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1. Õppe- ja kasvatustegevus 2022-2023 õppeaastal 

 

Õppeaasta teema: Ise ees, ise rees, ise ree pära peal. 

 

Prioriteet:  

1. Laste iseseisva kriitilise mõtlemise ning koostööoskuste toetamine 

2. Laste loomingulise vabaduse, uudishimu ja huvi toetamine 

3. Õuesõpe 

4. Projektõpe 

 

Õppeaasta eesmärgid: 

1. Läbi viidud õppe- ja kasvatustöös on rakendatud õuesõpe. 

2. Laps on ennastjuhtiv ja aktiivne protsessis osaleja.  

3. Ellu on viidud vähemalt üks projekt lähtuvalt projektõppe metoodikast. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuste korraldus: 

Reedeti on lastel üks õppetegevus (rütmika) ja mängude päev.  

 

2. Üldandmed: 

 

Aadress: Leandri tee 3, Kaiu alevik, 79301, Raplamaa 

Telefon: 4845441, Liblika ja Mesimummu rühmas 57501348, Lepatriinu rühmas 53413374 

E-post: lasteaed@kaiu.edu.ee 

Kodulehekülg:  https://triinutare.wordpress.com/ 

Reg.nr. 75025420 

 

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00- 18.00 

 

2.1. Rühmade komplekteerimine lastega: 

RÜHM LASTE VANUS LASTE ARV PERSONAL 

Lepatriinud 1.5. - 3. a. 16 õpetaja Merike Pärnoja 

õpetaja assistent Veronika 

Sernjuk 

õpetaja abi Elo Kraam 

Liblikas 3. - 5. a. 24 õpetaja Mare Ruut 

õpetaja Maris Lang 

õpetaja abi Marika Luisk 

Mesimumm 5. -7. a. 24 õpetaja Ene Ruut 

õpetaja Margit Kuru 

õpetaja abi Marina Pärnja 

 

Gina Siiak - muusikaõpetaja 

Maris Lang - liikumisõpetaja 
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3.TEGEVUSTE JAOTUS VALDKONNITI EESMÄRKIDE TÄITMISEKS 

 

3.1. EESTVEDAMINE JA PERSONALIJUHTIMINE 

Üldeesmärk: 

 Lasteaias rakendatakse väärtustel põhinevat juhtimist, kaasates personali otsustus- ja 

planeerimisprotsessi. 

 Lasteaias on koostöine ja motiveeritud personal. 

 

TEGEVUS AEG VASTUTAJA/KAASATUD 

ISIKUD 

Eestvedamine 

2022/23 õa tegevuskava 

koostamine 

  september 2022 direktor/õppejuht/ õpetajad 

Riskianalüüsi ülevaatamine ja 

täiendamine. 

õppeaasta jooksul majandusjuhataja 

Tööohutuse, tuleohutuse ja 

toiduhügieeninõuete täitmine. 

läbi õppeaasta  kõik töötajad 

Kodulehe uuendamine läbi õppeaasta majandusjuhataja 

Lasteaia andmete esitamine 

(EHIS). 

läbi õppeaasta õppejuht 

ELIIS-i keskkonnas 

dokumentide täitmine. 

läbi õppeaasta õppejuht, õpetajad, 

tugispetsialistid 

Arengukava  2023-2028 

koostamine. 

detsember 2022 direktor, personal 

Kehtestatud kordade, 

süsteemide, juhendite 

uuendamine. 

kalendriaasta jooksul direktor, õppejuht, õpetajad, 

tugispetsialistid 

Sisehindamine 

Arenguvestluste läbiviimine 

kogu personaliga analüüsides 

Kaiu Kooli väärtustest, 

missioonist ja visioonist 

lähtumisel oma töös. 

juuni 2023 direktor 

Rahulolu küsitluse läbiviimine 

lastevanematele 

mai, juuni 2023 direktor, õppejuht, õpetajad 

Lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevuste vaatlused ja 

analüüs. 

 läbi õppeaasta õppejuht 

Lasteaia sisehindamisprojekti oktoober 2022 õppejuht 
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koostamine 

Personalijuhtimine   

Tööregistri täitmine kalendriaasta jooksul direktor 

Personali värbamine vastavalt 

vajadusele 

kalendriaasta jooksul direktor 

Pedagoogilised nõukogud 1 x kuus direktor, õppejuht 

Üldkoosolekute läbiviimine 2 x õppeaasta jooksul direktor 

Koolitusplaani koostamine august/september 2022 direktor, õppejuht 

Koolitustel omandatud 

teadmiste jagamine. 

läbi õppeaasta õppejuht, õpetajad 

Lahtiste tegevuste läbiviimine 

ja külastamine (majasisene). 

