS
AEG
VASTUTAJA
5.1. Lapse areng
Laste arenguliste saavutuste määratlemine
september pedagoogid
2017
Regulaarne laste arengu jälgimine ja kasvumappide
õppeaasta pedagoogid
koostamine -täiendamine
Arenguvestluste läbiviimine lapsevanematega

Muukeelse lapse arengu ja keeleõppe toetamine

november
2017
vajadusel
kevad
2018
õppeaasta

pedagoogid

HINDAMINE
arengu hindamise
tabel
arengu
hindamise tabel,
kasvumapp
kokkuvõtted

pedagoogid,
eripedagoog

IAK, arengu
toetamise plaan
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Tugisüsteemide korraldamine AEV lastele - üldlogopeedi õppeaasta
tugi, eripedagoogi tugi, koostöö Pärnumaa Rajaleidja
keskusega, koostöö lastevanematega

õppealajuhataja

Koolipikendust vajavate laste väljaselgitamine ja analüüs

eripedagoog,
pedagoogid

jaanuar
2018
Eesti
Lasteaedade
Internetipõhise
infosüsteemi september
kasutamise/täitmise kord (ELIIS)
2017
Tehnoloogiaharidus (Bee-Bot mesimumm põrandarobotid september
õppekasvatustöös)
2017

arendusmeeskond

tugiteenust
kasutavate laste
arv, IAK,
kõneprotokollid,
arengu toetamise
plaan
kooli minevate
laste arv, arengu
hindamine
analüüs,
koolivalmiduskaardid
täitmine

õppealajuhataja

täitmine

õppealajuhataja,
arendusmeeskond

täitmine

Õppekava rakendamise tagasiside

mai 2017

pedagoogid

täitmine

Moto: „Kingitus Eesti Vabariik 100“
õppeaasta
* Moto rakendamine õppe- ja kasvatustegevustes;
* video – Mina olen terve, hooliv, õnnelik, loov, aktiivne,
uudishimulik;
* Muusikal „Eest Vabariik 100“ Tervise Kultuurikeskuses veebruar
2018

pedagoogid

täitmine

arendusmeeskond
pedagoogid,
õppealajuhataja
Rühmad,
õppealajuhataja,

tagasiside

jaanuar
2018

Koolivalmiduse hindamine läbi arengu jälgimise mängu aprill 2018 õppealajuhataja
„Maiasmokk“
pedagoogid
5.2. Õppekava

5.3. Õppekorraldus
ja meetodid

Valdkond „Matemaatika“ täiendamine

Rahvapärimuse aastateema “Lapse lood ja lapse laulud”
* Folkloorinädal (rahvapillid ja -laulud);

õppeaasta

rühma õppeaasta
analüüs, tagasiside
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* rahvamängude hommik RKS-s;
* kandleõpe koolieelikutele;
* folklooriring: koolieelikud, personal.
Teadlaste öö festival
1. Teadusnädal „Särisev elekter!“

2. Õueõppenädal „Kui müristab ja välku lööb...“
Suunatud uurimusliku õppe rakendamine:
* Õnnelinnud (5-6) – Avasta värvused
* Kullalinnud (6-7) - Avasta mõõdud
* Sirtsukesed (4-5) - Avasta meeled
Väärtuskasvatus
1. Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine
* Kullalinnud 3.-4.a
* Siidisabad 6.-7.a
* Õnnelinnud 5.-6.a
* Sirtsukesed 4.-5.a
* Siisikesed (tasandusrühm) 3.-7. a
2. „Persona Dolls“ rakendamine kord kuus
* Siidisabad 6.-7. a
* Õnnelinnud 5.-6. a

Katrin Hildunen Alvela
september
2017

Relika Lupp
Jaanika Parm
Maia Laidna

aprill 2018 õppealajuhataja
pedagoogid
õppeaasta pedagoogid

õppeaasta

pedagoogid

õppeaasta

pedagoogid

õppeaasta

pedagoogid

3. „Minu eriline sõber” projektil põhineva nukulugude
kogumiku täiendamine
Bee-Bot Mesimumm põrandarobotite rakendamine
õppeaasta
õppetegevustes (4-7 aastased lapsed)

pedagoogid

tagasiside,
hinnang eesmärgi
täitmisele

rühma õppeaasta
analüüs, tagasiside

rühma õppeaasta
analüüs, tagasiside

rühma õppeaasta
analüüs, tagasiside

nukulugude
konspekteerimine,
tegevuste analüüs
analüüs, tagasiside
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5.4. Õpi -ja
kasvukeskkond

Digivahendite kasutamine õppetöös

õppeaasta

pedagoogid
eripedagoog
pedagoogid, Piret
Rätsep

analüüs, tagasiside

Tervisedendus
* rühti toetavad virgutushommikud
* vaikuseminutid
* meelerahumuinasjutud
* “Veski Mati” projekt
* laste jooga hommikud

õppeaasta

Lapse arengu toetamine läbi muusika
* Loovring 6-7 aastastele lastele;
* individuaalne muusikaline tegevus
Laste mängu toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine
Loovmängukeskuste arendamine;
väärtustepuu, sõprus- ja rühmareeglid vms.

