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L/a suunamised: Laste tervise hoidmine;  

                             Koolieelikute ökoloogiline kasvatus. 

 

2016– 2017. aasta eesmägid on: 

1. Ohutu ja kaasaegse keskkonna loomine lasteaias.  

2. Kujundamine lastes  arusaam looduse terviklikkusest ja seostest looduses; toetada lastes 

looduse märkamist enda ümber ning austusega  ümbritsevasse suhtlemist. 

3. Mitmekülgne ja järjepidev areng lapse koos töötada kodus ja lasteaias. 

4. Laste psühholoogiline koolivalmidus.  

5. Koolituse ja kaasaegsete haridus- digitehnoloogia protsessi õpetamise ja haridusalane 

tegevus. 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaia missioni ja viisooni elluviimine lasteaia igapäevase tegevuse kaudu 

 

Tähtaeg 

 

Võtmetegevus Vastutaja Osalejad 

August Lasteaia tegevuskava 2016-2017. õa. 

koostamine Lasteaia Arengukava 

2014-2018. alusel. 

Direktor  

Õppealajuhataja 

Huvigruppid 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Abipersonali kaasamine 

lasteaia arendus- ja muudesse 

tegevustesse (töörühmades 

osalemine, ühisürituste korraldamine). 

Direktor Kogu personal 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia nimi Tuluke effektiivne 

kasutamine imago kujundamisel 

(lasteaia lipu uuendamine, laste 

spordisärkide soetamine ja lasteaia 

logo märkamine).  

Direktor Kogu personal 

Lastevanemad 

September-

november 

Sisehindamise aruande koostamine ja 

esitamine Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakonnale. Huvigruppidele 

tagasiside andmine. 

Direktor Töörühm 

November Liitumine “Kiusamisest vaba lasteaed” 

projektiga. 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

Jaanuar 2014-2018.a arengukava täitmise 

analüüs, tulemuste hindamine ja 

vajadusel korrigeerimine. Lasteaia 

Tuluke Arengukava eesmärkide 

täitmise 2016.aasta aruande 

koostamine. Huvigruppidele tagasiside 

andmine. 

Direktor  Töörühm 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Keskonna turvalisuse tegevuskava 

(riski analüüs) täiendamine, pidev 

analüüs ja vajadusel korrigeerimine. 

Direktor Töörühm 



Lisa 1. 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Riigi- ja linna projektides osalemine 

lasteaia füüsilise keskkonna 

parendamise eesmärgil. 

Direktor Õpetajad 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Tagasiside ja rahuolu küsitlusankeedi 

väljatöötamine koolidega. 

 

Direktor Töörühm 

2. Personalijuhtimine  

Lasteaias töötab kvalifitseeritud personal, kes astub ajaga ühte sammu, tagab iga lapse 

igakülgsetarengut 

 

Tähtaeg 

 

Võtmetegevus Vastutaja Osalejad 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Kaasaegse personaalpolitika 

kujundamine, lähtudes lasteaia 

eemärkidest 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Kogu lasteaia 

personal 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Personali ametikohtade vajaduse pidev 

analüüs 
Direktor  

Märts-aprill Töödokumentatsiooni uuendamine: 

 Ametijuhendid 

(rühmaõpetajad, spetsialistid, 

direktori asetäitjad) 

Direktor Töörühm 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Pedagoogide osalemine erinevates 

konkurssides ja projektides  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Personali koolituste kavandamine 

vastavalt lasteaia igaaastasele 

täienduskoolituskavale. Lisa 2. 

Õpetajate ja teise personaliga läbivate 

kursuste hindamine. 

Direktor  

Õppealajuhataja 

Õpetajad  

Tehniline personal 

vajaduse korral 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Õpetajate infotehnoloogiliste oskuste 

tõstmine  ja nende efektiivne  

rakendamine oma töös. 

Õppealajuhataja Rühmaõpetajad  

Spetsialistid 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Õpetajalt-õpetajale kogemuste 

jätkamine ja teadmiste edasiandmine. 

Õppealajuhataja Rühmaõpetajad  

Spetsialistid 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Personali terviseedenduslikute 

ühisürituste korraldamine 

Direktor Kogu lasteaia 

personal 

Kogu 

õppeaasta 

jooksul 

Pedagoogide riigikeele valdamise 

taseme tõstmise soodustamine projekte 

tegevuse kaudu. 

