Tegevusaruanne 2012-2013 õa kohta
Lasteaia kontseptsioon:
Missioon:
Jänesselja Lasteaed on pere toetaja lapsele turvalise ja sõbraliku arengukeskkonna loomisel, kus
lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja kõlbeline käitumine.
Visioon:
Jänesselja Lasteaias käiv laps on rõõmsameelne, heasüdamlik, iseseisev, rahvakultuuri ja -kombeid
väärtustav.
Lasteaia eripära:
Jänesselja lasteaias tegeletakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja hoidmisega.
Väärtused
 rahvuslikkus
 koostöö
 turvalisus
 heatahtlikkus
Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärgid:
Kõigile soovijatele on loodud võimalus ja tingimused alushariduse omandamiseks
elukohajärgses lasteaias.
Koostatud on tuleohutusaruanne (2012-13õa eesmärk)
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 koostatud on turvalisust puudutav dokumentatsioon;
 esitatud on tuleohutusaruanne (esmakordselt 2012);
 loodud ja avalikustatud on dokumendiregister.
Jätkuvalt ei ole võimalik tagada lasteaiakohta kõigile soovijatele. Sügisel 2012 jäi kohata 2009-2010
sünniajaga (2-3.a) 6 last ning 2010-2011 sünniajaga (1-2.a) kõik 32 järjekorras olnud last. Seoses
lasteaiakoha mitte võimaldamisega oli üks kohtumenetlus.
Majandusjuhataja A.Jürgens koostas ja esitas Päästeametile tuleohutusaruande (20.09.12)
sisehindamisena. Viidi läbi tulekahju õppus (11.09.12), kus legendi kohaselt sai tuli alguse vana osa
puhketoast (suitsema on läinud vooluvõrgus olev puhur). Tulemus: ATS käivitus õigeaegselt,
evakuatsiooniteedel takistusi ei olnud, evakueeruti 4 minutiga.
Koostöös hoolekogu liikmetega (B.Touart, A.Eeskivi) töötati välja hädaolukorra lahendamise plaan
ehk kriisiplaan (toimus 3 koosolekut), kus on kirjas 15 hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted.
Kriisimeeskonna koosoleku järgselt tutvustati plaani pedagoogilises nõukogus ja teenindava
personali koosolekul; samuti edastati lõplik plaan vallavalitsusele tutvumiseks. Teemat tutvustati
põgusalt Sauga Sõnumites (aprill 2013).
Kinnitati Jänesselja Lasteaia sümboolika statuut (pedagoogilise nõukogu otsusega 13.03.13 direktori
käskkirjaga nr 1, 13.03.13).
Sauga vallavalitsus esitas C.R.Jakobsoni Pärnumaa haridus- ja kultuuritegelase konkursile direktori
Aina Alunurme paikkondliku kultuuripärandi tutvustamise, väärtustamise ning rahvustunde
kasvatamise eest läbi oma tegevuse (kajastus 13.7.13 Pärnu Postimehes).
Tugevused
 tuleohutusaruanne sisehindamisena



kriisiplaani välja töötamine

Parendusvaldkonnad
 kriisiplaani kinnitamine
Personalijuhtimine
Eesmärgid:
Töötajatele on tagatud arengu- ja koostöövõimalused, täidetud on pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded.
Õpetaja suudab toetada erivajadusega lapse arengut tema individuaalsusest lähtuvalt (2012-13õa
eesmärk).
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osa üldarvust – 95% (2014.a / riiklik norm: 100%);
 pedagoogide osavõtt täienduskoolitusest – iga pedagoog vähemalt 32 tundi/aastas (riiklik
norm: 5.a jooksul 160t);
 pedagoogide aktiivsus projektitöös – 20%.
14.11.12 esitati direktori poolt taotlus Sauga vallavalitsusele liikumisõpetaja ametikoha loomise
kohta. Konkurss kuulutati välja mais 2013.a, kandidaate oli 4, vestlusvoor toimus 18.06.13. Kaasatud
oli hoolekogu esindaja.
Seoses sobitusrühmade moodustamisega kavandati aasta tegevuskavas sobitusrühmade
meeskondadele teemakohased ümarlauad; toimusid:

