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MISSIOON 
Pakkuda kõigile lastele kaasaegseid võimalusi nende võimetekohaseks arenguks 
turvalises kodulähedases lasteaias ja koolis, kujundamaks neist koostöövõimelisi 
ning isiklikus, töö- ja avalikus elus toimetulevaid ühiskonna liikmeid. 
 
VISIOON 
Oleme kõigile avatud lasteaed-põhikool, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem 
tahab oma last tuua, kus õpetajad ja töötajad tahavad töötada. 
 
RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE 
Septembrist 2019 seisuga on lasteaia nimekirjas 32 last. 

Avatud on 2 liitrühma ja 1 sõimerühm. Lapsi on lasteaia nimekirjas kokku 32. 

Rühm Rühma nimetus Laste arv Personal 

1 Õnnetriinud 
(1,5. – 3.a.) 

9 Lea Becker, Eve Peru, Tiia Ristisaar 

2 Nublud 
(3. – 5.a.) 

14 Ludmilla Arujõe, Marge Aasajärv, 
Marica Nõmmemaa 

3 Päiksekesed 
(5.-7.a.) 

10 Kaire Palusoo, Terje Kink, Anneli Veski 

  
Koolieelikuid on 4   kes alustavad 2020.a. sügisel kooliteed. Lasteaias on enamus kohti 
täidetud Kambja valla laste poolt. Vabadele kohtadele on võetud ka naabervalla lapsi. 
 
PERSONAL 
 
Personali koosseis 
Direktor   1,0 
Õppealajuhataja  0,5 
Õpetajad   6,0 
Muusikaõpetaja     0,25 
Liikumisõpetaja  0,25 
Logopeed    0,4 
Õpetaja abid   3,0 
 
LASTEAIA PERSONAL 2018/2019 ÕPPEAASTAL 
 
Direktor   Lenne Ojamets 
Õppealajuhataja  Ene Rooma 
Muusikaõpetaja  Sirle Lorvi 
Liikumisõpetaja  Inga Kurgjärv 
Logopeed   Anne Nukk 
 
 
 

1. Uue õppeaasta üldeesmärk ja rühmade alaeesmärgid 



Lähtume igapäevategevustes lapsest ja tema võimetest, tema vajadustest ja soovidest. 
Õpime mängides ja mängime õppides. Väärtustame oma peret ja personali, austame 
oma traditsioone ja hoolime üksteisest. 
 
Üldeesmärk: Meie lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on kasvatad lastest 
sotsiaalselt küpsed, loovad ja iseseisvad inimesed, kes hoolivad ja arvestavad teiste 
inimestega. 
 
Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid:  

Lasteaia aastaeesmärgid: 

• Laps õpib tundma ümbritsevat maailma erinevate meelte abil. 

• Laps tunneb rõõmu looduses liikumisest ja loovast 

eneseväljendusest. 

• Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi. 

• Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. 

• Kaasata lapsevanemaid aastaeesmärkide täitmisele. 

 

 

Õppeaasta läbiv teema:   “LOODUSE ILU LOOB ÕPPIMISE HIMU“. 

        

 
 
Rühmade alaeesmärgid on 
 
 
Õnnetriinud 
 
 

• Laps mängib mõnda aega koos teistega ja järgib lihtsamaid mängu- ja 
käitumisreegleid. 

• Laps hangib uusi muljeid ja kogemusi, avastab uusi asju ja põhjuslikke seoseid. 

• Laps järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid, jäljendab igapäevaseid rolle ja 
kogemusi, toetudes eeskujule. 

• Lapsevanem on kaasatud lasteaias toimuvatele tegevustele ja üritustele. 
 
 

Nublud 
 

• Laps väärtustab ümbritsevat elu, oma kodu ja perekonda, iseennast ja teisi 
•  Laps õpib ümbritseva keskkonna mõistmist. 
•  Laps väärtustab tehtud töö tulemust, puhtust ja korda. 
•  Laps õpib tundma ennast ja maailma läbi erinevate meelte 
•  Laps mõistab liikumise tähtsust ja saab aru selle vajalikkusest. 