õppeaasta

Katrin HildunenAlvela

õppeaasta

pedagoogid
õppealajuhataja

tegevuste analüüs,
tagasiside eesmärgi
täitmisele
rühma õppeaasta
kokkuvõtted

1. Pärnu linn kui õpikeskus
2. Kodukoha kaardistatud (Raeküla linnaosa) õpperaja
eesmärgipärane kasutamine, pärimuslugude kogumiku
täiendamine

Pedagoogid
õppeaasta

õppealajuhtaja

rühma õppeaasta
analüüs, täitmine

rühma õppeaasta
kokkuvõtted,
täitmine

Katrin Hildunen
Alvela
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6. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
SE: Huvigrupid toetavad asutuse arengut
VALDKOND
TEGEVUS
6.1.
Lastevanemate koosolekud 2x aastas. Koosolekutel
Lapsevanemad:
asutuses rakendatavate metoodikate ja ühiste põhiväärtuste
tõhustada kodu ja
tutvustamine
lasteasutuse
* lasteaias läbiviidavate õppetegevuste tutvustamine
vahelist koostööd
* infovahetuse korraldamine - stendid, e-mail, rühma listid
Rühma õppetegevuste külastamine

AEG
õppeaasta

VASTUTAJA
õppealajuhataja,
pedagoogid

HINDAMINE
tagasiside,
kokkuvõtted
arenguvestlustest

õppealajuhataja
pedagoogid

analüüs, tagasiside,
täitmine

pedagoogid
juhtkond

kokkuvõtted,
rahulolu
tagasiside

direktor

täitmine

direktor

analüüs

direktor

analüüs

direktor

tagasiside, rahulolu

Talgupäeva korraldamine

jaanuar/
veebruar
2017
november
2017
oktoober
2017
oktoober
2017
november
2017
november
2017
jaanuar
2018
mai 2017

direktor

Koostööpartnerite tunnustamine

mai 2018

direktor

analüüs, tagasiside,
täitmine
arv

Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus
Kogukonda väärtustava koostöö jätkamine läbi ühiste

õppeaasta

juhtkond

Arenguvestluste läbiviimine
Infosüsteem Eliis vaate avamine vanematele
6.2. Hoolekogu

Õ/a tegevuskava tutvustamine ja hoolekogu tööplaani
koostamine
Eelarve tutvustamine
Ülevaate andmine asutuse psühhosotsiaalse keskkonna ja
HTM uuringu tulemustest
2017 a. eelarve kasutamise analüüs

6.3. Koostöö
pikaajaliste

tulemuslik koostöö,
toimunud ürituste
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koostööpartneritega ja uute
partnerite
kaasamine

koostööprojektide
Pärnu Raeküla Kool
Mardi- ja kadripäeva tähistamine

arv, rahulolu
oktoober/

juhtkond, Eve
Laidvee

tulemuslik koostöö,
toimunud ürituste
arv, rahulolu
tagasiside

juhtkond

tulemuslik koostöö,
toimunud ürituste
arv, rahulolu
rahulolu

Tagasiside laste koolivalmiduse kohta

november
2017
detsember
2017
jaanuar
2018
õppeaasta

Väärtuskasvatusteemaline sõpruskohtumine Raeküla kooli
algklassi õpilastega
Pärnu Mai lasteaed
Rahvamängude hommik 6-7 aastaste lastega

märts
2018
jaanuar
2018

Ahhaa Keskus
Teadusnädala korraldamine

september
2017
aprill
2018

õppealajuhataja
Relika Lupp
Jaanika Parm
Maia Laidna

Tallinna Sutsupääsupesa Lasteaed
Koostöö kavandamine

õppeaasta

juhtkond

Suurema sõbra programm
Perepäev kooliteed alustavate laste peredele

täitmine
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RESSURSSIDE KASUTAMINE

SE: Lasteaias on mängulist tegevust toetav, kaasajastatud, turvaline keskkond
VALDKOND
TEGEVUS
7.1. Materiaal Laste garderoobikappide välja vahetamine – 22 kappi
tehnilise baasi
arendamine
Voodipesu soetamine 30 kompl.

7.2. Infotehnoloogia,
infovahetus ressursside
arendamine ja
rakendamine

AEG
eelarveaasta

VASTUTAJA
majandusalajuhataja,
direktor

eelarveaasta

Loovmängu vahendite täiendamine

õppeaasta

Õueala vahendite täiendadmine

eelarveaasta

Köögiinventari täiendamine

eelarveaasta

Rühmade väikeinventari inventuur

õppeaasta

Nurgariiulite soetamine (kahte rühma)

eelarveaasta

Sõime magamistoalae remont

juuli 2018

Projektsiooniaparaadi soetamine

eelarveaasta

Tahvelarvuti soetamine eripedagoogidele
Õppealajuhataja kabinetti telefoni ühenduse loomine

HINDAMINE
täitmine,
soetatud
vahendite
loetelu,
ülevaade
vahenditest

direktor

täitmine

õppeaasta

majandusalajuhataja

täitmine

detsember
2017

majandusalajuhataja

täitmine
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Kodulehekülje haldamine/täiendamine

õppeaasta

Jaanika Parm

täitmine

Huviringid lastele
1. Jalgpall 4.- 6.a lapsed 1x nädalas reedeti (2 gruppi) kella 15.15-16.15
Treener Margus Põldsaar
2. Inglise keele õpe 5-7 aastastele lastele
1x nädalas kolmapäeviti 16.00
Õpetaja Marika Merirand
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