1.11.12 päevakorras sobitusrühma töö põhimõtted tugiisiku puudumisel ja koostöö põhimõtted
lapsevanemaga (osalesid A.Alliku, K.Kao, S.Jaanoja, M.Kuusk, M.Blehner, A.Alunurm)

6.11.12 päevakorras oli lapse arengu jälgimine ja ÕNK konsultatsiooni vajadus (Margit
Blehner); eripedagoogi kahe kuu töökogemus, sh eripedagoogi abi vajavate laste arv ja põhjused
(Merli Kuusk), erivajadusega lapse individuaalne arenduskava (õpetajad), tugiisiku roll
sobitusrühmas ning sobitusrühma töö põhimõtted (osalesid M.Blehner, S.Jaanoja, M.Kaasik,
V.Rohelpuu, M.Kuusk, R.Tõnismäe, E.Oja, A.Alliku, K.Kao, A.Stolts, A.Alunurm, M. Tomberg,
A.Grenberg)

15.05.12 päevakorras: Tugiisik erivajadusega lapsele koolis ning lasteaias (osalesid
V.Rohelpuu, A.Alliku, K.Kao, J.Torn, M.Kuusk, M.Blehner, A.Alunurm, M.Tomberg, T.Kaasik)
Kahel korral toimusid koosolekud lapsevanemate osavõtul:

11.12.12 päevakorras tugiisiku roll sobitusrühmas (osalesid M.Tomberg, A.Alunurm,
M.Blehner, A.Jürgens, M.Kuusk, A.Alliku, M.-L.Soon; puudus: Reelika Joosep)

27.05.13 päevakorras lapse arendamine sobitusrühmas (osalesid A.Alliku, K.Kao, M.Kuusk,
M.Blehner, A.Alunurm, M.Tomberg, T.Kaasik, R.Joosep, E.Joosep).
Sügisel algas töö Jänesselja Lasteaia sobitusrühma töö põhimõtete koostamiseks. Kinnitati
dokument pedagoogilise nõukogu 14.11.12 koosolekul. Kahjuks lapsevanema nõudmisel muudeti
vastav kord kehtetuks (20.11.12). Sobitusrühmade kolmele lapsele oli koostatud individuaalne
arenduskava, ühe lapse vanem ei olnud valmis arenduskava koostamisel osalema. September 2012
kuni jaanuar 2013.a neljal korral laupäeval (kokku 32t) toimus asutuse-sisene koolitus Erivajadusega
laps lasteaias (Tartu Ülikool) maksumusega 2812 €; osalesid õpetajad ja õpetaja abid. Teemad: lapse
areng, koostöövõrgustik, erivajadus, õppe- ja kasvatustöö erivajadusega lapsega.
Jänesselja Lasteaed korraldas valla haridustöötajatele 8.10.12 Õpetajate päeva peo, mis oli
pühendatud Oskar Lutsu „Kevade“ 100 sünnipäevale. Sauga valla haridustöötaja tiitli sai õpetaja abi
Annelii Stolts.
Pedagoogiline nõukogu käis koos 1x/kuus (v.a detsember), toimus ka üks erakorraline pedagoogilise
nõukogu koosolek (nov.12; teemaks: sobitusrühm).

