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 Varstu Kooli lasteaed      

   

    

    

2022/23 õppeaasta tegevuskava 

Õppeaasta teema: toas ja õues mänguhoos, uurime ja avastame sõbralikult koos! 

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted: 

• Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse eelkõige lapse arengut; 

• Väärtustatakse lastes loovust, iseseisvust, aktiivsust; 

• Õpetamisel – kasvatamisel arvestatakse järk - järgulise, lihtsamalt keerulisemale, 

mängulisuse printsiipe; 

• Tähistatakse rahvuslikke tähtpäevi, hinnatakse eesti kultuuripärandit ja traditsioone; 

• Väärtustatakse viisakust suhtlemisel ja käitumises; 

• Oluline on sallivus – nii isiklike, rahvuslike kui arenguliste erinevuste suhtes  ja seda nii 

suhtumises lastesse kui täiskasvanute vahel; 

• Õppe- ja kasvatustegevuses tehakse tihedat koostööd peredega. 

 

Õppeaasta eesmärgid: 

• Oleme aktiivsed liikujad ja väärtustame tervislikku eluviisi. 

• Kasutame erinevaid aktiivõppe meetodeid. 

• Head suhted ja turvaline kasvukeskkond - lapse arengu ja töörõõmu alustugi. 

• Lapsed on kaasatud päeva ning tegevuste planeerimisse. 

Märksõnad: sõbralikkus, tolerantsus, hoolimine, lugupidav suhtlemine lapse, lapsevanemate ning 

töökaaslastega, laste huvide märkamine ja nendega arvestamine, lapse individuaalsete võimete ja 

vajadustega arvestamine, päeva tempo on lapsesõbralik. 
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Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaia tegevus on planeeritud ning lähtub püstitatud eesmärkidest. 

• Lasteaias toimib kaasav avatud juhtimine. 

• Varstu Koolil on kehtiv arengukava 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Lastevanemate ning personali rahuloluküsitlus 

on läbi viidud, tulemused analüüsitud ning 

tehtud kokkuvõte 

märts-aprill ÕJ 

Lastevanemate ja personali ettepanekutega on 

arvestatud uue õppeaasta planeerimisel  

august ÕJ 

Lasteaia personal osaleb Varstu Kooli 

arengukava koostamises 

Jaan-aprill ÕJ 

Koostatud on õppeaasta kokkuvõte ja 

tegevuskava täitmise analüüs 

august ÕJ 

Koostatud on uue õppeaasta tegevuskava august ÕJ 

Infokoosolekud toimuvad regulaarselt pidev ÕJ 

 

Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaias töötab ühtse meeskonnana professionaalne motiveeritud personal 

• Lasteaia personal on teadlik lasteaia väärtustest ning järgib neid oma igapäevatöös 

• Õpetajad on teadlikud nüüdisaegse õpikäsitluse ja aktiivõppe põhimõtetest ning 

rakendavad neid oma töös 
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Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Personaliga toimuvad arengvestlused aprill ÕJ 

Toimib personali enesehindamine Mai-juuni ÕJ 

Infokoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele pidev ÕJ, õpetajad 

Töötajate täiendkoolitus on soositud ning 

toetatud 

pidev ÕJ 

Õpetajad on läbinud nüüdisaegse õpikäsitluse 

ja aktiivõppe koolituse 

juuni ÕJ, õpetajad 

Lasteaias töötab muusikaõpetuse õpetaja pidev ÕJ 

Personalile toimuvad meeskonnakoolitused ja 

ühisüritused 

pidev ÕJ 

 

Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

• Toimib aktiivne koostöö kooliga ja teiste valla lasteaedadega 

• Lapsevanemad on teadlikud lasteaia arengusuundadest ja eesmärkidest 

• Lapsed ja lapsevanemad on kaasatud ühistegevuste planeerimisse ja läbi viimisse 

• Osaleme maakondlikus projektis „Tunnen. Tean. Oskan.“ 

• Toimib koostöö kogukonna asutustega (rahvamaja, raamatukogu, muuseum, RMK Pähni 

keskus) 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Toimuvad ühised väljasõidud kooli õpilastega pidev ÕJ 