• Lapse arengut toetab õpetaja ja lapsevanemate tihe koostöö. 
 
 

       Päiksekesed 
 

• Koolivalmiduse saavutamine koostöös vanematega. 

• Laps õpib looduses loovalt eesmärgipäraselt tegutsema. 

• Laps tajub asju, sündmusi tervikuna, saab aru asjadevahelistest seostest. 

• Laps üritab tegutseda sihipäraselt, oskab arvestada kaaslastega ja viib alustatud 

tegevused lõpuni.  

Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja ja 
kaasatud isikud 

1. Kooli ja lasteaia hea 
maine kujundamine, 
vastutuse jagamine 

Hästi toimiv, 
sõbralikes suhetes 
olev lasteasutus 

Pidev Juhtkond, kogu 
personal  

2. Lasteaia töökorraldust 
reglementeerivate 
dokumentide korrashoid 

Hästi toimiv 
asjaajamise kord ja 
ühtne 
dokumentatsioon 

pidev Direktor 
õppealajuhataja 
lasteaia 
pedagoogid 

3. Lasteaia õppekava 
heakskiitmine ja 
kinnitamine 

Korrektne riiklikule 
õppekavale vastav 
õppekava 

Jaanuar Direktor, 
õppealajuhataja 

3. Aasta tegevuskavade 
koostamine  

Toimivate 
tegevuskavade 
olemasolu 

September Juhtkond ja 
lasteaia 
pedagoogid 

5. Õppeaasta töö aruande 
koostamine 

Korrektne aruanne ja 
tehtud töö analüüs 

Juuni Juhtkond ja 
lasteaia 
pedagoogid 

 

2. PERSONALI JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ 

Jrk nr Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja ja 
kaasatud isikud 

1. Arenguvestlused 
personaliga 

 Aprill,  mai Direktor 
õppealajuhataja 

2. Pedagoogilised 
nõupidamised 

Informeeritud ja 
tööprotsessis 
osalev personal 

4 x aastas Õppealajuhataja 

3. Nõupidamised Jooksvalt 
tekkinud 
probleemid 
kiirelt 
lahendatud 

Iga nädal Õppealajuhataja 

4. Ühisüritused Tekkinud 
traditsioonid 

Vastavalt ürituste 
plaanile 

Kogu personal 
 



5. Osalemine 
maakonna 
ainesektsioonide 
töös ja koolitustel 

Personali 
silmaringi 
laiendamine 
ning kogemuste 
vahetamine ja 
omandamine 

Vastavalt 
ainesektsioonide 
tööplaanile ja 
koolitustele 

Juhtkond, 
õpetajad 

6. Riskianalüüsi 
läbiviimine 

Riskid on 
ennetatud ja 
kõrvaldatud 

1 x aastas Juhtkond 
 

 