Lasteaia Krõlli rühm liitus Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ (koolitus 1819.04.13), mis rakendub 2013-14 õa.
Pedagoogide eneseanalüüsist selgub, et tugevamad valdkonnad on: õppekava (keskmine hinne 5),
õppimise juhtimine (4,961), turvaline kasvukeskkond (4,960), lapsed (sh suhtun kõigisse lastesse
võrdselt, olen laste jaoks alati olemas, olen oma tasakaaluka käitumisega ja rahuliku suhtlemisega
lastele eeskujuks; hinne 4,940), kolleegid ja lapsevanemad (mõlemad 4,928), mängimine (4,9).
Keskmisest madalama hinnangu said valdkonnad: rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevik (4,703),
arenguvestlused (4,752), rahvakultuur kui väärtus (4,811), õppe- ja kasvatustegevused (sh analüüsin
läbiviidud õppe- ja kasvatustegevusi iga nädala lõpus lähtudes püstitatud eesmärkidest; hinne 4,813),
õppekorraldus ja meetodid (4,817).
Arenguvestlused töötajatega toimusid mais-juunis 2013, sh toimusid individuaalsed arenguvestlused
õpetajatega ning meeskonnavestlused sobitusrühmadega (3tk). Rühma õpetajatega vestlusel oli
erilise tähelepanu alla kasvukeskkonna kujundamise ja rahvuslikkuse juurutamise teema, mäng kui
lapse põhitegevus, õppekorraldused ja meetodid (õuesõpe ja avastusõpe). Sobitusrühma
meeskonnavestluses arutleti töökorralduse, lapse individuaalse arenduskava toimivuse, õpetaja abi ja
eripedagoogi rolli teemadel.
Sisekontrolli teemad:
 Õpetajate poolt on planeeritud ja läbi viidud tegevused meie rahvakultuuri tundmaõppimiseks
(keskm hinne 3,78) ning õuesõppe tegevused (4,78), mille käigus laps saab hinnata oma
tegevuse tulemuslikkust (4,44); lapsel on tegevustes valikuid (4,17); on kaasatud tegevuste
ettevalmistamisse ja on tagatud ka laste omavaheline koostöö (4,56);
 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevik on nõuetekohaselt täidetud – kontroll 15.10.12,
24.01.13, 13.05.13
 Nädalaplaan on nõuetekohaselt koostatud – õppealajuhataja kinnitab kõik nädalaplaanid.
Sisekontrolli raames tehti hetkeolukorra pildistus, mille käigus vaadeldi õpetaja tegevust hommikul.
Selgus, et hommikust aega kasutatakse lisaks lastega tegelemiseks ka õppevahendite
ettevalmistamiseks, hankimiseks jms. Laste ja/või lastevanematega tegelesid 8 õpetajat, teiste
õpetajate osalus jääb 33 – 83% vahele.
Täiendkoolitused:
Õpetaja abid ja köögipersonal läbisid toiduhügieeni koolituse (11.10.2012, vajalik läbida iga 3.a
järel).
M.Kullas ja E.Teearu osalesid koolitusel „Tervislik toit – see maitseb hästi“ (12.3.13), A.Jürgens ja
E.Teearu „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – mahetoidu kasutamise võimalused
lasteasutuses“ (4.4.13).
J.Haav osales HARED koolitusel „Värvid looduses. Temaatilised aktiivtegevused“ (18.4.13); L.Luts
ja A.Alunurm osalesid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledźi õuesõppe konverentsil „Koduümbrusest
saab õpiõu“ (9-10.5.13).
M.Blehner ja L.Luts läbisid (1.10.12 – 17.5.13) Tartu Ülikooli mentorkoolituse „Mentorkoolitus –
algajate õpetajate ja praktikantide juhendamine haridusasutuses“ (160t).
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledźi täiendkoolituskursuse „Reguleerija I pädevuskoolitus –
lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel“ läbisid 9 töötajat (2011.a läbis 8 õpetajat, seega on
koolituse läbinud igast rühmast 2 töötajat).
Osaleti Pärnumaa alushariduse aineühenduse poolt korraldatud õpetajate loomepäeval (5.7.13,
osalejaid 19) ning õpetaja abide/teenindava personali loomepäeval (19.7.13, osales 9). Õppeaasta
lõpetamise reis toimus muuseumiööl (18.5.13) Tallinnasse (osalejaid 17).