Direktor Pedagoogid 

Mai Personali rahuolu uuring Töörühm Kogu personal 

Mai-juuni Personaliga arenguvestluste 

läbiviimine 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Kogu lasteaia 

personal 



3. Õppe- ja kasvatusprotsess 

I osa: õppenõukogud  

 

Aeg 

 

Tegevus Vastutav isik  Osalejad  

September  Õppenõukogu №1 «Õppeaasta 

alguseks valmisolek» 

 

direktor 

õppealajuhataja 

õpetajad 

Jaanuar Õppenõukogu №2 «Õppe- ja 

kasvatustegevuse analüüs esimese 

poolaasta eest» 

 

direktor 

õppealajuhataja 

õpetajad 

Mai Õppenõukogu №3 «Õppeprogrammi 

omandamise tulemused. Töörühmade 

aastaaruanded» 

 

direktor 

õppealajuhataja 

õpetajad  

 

II osa: metoodiline töö kaadritega  

Aeg 

 

Tegevus Vastutav isik Osalejad 

September  1.Konsultatsioon õpetajatele rühma 

dokumentatsiooni täiendamise 

teemal. 

2.Töötajate instruktaaz ja praktiline 

tegevus tuuleohutuse alal. 

õppealajuhataja 

 

 

direktor 

majandusjuhataja 

õpetajad 

 

 

õpetajad 

tehniline personal 

lapsed 

Oktoober  1.Infotund «Laste õpetamine mängu 

abil» (täiskasvanute õpetamise 

nädala raames – Jana Kolda – 

Rajaleidja sotsiaalne pedagoog) 

 

2) töörühmade koosolek (õppeaasta 

jooksul, vajadusel)  

õppealajuhataja 

 

 

 

 

direktor 

õppealajuhataja 

Sõimerühmade 

ning noorema 

aiarühmade 

õpetajad  

 

õppealajuhataja  

töörühma juht  

November 1.Seminar „Mängides liivaga 

aastaringselt“ 

õppealajuhataja rühmade õpetajad 

 

 

Jaanuar  Praktiliseseminar „Personali töö 

lasteaia  koduleheküljega“ 

 

O.Nikandrova 

õpetajad 

tehniline personal 

 

Veebruar Praktiline tegevus laste ökoloogolisel 

kasvatamisel looduses (õppejõud 

Jõsaku ökoloogilisest keskusest)  

 

õppealajuhataja pedagoogiline 

kollektiiv 

Märts  Master – klass „Ehted valmistamine“ õppealajuhataja 

 

õpetajad 

 

Aprill  Praktilisetegevus „Lastele ja 

täiskasvanutele: rääkime õigesti“ 

 

õppealajuhataja pedagoogiline 

kollektiiv 

 

 

 



III osa: lahtised tegevused 

 

Aeg  

 

Tegevus Vastutav isik Osalejad 

November 

 

 

Jaanuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veebruar 

 

 

 

 

 

 

 

Aprill 

 

Märts 

 

Lahtine tegevus 

vanemates rühmas  

„Mina ja minu tervis“ 

 

Tegevuste “Mina ja 

keskkond”, “Keel ja 

kõna” valdkondades 

omavaheline 

külastamine 

paralleelsetest 

rühmadest 

õpetajatega  

Lahtised tegevused 

nooremates 

rühmades 

"Koolieelikute 

ökoloogiline kasvatus 

praktilis- ja –

uurimistegevuse 

kaudu looduslikutes 

tingimustes“  

Laste 

psühholoogiline 

koolivalmidus. 

Avatud uksed 

vanemate jaoks 

O. Panassovskaja 

 

 

 

õppealajuhataja 

rühmaõpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

Z.Smirnova 

M. Yarkovskaya 

N. Fomitšjova 

 

 

 

 

 

N. Kuznetsova 

 

 

direktor 

õppealajuhataja 

4.rühma lapsed 

 

 

 

rühmaõpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. rühmade lapsed 

2. rühmade lapsed 

1. rühmade lapsed 

 

 

 

 

 

10. rühmade lapsed 

 

 

kõikide rühmade 

lapsed 

Aprill 

 

 

 

Aprill, mai 

Lahtised tegevused 

sõimerühmades 

 

 

Kokkuvõtlikud 

tegevused 

I. Jemeljanova 

M.Djakova 

 

 

rühmaõpetajad 

 

8.rühma lapsed 

5. rühma lapsed 

 

 

kõikide rühmade 

lapsed  

 

