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LASTEASUTUSE VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Lasteasutuse visioon: 

Mängin. Õpin. Hoolin. Varsti saangi kooli.  

 

Lasteasutuse missioon:  

Olla omanäoline, kultuuripärandit väärtustav ja edasikandev ning oma traditsioone hoidev 

organisatsioon, mis on avatud koostööks kõigi huvigruppidega.  

 

Tõrva Lasteaed Mõmmik väärtused:  

 Hoolivus ja sallivus – Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.  

 Tervis ja turvalisus - Väärtustame tervist ja tagame ohutuse, oleme lapsele toeks tema 

mängudes, avastustes ja rõõmudes ning õpihimus.  

 Koostöö – Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel. Koostöö erinevate 

huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine. 

  Lapsekeskne õpetamine – Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse. 
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2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID 

 

ÕPPEAASTA MOTO: Iga samm jätab jälje! 

ÕPPEAASTA TEEMA:   Lasteaed me mängumaa, mängides siin targaks saan. 

Üldeesmärgid:  

 

 Lasteaias toimib tõhus meeskonnatöö, lähtutakse ühistest eesmärkidest ja põhimõtetest. 

 Lapsevanemad on kaasatud lasteaia õppeprotsessi erinevate ühiste ettevõtmiste kaudu. 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid: 

 Laps saab innustust oma kogemustest ja teda ümbritsevast keskkonnast ning väljendab 

oma meeleolusid ja fantaasiaid julgelt läbi erinevate tegevuste. 

 Laps areneb füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt ja emotsionaalselt ning läbi selle kujuneb 

tal positiivne minapilt ning arusaam tervise hoidmise tähtsusest. 

 Laps on teadlik, kuidas tema igapäevased valikud mõjutavad loodust ja keskkonda. 

 Laps on aktiivne õppija, on koostöine ning iseseisev tegutseja. 

 

 

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕPPEAASTAL 

 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

Üldeesmärk: Koostööle orienteeritud meeskonnatöö 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Aeg Vastutaja 

1. 2022-2023 õppeaasta tegevuskava koostamine, 

kinnitamine. 

 

september 2022 direktor, 

õppealajuhataja 

2. Analüüsida 2022/2023 õppeaasta tegevuskava ja teha september 2022 direktor, 
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kokkuvõte, tagasisidestada huvigruppidele. 

 

õppealajuhataja 

3. Tuleohutuse õppuse läbiviimine. 

 

november 2022 majandus- ja 

tervishoiutöötaja 

4. Eelarve koostamine. 

 

oktoober 2022 direktor, 

õppealajuhataja 

5. Robootika töögrupi moodustamine. september 2022 direktor, 

õppealajuhataja 

6.  Laste nõukogu moodustamine ja koosolekute 

läbiviimine 

pidev, õa jooksul õppealajuhataja, 

direktor 

7. Viia läbi rahuloluküsitlus ka laste seas. 

 

aprill-mai 2023 õppealajuhataja 

8.  Dokumentatsiooni seadusandlusega kooskõlla 

viimine. Tulemus: lasteasutuse tööd reguleerivad 

dokumendid on uuendatud seadusandluse 

muudatustest tulenevalt. 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 
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2. PERSONALIJUHTIMINE 

 

Üldeesmärk: Väärtustada, arendada ja hoida organisatsiooni töötajaid ühtsete põhimõtete 

järgi, lasteaias töötab motiveeritud personal eesmärgiga toetada lapse arengut. 

 

Jrk 

nr 
Tegevused Aeg Vastutaja 

1. Tugiisikute leidmine seda vajavatele lastele. 

Koostöö Tõrva Vallavalitsusega, 

tugispetsialistidega ja lapsevanematega. Tulemus: 

Erivajadustega lastel on tugiisikud. 

 

pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

2.  Sobitusrühma jätkusuutlik toimimine. pidev, õa jooksul kogu meeskond 

3. Kogemuste vahetamine kolleegidega nii 

majasiseselt kui teiste lasteasutuste vahel. 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

4. Tunnustamissüsteemi välja töötamisega alustamine.  

Tulemus: Personali rahulolu tunnustamissüsteemiga 

viiepalli skaalal on 4,3. 

detsember 2022 direktor, 

õppealajuhataja 

kogu meeskond 

5. Võtta pedagoogide eneseanalüüsi 

hindamiskriteeriumite aluseks õpetaja 

kutsestandard. Aastalõpuküsitluse/eneseanalüüsi 

vormi muutmine ja täiendamine. Tulemus: paraneb 

eneseanalüüsi oskus ja sealt tulenevalt oma töö 

planeerimise oskus. 

aprill 2023 direktor, 

õppealajuhataja, 

kogu meeskond 

6. Parimate praktikate jagamine ja ettekannetega 

esinemine pedagoogilisel nõupidamisel. 

