2017/18 õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN
Valdkond
1. Eestvedamine
ja juhtimine

Eesmärk ja tegevused
1. Asutuse põhitegevuse dokumentide koostamine ja kooskõlastamine
hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga (arengukava,…)
2. Personali komplekteerimine ja meeskonnatöö toetamine asutuse
visioonist ja missioonist lähtuvalt
1.Töötajate koosseisu hindamine, personali värbamine, lähtudes
asutuse vajadustest ja väärtustest.

2. Personali
juhtimine

2.Õpetajatöö vaatlus ja hindamine (okt-dets)
Lasteaiaõpetajate töö vaatluse prioriteedid on Hea Alguse õpetajatöö
standardi valdkonnad: suhtlemine, hindamine ja planeerimine, õpetaja
professionaalne areng (videovaatlus kuni 20 min +, - ja õpetajatega
vestlus peale vaatlust.
ÕPETAJA ABIDE KOOL - teemaloeng 20 min
3.Arenguvestluste läbiviimine lasteaia töötajatega vastavalt
tegevuskavale.
4.Rahuloluküsitluse läbiviimine. (aprill 2018)
5.Arendusgruppide töö
LP mudeli alusel töögruppide käivitamine.
6. Esmaspäevased arenduspäevad
Kujundus, tähtpäevad
Toidu innustajad, TEL
Robootika, IT, õppekava arendus
Pihlapuu kogumik meene, kroonika
7.Mentorlus-koostöökokkulepped, praktika juhendamine
8. Õpetaja abide koolitus Mesimummis

3.Koostöö
huvigruppidega

1. Lastevanemate koosolekud rühmades ( sept 2017)
2. Hoolekogu liikmete valimine ja hoolekogu töö käivitamine
3. Üldkoosoleku läbiviimine ja Margit Rikka loeng „Laps ja uni“
(11.10)
4. Pereüritus novembris (9.11)
5. Lapsevanemate rahuoluküsitluse läbiviimine. (märts –aprill 2018)
6. Lahtiste uste päeva korraldamine (jaanuar 2018)
7. Lastevanemate koolitused 11.10.17 ja 11.04.18

4. Ressursside
juhtimine

1. Eelarve koostamine aastaks 2018
2.Eelarve täitmise jälgimine - lasteaia ja Põlva Kooli ruumide ja
ülalpidamiskulude ülevaade ja jaotumine
3.Arengukava tegevuskavas ressursside kasutamise planeerimine 20172020.
4.Mänguväljaku drenaaži tööd- rekonstrueerimine
märts 2017, mai 2017
2017/2018 õppeaasta eesmärk:

Pihlapuu pere 100 loovat sammu
5.Õppe- ja
kasvatustöö

100 tervislikku ampsu Eesti toitu. september Muumi rühm
100 meetrit ja 100 minutit tervise heaks. oktoober Lotte rühm
100 sõnna võro keelen, rahvamänguq latsil meelen. november
Vanderselli rühm
Headest mõtetest saavad head teod. detsember Kiisu rühm
100 soovi Soovipuul.
jaanuar Kakukese rühm
Tänapäeva kangelased, vanaaja vägilased. veebruar Sipsiku rühm
Eesti muinaslugu hundist ja 100 põrsakesest. märts Poku rühm
Looduse 100 imelist võimalust. aprill Tibu rühm
100 vahvat mängu Pihlapuu peres. mai Pipi rühm
Sajajalgse pidu Pihlapuu all. juuni Mõmmi rühm
Maakonna lasteaialaste finaalkontsert
Põlva valla lasteaedade laste mängupidu. 01.06.2018