4 osa: ümbritseva keskkonna loomine (näitused, konkurssid, laste üritused)  

 Linnaüritustes osalemine – näitused, konkurssid, võistlused – osalevad kõik rühmad 

vastavalt nende võimalustele  

 Lasteaia kõikides muusika- ja spordiüritustes osalemine (vastavalt kavale)  

 

Aeg 

 

September  

 

 

September-

mai 

 

Tegevus 

 

Spordinädalas osalemine vabariigi 

projekti raames 

 

Laste tööde näituste ja konkurssi 

kujunemine (vastavalt graafikule)  

 

Vastutav isik 

 

õppealajuhataja 

liikumisõpetaja  

 

rühmaõpetajad 

 

Osalejad 

 

Aiarühma lapsed 

 

 

aiarühmade lapsed 

sõimerühmade 

lapsed 



 

Мärts 

 

 

Teatrifestivall  

 

muusikaõpetaja     

rühmaõpetajad 

 

 

10.rühma lapsed 

 

 

 

Aprill LAK – nädal eesti keele õpetaja 10.rühma lapsed               

1. rühma lapsed                              

 

 

5.osa Sisehindanmine 

 

Aeg  

 

Tegevus Vastutav isik Osalejad 

September 1.Eelkontroll «Rühmade valmisolek 

õppeaasta alguseks». 

2.Pedagoogilise dokumentatsiooni 

kontroll (september, jaanuar, mai, 

august)  

direktor 

õppealajuhataja 

meditsiinitöötaja 

õppealajuhataja 

Rühmade meeskonnad 

Rühmaõpetajad 

spetsialistid  

Oktoober-mai 

 

 

 

Oktoober-mai 

1.Päevakava jälgimise, 

jalutuskäikude sisu ja korraldamise 

kontroll kõikides vaneserühmades 

(aasta jooksul)  

2.Тemaatiline kontroll «Eesti keele 

õpetamine» 

 

õppealajuhataja 

meditsiinitöötaja 

 

 

direktor 

õppealajuhataja 

 

 

rühmaõpetajad 

 

 

 

Keelekümblusrümade 

õpetajad 

eesti keele kui teise 

keele õpetaja  

Oktoober-mai 1.Õppe-ja – kasvatustegevuse 

temaatiline kontroll kõikides 

vanuserühmades (õppeaasta jooksul)  

 

direktor 

õppealajuhataja 

 

rühmaõpetajad 

 

Оktoober-mai  

 

1.Temaatiliste pidude ja ürituste 

kontroll  

 

direktor 

õppealajuhataja 

rühmaõpetajad 

 

Aprill 

 

1.Laste valmisolek kooliõppemiseks  

 

õppealajuhataja 

 

Eelkoolirühma lapsed 

 

 

Mai 

 

2. Aruanded presentatsioonidena  

Töö valitud suunas hindamine  

 

rühmaõpetajad 

 

pedagoogiline 

kogukond 

4. Koostöö huvigruppidega 

Koostöö huvigruppidega on produktiivne, arendav ja mitmekülgne 

Tähtaeg 

 

Võtmetegevus Vastutaja Osalejad 

1 kord kvartalis ja Koostöö Hoolekuga, Direktor  Hoolekogu liikmed 



vajaduse korral lähtudes õa 

eesmärkidest; 

kavandamine ja 

hindamine 

Hoolekogu esimees 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Vanemate aktiivne 

osalemine lasteaiatöös, 

mis on suunatud laste 

arengule ja tervise 

edendamisele.  

Rühmaõpetajad Kogu lasteaia 

personal 

Lastevanemad 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Koostöö 

liinnalasteasutustega 

erinavates suuntes 

(osalemine erinevates 

koostööprojektides; laste 

– ja lastevanemate 

üritustes) 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Lapsed 

Lastevanemad 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Piirkonna koolidega 

koostöö täiedamine ja 

analüüsimine. Lisa 4. 

Õppealajuhataja Lasteaia ja koolide 

õpetajad, lapsed 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Koostöö Tartu Ülikooli 

Narva Kolledži ja Narva 

õppenõustamiskeskusega 

jätkamine. 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

Õpetajad 

Lapsed 

Lastevanemad 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia kodulehekülje 

uuendamine ja lehekülje 

pideva täitmise jälgimine 

Õppealajuhataja  

Asjaajaja  

 

Õpetajad 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Aktiivse kasutamine töös 

lastevanematega 

Interneti (blog, 

facebook) ja e-posti info 

edastamiseks ja rühma 

tegevuste 

tutvustamiseks. 