õppeaasta jooksul õppejuht, õpetajad 

Meeskonna koolituspäeva 

korraldamine. 

1-2x õppeaasta jooksul juhtkond 

Ühisürituste plaani koostamine õppeaata jooksul juhtkond 

 

3.2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
 

Üldeesmärk: 

 Erispetsialistide abi ja kaasamisega on tagatud laste arengu toetamine ja nõustamine. 

 Huvigrupid toetavad lasteaia arengut ja head mainet. 

 

TEGEVUS AEG VASTUTAJA/KAASATUD 

ISIKUD 

Huvigruppide kaasamine 

Vajaduspõhise koostöö 

tegemine "Rajaleidja" 

tugispetsialistidega. 

õppeaata jooksul direktor,õppejuht, õpetajad, 

tugispetsialistid 

Lastevanemate koosolekute 

läbiviimine (rühmakoosolekud). 

september/oktoober 2022, mai 

2023 (lõpetajad) 

õpetajad 

Hoolekogu koosseisu valimine. september/oktoober 2022 

(lastevanemate koosolekul, 

pedagoogilisel nõupidamisel) 

õpetajad, lastevanemad 

Hoolekogu tegevuskava 

koostamine. 

oktoober/november 2022 hoolekogu liikmed 

Kaiu Kooli muusikaosakonna ja 

põhikooli osa, Hooldekodu, 

Raamatukogu, Kuimetsa 

Rahvamaja, Kaiu Rahvamaja ja 

teiste lasteaedadega koostöö 

kavandamine. 

õppeaasta jooksul juhtkond, õpetajad 

Lasteetenduste külla kutsumine. 1 x kuus õppejuht 

Osalemine õpetajate õppeaasta jooksul õpetajad 



5 

 

ainesektsioonides. 

Lasteaia tegevuse kajastamine 

meedias. 

õppeaasta jooksul õppejuht, õpetajad 

Lastevanematele koolituse 

korraldamine. 

õppeaasta jooksul juhtkond 

 

3.3 RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

Üldeesmärk: 

 Investeeringutega on kaasajastatud lasteaia töö- ja kasvukeskkonda. 

 

TEGEVUS AEG VASTUTAJA/KAASATUD 

ISIKUD 

Lasteaia uue hoone ehitamine kalendriaasta jooksul vallavalitsus, direktor, 

ehitusfirma 

Sanitaarremondi 

planeerimine vastavalt 

vajadusele (rühmad, 

üldruumid). 

õppeaasta jooksul  direktor, majandusjuhataja 

 

3.4 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Üldeesmärk: 

 On loodud toetav ning arendav õpi- ja kasvukeskkond lapse individuaalseks arenguks. 

 Lasteaiast läheb kooli rõõmsameelne, tegus, loov, endast ja ümbritsevast hooliv laps. 

 

TEGEVUS AEG VASTUTAJA/KAASATUD 

ISIKUD 

Õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

planeerimine ja läbi 

viimine on lapse arengust 

lähtuv. 

läbi õppeaasta õpetajad 

Loodushoidu väärtustavad 

tegevused ning valdkondi 

lõimiv õuesõpe. 

läbi õppeaasta  õpetajad 

"Kiusamisest vabaks" 

metoodika rakendamine õppe- 

ja kasvatustegevustes. 

läbi õppeaasta õpetajad 

Vaikuseminutite metoodika 

rakendamine õppe- ja 

kasvatustegevustes. 

läbi õppeaasta õpetajad 

Haridusrobotite kasutamine 

õppetegevustes 

läbi õppeaasta õpetajad 

Projektõppe rakendamine  läbi õppeaasta õppejuht, õpetajad 
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Arengumappide täiendamine  õppeaasta jooksul õpetajad 

Koolivalmiduse analüüs ja 

lapse arengu fikseerimine. 

aiarühm; aprill-mai 2023 

 

sõimerühm; oktoober, 

november 2022 ja aprill-mai 

2023 

 

õpetajad, tugispetsialistid 

Koolivalmiduskaardi täitmine. mai 2023 õpetajad, tugispetsialistid 

Erivajadustega arvestamine, 

individuaalne tegevus, 

tugisüsteemide arendamine 

laste toetamiseks. 

läbi õppeaasta direktor, tugispetsialistid, 

õppejuht,õpetajad 

 

 

Rühmade tegevuskavade 

muutmine õppeaasta 

eesmärkidest lähtuvalt. 

september 2022 õpetajad 

Arenguvestlused 

lastevanematega. 