3.KASVUKESKKONNA JA ÕPPIKESKKONNA KUJUNDAMINE JA TURVALISUS, ÕPPIMINE 
JA ÕPETAMINE 

Jrk 
nr 

Tegevus Tulemus Aeg Vastutaja ja 
kaasatud isikud 

2. Õppevahendite 
vajaduste hindamine ja 
hankimine 

Olemas vajalikud 
kaasaegsed 
õppevahendid 

Pidev Õppealajuhataja ja 
lasteaia 
pedagoogid 

3. Õueala heakorra ja 
turvalisuse kontroll 

Turvaline korras 
õueala 

Pidev Juhtkond ja kogu 
personal 

4. Mänguväljaku 
mänguasjade 
täiendamine 

Korras ja 
uuenenud 
mänguasjade 
olemasolu 

1 x aastas Juhtkond 

5. Õpi- ja 
mängukeskkonna 
parendamine  

Parem keskkond Pidev Juhtkond ja 
personal 

6.  Õppe- ja metoodiliste 
vahendite ja 
metoodilise kirjanduse 
hankimine 

Korraliku 
teoreetilise baasi 
olemasolu 

Õppeaasta 
jooksul 

Õppealajuhataja 

7. Teatrikülastused 
lasteaias ja lasteaiast 
väljas 

Laienenud 
silmaring 

4 – 6 x aastas  Rühma õpetajad 
 

8. Arengumappide 
täiendamine 

Parem 
õpitulemus 

Pidev Pedagoogid 

9. Laste kõne hindamine 
ja logopeediline 
nõustamine 

Õigeaegne 
märkamine ja 
abistamine 

Pidev 
vastavalt 
tunniplaanile 

Logopeed, 
pedagoogid 

 

4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Jrk 
nr 

Tegevus Tulemus Aeg Vastutaja ja 
kaasatud isikud 

1. Lastevanemate 
koosolekud 

Informeeritud 
lapsevanemad ja 
ühtsed 

September  rühma personal 



arusaamad 
lasteaia 
nõudmistest 

2. Üritused koos 
vanematega 

Paremad suhted Pidev Rühma õpetajad 

3. Arenguvestluste 
läbiviimine 

Ülevaade lapse 
arengust 

1 x aastas Rühma õpetajad 

 

5. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Jrk 
nr 

Tegevus Tulemus Aeg Vastutaja ja 
kaasatud isikud 

1. Õppevahendite 
vajaduste hindamine 
ja hankimine 

Vajalike 
töövahendite 
olemasolu 

Pidev Õppealajuhataja ja 
rühma õpetajad 

2. mänguasjade ja 
õppevahendite 
täiendamine 

Vajalike 
vahendite 
olemasolu 

1 x aastas Juhtkond ja kogu 
personal 

3. Õpetajate koolitus  Kaasaegsete 
teadmiste ja 
oskuste 
olemasolu 

Vastavalt 
vajadusele 

juhtkond 

 

ÜRITUSTE PLAAN 2019/2020 ÕPPEAASTAL 

August 

Pedagoogiline nõukogu 

September 

Lastevanemate koosolekud rühmades 

KIK-i projekt Päiksekestele 

Maailmakoristuspäev 

Tervisenädal ja Rein Härmoja nimeline direktori jooks 

Mihklilaat 

 

Oktoober 

Õpetajate päev 

         Sinu käed päästavad elu – südame taaskäivitamise päev 

       K.Kanguri luulevõistlus – Päiksekesed 

Sügisene tervisematk – Nublud 



 

November 

       Isadepäeva kontsert  

       Tartu maakonna spordipäev (Päiksekesed) 

       Mardipäeva töötoad 

      Pedagoogiline nõukogu  

      Kadripäev – 1.-4.kl korraldab lasteaiale kadripäeva 

 

Detsember 

        II advendi tähistamine 

        Lasteaia jõulupidu 

       Projektipäev – päkapikujooks 

 

Jaanuar 

       Pedagoogiline nõukogu 

       Lumesõjapäev 

       Lasteaia sünnipäev + lumelinnapäev 

Tervisetunni korraldavad Päiksekesed 

 

Veebruar 

       Sõbrapäev mängumaal 

      Eesti iseseisvuspäev aktus saalis  

      Vastlapäev 

 

Märts 

Emakeelepäev 

Kevade tervitus 

 

Aprill 

       Munade veeretamine 

       Nõidade pidu 



       Tervisetunni viivad läbi Õnnetriinud 

 

Mai 

       Emadepäeva kontsert 

      Tartu Tamme staadioni spordipäev (Päiksekesed) 

      Pedagoogiline nõukogu  

     Päiksekeste rühma lõpupidu 

     Võimlemispidu 

     Inimõiguste teemaline üritus 

 