Õpetajad Õpetajad 

Lastevanemad 

Aprill, mai, juuni Huvigruppidega koostöö 

hindamine ja 

kavandamine 

 Eelkoolirühmade 

lapsed – aprill;  

Vanemad – mai;  

Kool – juuni  

5. Ressurside juhtimine 

Lasteaia õppekeskond on ohutu ja vastab kaasaaegsetele nõudmistele 

Tähtaeg Võtmetegevus Vastutaja Finantseerimine 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Projektides osalemine 

lisafinantseerimise 

saamise eesmärgil. 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

Rahavahendite 

olemasolu korral  

Tehisvalgustuse 

paigaldamine 

lasteasutuse 

Direktor Lasteaiaeelarve 



rühmaruumides vastavalt 

tänapäevatele 

sanitaarnormidele. 

 Tuleohutuse tööde 

täitmine: 

 Ventilatsiooni 

puhastamine  

 Tulekustutite 

kontroll 

 Tuletõrje 

veevarustuse 

süsteemi vesi 

laskmine  

  

Rahavahendite 

olemasolu korral 

1 laste tualettruumide ja 

1 pesemisruumide 

kapitaalremont. 

Direktor Linnaeelarve 

 Elektripaigaldise 

järjekordne 

kontrollimine 

Majandusjuhataja Lasteaiaeelarve 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Mööbli uuendamine 

rühmaruumides. 

Direktor Lasteaia eelarve 

Juuni-juuli Rühmaruumide №1, 5,9 

kosmeetiline remont. 

Direktor Lasteaia eelarve 

Juuni-juuli Logopeedikabineti 

kosmeetiline remont 

Direktor Lasteaia eelarve 

Rahavahendite 

olemasolu korral 

Muusikasaali kapremont Direktor Linnaeelarve 

Rahavahendite 

olemasolu korral 

Asutuse vundamenti 

remont ja fassaadi 

uuendamine 

Direktor Linnaeelarve 

Rahavahendite 

olemasolu korral 

Asfaltikate osaline 

täisvahetus lasteasutuse 

territooriumi ümber 

Direktor Linnaeelarve 

Mai-juuni Lasteasutuse maatüki 

heakorrastus (mulla ja 

liiva kohalevedu, 

häljastamine). 

Direktor  

Majandusjuhataja  

Lasteaia eelarve 

 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia kodulehekülje 

pideva täitmise jälgimine 

Õppealajuhataja 

Asjajaja 

 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

IKT-vahendite 

uuendamine ja 

varustamine vastavalt 

tänapäeva nõuetele ja 

vajadusele 

Direktor Lasteaia eelarve 

 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Säästlikmajandmine: vee 

ja elektri säästliku 

tarbimise jälgimine, 

materjalide ja vahendite 

Direktor 

Majandusjuhataja 

 



ökonoomne kasutamine. 

Jaanuar, august Kokkuhoiukava 

analüüsimine, täienduste 

tegemine. 

Majandusjuhataja 

 

 

Kogu õppeaasta 

jooksul 

Laste ja vanemate 

osalemine säästlikule 

majandamisele ja 

keskkonnahoiule 

suunatud 

projektitegevuses. 

Direktor  

Õppealajuhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 2 

NARVA LASTEAIA TULUKE  PERSONALI TÄIENDUSKOOLITUSKAVA 

2016 – 2017. õa 

 

Käesolev  dokument     on  kehtestatud     „Narva    Lasteaia   Tuluke   personali arendamise ja 

koolitamise korra  § 2“    ja  „Narva Lasteaia Tuluke tegevuskava“ 2016/2017.õa eesmärkide 

alusel. 

 

Teema, valdkond Eesmärk Sihtrühm Periood, koht, 

korraldaja 

Õpetaja tasemekoolitus- 

erialase hariduse 

vastavusse viimistee 

nõudmistega. 

  

 

Tõsta kõikide õpetajate 

professionaalsuse taset 

lähtuvalt pedagoogide 

kvalifikatsiooninõuetest 

Tõsta töötajate  tööalast 

kompetentsust 

 

Õpetajad  Õppeaasta jooksul; 

Koolitusfirmad, 

TÜ Narva kolledž, 

õppealajuhataja  

 

Mentorite koolitus Toetada 

juhendamisalaste 

oskuste arengut 

Õpetajad: 

N. Teppo 

Z.Smirnova 

N. Kuznetsova 

 

Oktoober-mai; 

TÜ Narva kolledž; 

Õppealajuhataja 

 

Päästeteenistusalane 

koolitus. 