 

pidev, õa jooksul direktor, kogu 

meeskond 

7.  Sisekommunikatsiooni tõhustamine 

 

pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

 

 

 

 

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

Üldeesmärk: Koostöö huvigruppidega toetab lapse arengut. 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Aeg Vastutaja 
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1. Kaasata erinevaid huvigruppe ja asutusi 

(hoolekogu, Tõrva Vallavalitsus, Tõrva 

Gümnaasium, Tõrva Noortekeskus) ühistegevuste 

korraldamisse (suurüritused, spordipäevad jne).  

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

2. Lasteaia kodulehekülg muuta informatiivsemaks. pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

3. Info edastamine lapsevanematele kõikide rühmade 

poolt Stuudiumi kaudu. Tulemus: lapsevanemad 

informeeritud, toimub tõhusam koostöö. 

pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

4. Lasteaia tutvustamine uutele lastevanematele. august-september 

2022 
direktor, 

õppealajuhataja 

5. Koostöö lapsevanematega:  

 üritused, fotonäitused, konkursid 

  kostüümide valmistamine 

  õppekäigud, ekskursioonid 

  lapsevanemate kaasamine kiusamisvaba 

keskkonna loomiseks ning eetiliste väärtuste ja 

sotsiaalsete käitumisnormide kujunemiseks 

õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

6.  Hummuli Sipsiku Tarekese külastuspäevade 

korraldamine erinevatele huvigruppidele. 

pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

7.  Lastevanemate rahuloluküsitluste läbiviimine 

rühmapõhiselt. 

 

mai 2023 direktor, 

õppealajuhataja 

 

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

Üldeesmärk: Toimib säästliku majandamise põhimõte, mis tagab lapse arenguks ja 

meeskonnatööks hea keskkonna. 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Aeg Vastutaja 

1. Planeerida koostööd SA Keskkonna-

investeeringute Keskusega, et läbi projektide 

toimuks keskkonnahariduslik teavitustöö 

pedagoogide ja laste seas. 

 

kevad 2023 direktor, 

õppealajuhataja 

2. Projektide kirjutamine ja lisavahendite leidmine. 

Tulemus: suurenenud võimalused erinevate 

tegevuste teostamiseks. 

 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

3. Õuemänguvahendite hooldamine ja 

korrastamine. Tulemus: eelarvevahendite 

otstarbekas kasutamine. 

 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 
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4. Lasteaia õueala korrastamine ja turvaliseks 

muutmine. 

pidev, õa jooksul direktor, majandus- 

ja tervishoiutöötaja 

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Üldeesmärk: Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja 

kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Aeg Vastutaja 

1. Õppekava kasutamise ja rakendamise küsitluse 

läbiviimine. 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

2. Laste sotsiaalsete oskuste arendamine. Tulemus: 

Koostöös personali ja lastega on koostatud rühma 

head kombed. 

 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

3. Logopeedilise abi kättesaadavuse suurendamiseks 

võimaluste leidmine. Koostöö Rajaleidja keskusega. 

pidev, õa jooksul eripedagoog, 

logopeed, 

direktor 

 

4. Erivajadustega laste individuaalsete arenduskavade 

koostamise, ülevaatamine ja täiendamine. Tulemus: 

individuaalsed arenduskavad lähtuvad lapse 

individuaalsusest ja erivajadusest ning toetavad 

lapse igakülgset arengut. 

pidev eripedagoog, 

logopeed, 

pedagoogid, 

direktor, 

õppealajuhataja 

7.  Digivahendite  lõimimine õppe- ja 

kasvatusprotsessi. 

pidev, õa jooksul direktor, 

õppealajuhataja 

8.  Toetada Ukraina laste kohanemist lasteaiaga, 

pöörates eriti tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. 

 

pidev, õa jooksul kogu meeskond 

 

6. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA 

 

 Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel. 

  Hoolekogu koosolekud toimuvad neli korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu 

liikmete soovil sagedamini.  

 Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. 

Infoliikumise kaasajastamine – ühised meililistid, infostendid, koosolekud.  

 Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.  

 Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.  
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 Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel. 