Toimuvad ühisüritused naaberlasteaedadega pidev Õpetajad, ÕJ 

Lastevanemate koosolek toimub kaks korda 

õppeaasta jooksul 

September  ja 

aprill 

ÕJ, õpetajad 

Lastevanematega toimuvad arenguvestlused 

kord õa jooksul 

Veebruar-

märts 

õpetajad 

Osaleme TTO õppepäevadel pidev ÕJ, õpetajad 
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Koolieelikud  käivad koos kooliga Väimelas 

ujumas 

Sept - mai ÕJ, liikumisõpetaja 

Õppetegevused on planeeritud ja läbi viidud 

erinevates piirkonna asutustes 

pidev õpetajad 

Ühistegevuste planeerimisel ja läbiviimisel on 

kaasatud lapsed ja lapsevanemad 

pidev Õpetajad, ÕJ         

 

Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaia õueala, hoone ümbrus ja hoone on turvalised ning esteetilised 

• Lasteaial on toimiv operatiivne kodulehet ja FB grupp 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Õuealal on maha võetud kaks vana vahtrapuud aprill ÕJ 

Lasteaia välitrepil on uus kate mai ÕJ 

Vahetatud on nn majandusuks ning remonditud 

piirnev sein 

dets ÕJ 

Valminud on uus toimiv koduleht märts ÕJ 

 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid: 

• Lapsed on aktiivsed liikujad ja väärtustavad tervislikku eluviisi 

• Lastel on positiivne minapilt, nad julgevad küsida ja eksida 

• Lapsed on kaasatud õppetegevuste planeerimisse ja läbi viimisse  ning kasvukeskkonna  

kujundamisse 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Reedeti  on loovmängude päev okt-mai õpetajad 
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Õuesõpe vähemalt kord nädalas pidev õpetajad 

Sügisel ja kevadel toimub lasteaia spordipäev Sept ja mai Liikumisõpetaja, õpetajad, 

ÕJ 

Õppetegevused on planeeritud  ning 

kasvukeskkond rühmas kujundatud kaasates 

lapsi  

pidev õpetajad 

Kooliminejatele on koostatud 

koolivalmiduskaardid 

mai õpetajad 

Laste arengu hindamine nov ja aprill õpetajad 

Koostatud on rühma tegevuskava september õpetajad 

Õppetegevused on planeeritud ja läbi viidud 

erinevates piirkonna asutustes, õuealal, 

ümbruskonnas 

pidev õpetajad 

 

Õppeaasta sündmuste kalender 

Tarkusepäeva aktus koolis 01.  sept ÕJ 

Sügisene lasteaia spordipäev sept Liikumisõpetaja, õpetajad 

Oma aiasaaduste joristamine sept õpetajad 

TTO liiklusalane tegevus 06. okt ÕJ, õpetaja 

Kõrvitsapidu kostüümidega 31. okt personal 

Mõniste muuseumi külastus 08. nov õpetajad 

Sportlik perepäev 09. nov Liikumisõpetaja, õpetajad 

TTO - politsei nov ÕJ 

Õppekäik Alaveski loomaparki nov õpetajad 

Teatri külastus 18. nov õpetajad 

Kadri- ja mardipäeva tähistamine nov õpetajad 

advendihommikud dets õpetajad 

Väljasõit jõuluehtes Võrru dets ÕJ 

jõulupidu dets personal 
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TTO  - Päästeamet jaanuar ÕJ 

TTO - Kaitseliit jaanuar ÕJ 

TTO - Punane Rist veebruar ÕJ 

Sõbranädal veebruar õpetajad 

Külaskäik naaberlasteaeda veebruar Õpetajad 

Kodumaa sünnipäeva tähistamine veebruar ÕJ 

TTO - Lastekaitse veebruar ÕJ 

TTO – Naiskodukaitse 9. märts ÕJ 

Lasteaia sünnipäeva tähistamine märts õpetajad 

Emakeelepäev Varstu Raamatukogus märts õpetajad 

Matk koos vanematega aprill õpetajad 

Pannkoogipidu lasteaias mai õpetajad 

Emadepäeva tähistamine mai õpetajad 

Kevadine spordipäev mai Liikumisõpetaja, ÕJ 

Lõpupidu mai õpetajad, ÕJ 

 