- Tuleohutuse instruktaaž 

kõikidele töötajatele 

- Tulekahjaõppus 

 

Kuidas käituda 

tulekahju korral 

 

Kogu personal 1 kord aastas  ja 

tööle jälle asunud 

töötajatega 

Majandusjuhataja  

 

Õppeprotsessi sisu 

paremaks tegemine 

õppeprogrammi 

valdkonnade: 

- Ökoloogilise kasvatuse 

kava edaspidine 

realiseerimine; 

- Keskkonnaharidus; 

- Üldpedagoogika. 

- Psühholoogilised alused. 

Uued suunad didaktikas. 

- Kasutamine õppe- ja 

kasvatustöös õuesõppe 

metoodikat; 

- Koolituse ja kaasaegsete 

 

 haridus- digitehnoloogia 

Tõsta töötajate  tööalast 

kompetentsust ja 

valmisolekut tulla 

toime uuenenud 

ülesannete täitmisega 

koolieelses 

lasteasutuses 

Õpetajad  Õppeaasta jooksul; 

Koolitusfirmad ja 

ülikoolid; 

enesetäiendamine 

Õppealajuhataja. 



protsessi õpetamise ja 

haridusalane tegevus. 

- Kasutamine LAK-

metoodikat õppe- ka 

kasvatusprotsessis 

 

Hariduse protsessi 

kvalifikatsiooni tõustmine 

õppeprogrammi osade 

järgi: erivajadustega laste 

areng ja arengu toetamine 

 

Tõsta töötajate  tööalast 

kompetentsust 

Õpetajad  Õppeaasta jooksul 

sisekoolitus; 

õpetajte 

enesetäiendamine; 

Õppealajuhataja. 

Keelekümblusmetoodika Keelekümblusprogram 

mi arendamine, õpetaja 

ametialaste pädevuste 

kujundamine 

 

Noorempedagoogid:  

J.Korsak 

A.Belozerskaja 

N.Kuznetsova 

N. Fomitšova 

 

Õppeaasta jooksul 

sisekoolitus; 

„Kiiusamisest vaba 

lasteaed” koolitused 

 

Tõsta töötajate  tööalast 

kompetentsust 

Õpetajad: 

N.Teppo 

M.Yarkovskaya 

 

Jaanuar-mai 

HM projekt 

Töö- ja tervise kaitse: 

-Vigastusteennetamine ja 

turvalisuse edendamine 

lasteaias 

-Töökeskkonnavoliniku ja 

töökeskkonnanõukogu 

liikme välja- ja täiendõpe 

   

 

- Toiduhügieen 

Ohutu ja turvalise 

keskkonna loomine 

lastele ja  töötajatele 

 

 

 

 

 

 

Tõsta töötajate  tööalast 

kompetentsust 

 

Kõik töötajad 

 

 

 

A.Kovaljova 

G. Zaitseva 

O. Lešihhina 

 

 

 

Tehniline personal 

vajaduse korral 

 

Õppeaasta jooksul 

infotunnid; 

direktor. 

 

Koolitusfirma 

 

 

 

 

Koolitusfirma 

Tööalane koolitus Tõsta administratsiooni 

professionaalsuse taset 

Juhataja, 

õppealajuhataja 

Õppeaasta jooksul; 

Koolitusfirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 3 

Koostöö lastevanematega 

 

 

Оktoober-mai  

 

 

 

 

 

 

 

Detsember 

 

1. Hoolekogu istung  

 

2.Arenguvestlused lastevanematega  

 

3.Lasteaia muusika- ja – 

spordiühidüritused  

4.Iga rühma lastevanemate koosolekud 

 

1.Мeistriklassid                                    

2.Jõululaat 

 

direktor 

 

rühmaõpetajad 

lastevanemad 

spetsialistid 

õpetajad 

 

 

rühmaõpetajad 

lastevanemad 

 

 

Hoolekogu liikmed  

 

rühmaõpetajad 

lastevanemad 

lapsed 

lastevanemad 

 

 

kõikide rühmade 

vanemad  

lasteaia kollektiiv  

lastevanemad 

Detsember, 

Jaanuar 

                  