märts, aprill, mai 2023 õpetajad 

Lasteaia põhiväärtustest, 

eripärast ja Eesti rahvakalendri 

tähtpäevadest lähtuvate ürituste 

korraldamine ja traditsioonide 

jätkamine. 

läbi õppeaasta õppejuht, õpetajad 

Lasteaias tegutsevad huviringid läbi õppeaasta ringijuhid, õpetajad 

Metoodiliste vahendite 

täiendamine 

läbi õppeaasta õppejuht, õpetajad 

 

 

4. KUUTEEMAD JA ÜRITUSTE PLAAN 

 

4.1 KUUTEEMAD 

 

September Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea 

Oktoober Leib on vanem kui meie 

November Kui Märt sulatab, siis Kadri külmetab 

Detsember Kus kõnelejaid, seal kuulajaid 

Jaanuar Mida kõrgemale sa ronid, seda kaugemale näed 

Veebruar Mis südamest tuleb, see südamesse läheb 

Märts Kevadine vihm kosutab, sügisene kaotab 

Aprill Tervis on kõige kallim vara 

Mai Mida pisem keha, seda suurem süda 

Juuni, August Kuidas muidu nalja saab, kui ise ei tee 
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4.2 KAIU LASTEAIA ÜRITUSTE PLAAN 2022-2023 

 

 

AASTA-

AEG 

KUU ÜRITUS VASTUTAVAD ÕPETAJAD 

 

SÜGIS 

September Teadmistepäev 01.09 õpetajad 

Spordipäevad liikumisõpetaja  ja rühmaõpetajad 

Etendus Kuimetsas 14.09 kell 

11.00 pilet 3,50€  

õppejuht 

Vanavanematepäev hooldekodu 

külastus. 15.09  

 Mesimummu rühm ja 

muusikaõpetaja 

Oktoober 

 

Matkapäevad liikumisõpetaja ja rühmaõpetajad 

Õpetajate päev juhtkond 

Leivanädal 03.-09.10 rühmades 

Sügislaat vanavanematega 12.10   kõik 

November 

 

Isadepäev 09.11 Lepatriinud  

Mardi-Kadri karneval  Mesimummud 

Etendus  

 

TALV 

Detsember Advendihommikud I advent –lepatriinud 

II advent –mesimummud 

III advent – liblikad 

Jõulupidu õues 14.12 muusikaõpetaja ja personal  

Etendus   

Jaanuar 

 

Kuuse ärasaatmine 06.01 muusikaõpetaja 

Etendus "Laisk Liisu" 18.01 kell 

11.45 pilet 4€ 

 õppejuht 

Veebruar 

 

Sõbrapäev 14.02 Liblikad 

Vabariigi aastapäev matk 23.02 Lepatriinud 

Vastlapäev Vahastu 21.02 õppejuht ja rühmad 

KEVAD Märts Emakeelepäev 14.märts Mesimummud 

Etendus " Päiksekiir õpib nägema 

loodust " 09.03 kell 9.15 pilet 3€ 

õppejuht 

Lasteaia sünnipäev 23.03 (35. 

juubel) 

muusikaõpetaja ja  personal 

Aprill 

 

Lihavõtted   06.04 Liblikad 

Tervisenädal lasteaias 18.-22.aprill lasteaia personal 

Etendus   

Mai Emadepäev 10.05 kõik rühmad õues 
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Spordipäevad liikumisõpetaja ja rühmad 

Matkapäevad liikumisõpetaja ja rühmad 

Lõpupidu ja lõpuekskursioon Mesimummud 

SUVI Juuni Lastekaitsepäev 1.juuni lasteaia personal 

Suve alguse simman  09.06 lasteaia personal 
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Lasteaia tegevuskava lisa 

 
 
 

2022-2023 ÕPPEAASTA 

TÄIENDUSKOOLITUSE KAVA 

 

 

• Lõimitud ja aktiivsed õppetegevused lasteaias 

• Projektõppe rakendamine rühmas 

• Robootika vahendid ja nende kasutamine õppetöös 

• Lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine 

• Lapse vaimse tervise ABC 

 

 

 

 

Ühiskoolitus õpetajatele/töötajatele/lapsevanematele : 

Vaimse tervise ABC 

 Koolitusest on abi nii tööelu sujuvamaks muutmiseks, kui iga inimese enesetundmise juures, 

samuti suhetes.  

 Tõuseb vaimse tervise teadlikkus ja pakutakse paktilisi oskusi endaga paremini 

toimetulekuks. 

Laste toitumine  

 Kuidas laste toitumisharjumusi kujundada ning millised valikud on kasvueas organismile 

parimad. 

 

Mõttekoda (kogemuste ja rõõmude ning murede vahetamine) kogu personalile. 

 

 