Veebruar 

1.Lumelinna ehitamine (lasteaia 

territooriumil)  

1. Vastlad 

Rühmaõpetajad 

 

õppealajuhataja 

rühmaõpetajad 

 

lastevanemad 

aiarühmade lapsed 

                              

lasteaia kollektiiv  

lastevanemad 

 

Märts 

 

1.Lahtiste uste päevad 

 

õppealajuhataja 

rühmaõpetajad 

 

lapsed 

lastevanemad 

Mai  1.Eelkoolirühma lastevanemate 

enketeerimine „Lasteaia rahulolu 

lastevanemate seas“  

õppealajuhataja 

rühmaõpetajad 

 

Eelkoolirühma 

lastevanemad  

 

 Pluss lastevanematega töökavad kõikides rühmades ning spordi-ja muusikaüritused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План музыкальных мероприятий                                                                                                     

на 2016-2017 учебный год 

 

Время 

проведения  

Название мероприятия Участники  

Сентябрь  1. «День знаний» 

 

все садовые группы  

Октябрь 1. Концерт музыкальной школы 

 

2. Фестиваль совместного творчества 

детей и родителей «Золотой листопад» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

Ноябрь 1. Осеннее развлечение для малышей 

2. «Kadripäev“ 

 

3. Концерт выпускников д/с. 

гр. «Белочки» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

все группы 

 

Декабрь 1. Адвенты 

 

2. Новогодние утренники 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

все группы 

 

Январь  1. «Прощание с ёлочкой» - поэтический 

конкурс 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

 

Февраль 1. День друга 

 

2. „Iseseissvuspäev“ 

 

 

3. Концерт для малышей 

 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Белочки» 

 

Март  1. 8 Марта  - Женский день гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

Апрель 1. Сказка на эстонском языке  

2. «Вкусная вечеринка» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

Май 1. «Поздравляем мамочку» гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Белочки» 

гр. «Зайчики» 

 



Проектная деятельность «Я и моё здоровье»                                                                                                    

на 2016-2017 учебный год 

 

Время 

проведения  

Название мероприятия Участники  

Сентябрь  1. «День знаний» 

 

все садовые группы  

Октябрь 1. «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

2. Поход на Ореховую горку 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Радуга» 

 

Ноябрь 1. Папа – гордость моя» с родителями гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

 

Декабрь 1. «В гостях у гномика» 

 

2. «Хорошо, что есть семья» с 

родителями 

гр. «Светлячки» 

гр. «Белочки» 

гр. «Зайчики» 

 

Январь  1. «Мама, папа, я – спортивная семья» с 

родителями 

2. Зимняя Олипиада 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

Февраль 1. «Папа – гордость моя» с родителями 

 

2. Дружеские эстафеты  

 

3. Масленица 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

Март  1. «Вместе с мамой, вместе с папой …» с 

родителями  

гр. «Белочки» 

 

 

Апрель 1. «Юморина к нам пришла» с 

родителями  

2. «В гостях у клоуна» 

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

гр. «Ёжики» 

гр. «Котята» 

 

Май 1. «Ориентирование на местности» с 

родителями  

гр. «Капельки» 

гр. «Радуга» 

 

 

 



 

Lisa 4 

Lasteaia ja koolide tööpäritavus: 

 

Aeg 

 

Tegevus Vastutav isik Osalejad 

September 

 

 

 

 

September-

mai 

1. 2016-2017. aasta tööplaani 

vastuvõtmine. 

2.Lastevanemate koosolek 

eelkoolirühmas (kooliõpetajate 

esinemine) 

3. Ühisüritused teiste lasteaeda töökava 

arvestusega.  

 

õppealajuhataja 

 

õppealajuhataja 

 

 

õppealajuhataja 

lasteaia ja koolide 

lõppealajuhatajad 

Keeltelütseumi ja k. 

№11 õpetajad 

 

vanema ja eelkooli 

rühmade lapsed 

Oktoober 1.Väike  laboratoorium 

2. Kaisukarupäev 

 

 

3. Ülevaatlikud ekskursioonid kooli 

Pähklimäe 

Gümnaasiumi 

õppealajuhataja 

 

õppealajuhataja 

 

kooliõpetajad 

vanemrühma lapsed 

eelkoolirühma lapsed 

eelkoolirühma lapsed 

November  1.“Mardipäev ja kadripäev“ 

 

2. „Sügisel segadus“ 

Pähklimäe Güm- 

õppealajuhataja 

Kool №6 

eelkoolirühma lapsed 

vanemrühma lapsed 

eelkoolirühma lapsed 

Detsember 1.Meistriklass „Jõulu käsitööd“  

 

2. Aastavahetuse ilutulestik 

 

Pähklimäe Güm. 

õppealajuhataja          

Kool №6 

 

Eelkoolirühma lapsed 

Eelkoolirühma lapsed 

Veebruar 1.Sõpruse pidu muusikaõpetaja 

 

6-7 aastased lapsed 

Jaanuar 1.2015. a vilistlaste kohandamisest 

info kogumine.  

 

õppealajuhataja 1. klassi lapsed 

Мärts 1.LAK – nädal Eesti keele kui teise 

keele õpetaja, 

muusika õpetaja 

 

5-6 aastased lapsed 

lasteaia- ja kooli 

õpetajad  

Aprill 1.Lahtised tunnid eelkooliklassides  

 

2.Ülevaatlik ekskursioon lastele ja 

vanematele 14. kooli  

Kooli 

õppealajuhataja 

Kooli 

õppealajuhataja 

6-7aastased lapsed ja 

nende vanemad  

6-7aastased lapsed ja 

nende vanemad 

Mai Lõpupidu eelkoolirühmas  

 

muusikaõpetaja 6-7aastased lapsed 

 

 



Lisa 1 

Lisa nr.2 Tabel: keskkonna turvalisuse tegevuskava 2016-2017.õa. 

HK 

nr 

Riskiallikas/ 

probleem 

Oht  Riski- 

tase 

Abinõu/tegevus Vastutaja/ 

teostaja 

Tähtaeg  Ressurss  Tulemus 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Ei ole 

parkimisplatsi 

autodele, et 

laste 

kohaletoomine 

ja kojuviimine 

oleks turvaline 

Ei ole  

paigaldatud 

liiklusmärk 

„Lapsed teel” 

ja tänaval ei ole 

markeeritud 

ülekäigukoht 

Ei ole  

paigaldatud 

kiirusepiirangu 

märgid ja/või 

nn lamav 

politseinik 

Otsasõiduoht 1 1. Igaaastase vestluste 

uuesti saabunud lasteaeda 

vanematega „Ohutu 

liikumine  lasteaiast 

väljaspool “ teema järgi 

läbiviimine. 

2. Regulaarne lastega 

liikluseeskirjade ürituste 

läbiviimine. 

Direktor 

Rühmade 

õpetajad 

 

 

 

Rühmade 

õpetajad 

 

Igal aastal 

September  

 

 

 

 

1 kord kuus 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 -  



 

7. 

 

Liiklus 

lasteasutuse 

ümber ei ole 

ohutu 

14. Väravad ei ole 

varustatud 

sulgur- või 

lukumehhanism

iga, mida laps 

ei saa avada 

Põgenemiseoht 2 1.Määrata vastutavateks 

isikuteks, kes sulgevad 

väravad  laste jalatuse 

ajaks.  

 

 

 

 

 

2. Viia läbi toiduainete 

hankijatega lasteaia 

territooriumil 

ohutuseeskirjade täitmise 

vestlust toiduainete 

hankimise ajal. 

  

Majandusjuhat

aja 

Värav – rühma 

nr 4 õpetajad  

 Jalgvärav – 

rühmade nr 

8,10 õpetajad 

 

Direktor 

 

Alaliselt  

 

 

 

 

 

 

 

August (igal 

aastal) 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

15. Soovimatute 

isikute (nt 

Nakkuseoht 2 1.Määrata vastutavateks 

isikuteks, kes sulgevad 

Majandusjuhat Alaliselt  -   



joobes, 

agressiivsed 

või asotsiaalse 

eluviisiga 

isikud) 

juurdepääs 

lasteasutuse 

maa-alale ei ole 

takistatud 

väravad  laste jalatuse 

ajaks. 

 

 

  

 

2. Lasteaia territoorium 

peab olema alaliselt 

juhtkonna kontrolli alla. 

 

 

 

aja 

Värav – rühma 

nr 4 õpetajad  

 Jalgvärav – 

rühmade nr 

8,10 õpetajad 

Direktor   

Majandusjuhat

aja  

Tervishoiutööt

aja  

Õpetajad  

Direktor 

 

 

 

 

 

 

Alaliselt  

 

 

 

2015.a. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

18. Maa-ala teed   

on aukudega 

Kukkumis- ja 

löögioht  

3 Taotleda kohalikult 

omavalitsuselt ülejäänud 

asfaltikate taastusest või 

täisvahetusest  lasteasutuse 

territooriumi umber. 

Direktor 

   

 

2016-

2017.õa. 

 

Linnaeelarve 

  

 

  

49. 

 

 

Ruumide 

põrandakattema

terjalid ei ole 

ohutud 

Kukkumis- ja 

löögioht niiske 

koristamise 

ajal 

2 1.Viia läbi 

lastevanematega 

seletusvestlusi 

libisemiskindla tallaga 

jalatsite ostmisest, mis 

Rühmade 

õpetajad 

 

Iga õppeaasta 

algusel 

 

-   



 

 

52. 

 

Trepiastmed on 

libedad 

 

 

 

hästi sobib lastele.   

2.Süstemaatiline lastega 

vestluste läbiviimine 

ettevaatlikust käitumisest 

märjal ja libedal põrandal 

ja teistel ohtlikutel 

kohtadel.  

3. Läbi viia  ruumi 

puhastust laste äraoleku 

ajal. 

 

Rühmade 

õpetajad 

 

 

 

Tervishoiutööt

aja  

 

Igal päeval 

 

 

 

 

Igal päeval 

127 Trepid 

välisusteni ei 

ole varustatud 

käsipuudega. 

 

Kukkumis- ja 

löögioht 

2 1.Pidevalt viia läbi 

seletustööd lasteaia 

personali, laste ja 

lastevanematega ohutust 

välistreppi mööda 

minemist.   

2. Taotleda kohalikult 

omavalitsuselt kõikide 

treppide 

 välisusteni käsipuudega 

varustamist,  alates 

esimesest trepiastmest. 

Direktor 2017.a. Lasteaia eelarve 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

128 Kunstlik 

valgustus 

rühmade 

Laste 

silmanägemise 

halvenemise 

2 Taotleda kohalikult 

omavalitsuselt kunstliku 

valgustuse vahetamist 

Direktor Võimaliku 

korral ühes 

rühmas 2016-

Linnaeelarve 

Lasteaiaeelarve 

  



ruumides ei 

vasta sätestatud 

normidele. 

oht kõikides lasteaia rühmade 

ruumides. 

2017 

õppeaasta 

jooksul 

 

129 Mänguplatside 

pind pole 

tasane, 

aukudega. 

Kukkumis- ja 

löögioht 

2 Taotleda kohalikult 

omavalitsuselt laste 

mängu-ja spordiplatside 

silumist. Platside 

tasandamise tööde 

veetmiseks on vaja 48 m
3
 

maad ning 20 tonni liiva 

tuua lasteasutuse 

territooriumile. 

 

Direktor  2013.a. 

 

Linnaeelarve 

Juurimine:  

27 tk × 90,0 

eurot = 65610 

eurot 

Mänguplatside 

tasandamiseks: 

48 m
3
 maad 

maksumusega 

224 eurot 

20 tonni liiva 

maksumusega 

280 eurot 

Betoonvundame

ndi lahtivõtt 

(suurus 6×4): 

12 tk × 1800,0 

eurot = 21600 

eurot 

  



135 Lasteaia 

rühmade nr  ja 

nr 9 vahel 

tamburi 

olukord ei ole 

ohutu 

Kukkumis- ja 

löögioht 

2 Taotleda kohalikult 

omavalitsuselt teha 

remonti. 

Direktor 2016-2017 

õppeaasta 

jooksul 

 

  

136 Siseuksed 

rühmades ei ole  

varustatud 

uksepiirajadega

, mis takistavad  

jääda laste 

sõrmede ukse 

vahele. 

 

Löögi-ja 

sõrmede 

muljumisoht 

2 Soetada ja varustada 

rühma siseukse  

uksepiirajadega, mis ei 

lase uksel täielikult 

sulguda. 

Majandusjuhat

aja 

2016-2017 

õppeaasta 

jooksul 

 

Lasteaiaeelarve 

18 tk× 5,0 

eurot= 90,0 

eurot 

 

138 Laste kahe 

erineva 

vanusega 

rühmade  jaoks  

on üldine 

magamisruum. 

Nakkushaigust

eoht 

2 Taotleda kahe 

mänguruumi 

ümberkorraldamisest. 

Direktor 2016-2017.a. Linnaeelarve  

 