Kultuuripärandi aasta tähistamiseks toimus kahel korral kuus käsitöö ja kahel korral kuus
kandleõpetuse töötuba. Asutuse-sisese koolitusena toimus 12.03.13 Anu Randmaa koolitus
„Helmekee“.
Lahkus 3 töötajat, lisandus koosseisu eripedagoog.
Pedagoogidega seotud tegevusnäitajad:
Pedagoogide kvalifikatsioon
Pedagoogide aktiivsus projektitöös

2009-2010
81%
0%

2010-2011
81%
19% (4in)

2011-2012
86%
19% (4in)

2012-2013
77%
0%

Tugevused
 Liikumisõpetaja ametikoha olemasolu
 Pärandkultuuri aasta tähistamine asutuse-sisese koolitusega (käsitöö ring, kandleõpetus)
Parendusvaldkonnad
 Sobitusrühma töö põhimõtete täiustamine (IAK koostamise alused) ja kinnitamine
 „Kiusamisest vaba lasteaed“ töösse rakendamine
 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuete täitmine (rühma õpetajad ja sobitusrühma õpetajad)
 Täienduskoolituse osakaalu suurendamine
Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärk:
Lasteaias on loodud mängu- ja õpikeskkond, mis toetab igakülgselt lapse arengut ja aitab
saavutada koolivalmiduse;
Lasteaia eripära juurutamiseks on tagatud rahvakultuuri tundmaõppimine (2012-13õa eesmärk)
Laste lasteaia koha kasutamist ja puudumise põhjuseid on analüüsitud (2012-13õa eesmärk).
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 lasteasutuse külastatavus – 70 % (norm: 80%);
 rühma täituvus ehk keskmine laste arv rühmas – sõimerühmas 14+2, liitrühmas 18+2,
vanuserühmas 20+2;
 hariduslike erivajadustega arvestamine – 100 %;
 õuesõppe tegevus – vähemalt 1 tegevus/nädalas.
Rühmad on komplekteeritud 100%, sh üks sõimerühm (mõmmikus 14+2 last), 3 sobitusrühma (üks
neist lisaks ka liitrühm), 2 liitrühma (krõll, sipsik) ja 3 vanuserühma (klaabu, poku, lotte), kokku
175 last. September 2012 kuni mai lõpp 2013 kasutati lasteaiakohta 20 981 õppepäeva, s.o ühe lapse
kohta kuus keskmiselt 13 päeva (65%; riiklik norm 80%). Madalaim koha kasutamine oli jaanuaris
37,5% (mõmmik), kõrgeim maikuus 85,5% (lotte). Keskmine koha kasutus on 52,98% (jaan) 73,3% (mai, arengukavas seatud eesmärk täideti), sh haigusest põhjustatud puudumisi on vähe
(joonis 1).

Joonis 1 Koha kasutamine ja haigestumise tõttu puudumised

Sauga vallavalitsuse 4.04.12 otsustega on moodustatud 3 sobitusrühma nelja erivajadusega lapsega,
sh 2 lõpetas kevadel 2013.a lasteaia. Sügisest 2012.a algas süvendatud töö erivajadusega laste
arendamiseks, sh koostati individuaalne arenduskava kolmele lapsele (õpetajad töötasid välja
sobiliku IAK vormi oktoobrikuus), ühele erivajadusega lapsele IAK ei koostatud. Eripedagoog töötas
ligi 50 lapsega, sh käis pidevalt (1x/näd) eripedagoogi juures 25 last. Süvendatud töö toimus ka
erivajadusega lastega. Pidevat eripedagoogi abi vajaks 40 last (probleemiks nõrk motoorika,
psüühiliste protsesside areng ja sotsiaalsed oskused), neist pooled vajavad kergemat logopeedilist abi
(kõnearendust, natuke häälikuseadet, soovitusi vanematele ja õpetajatele). Vanematele on soovitatud
(4 lapse puhul) pöörduda abi saamiseks logopeedi poole.
15.09.12 direktori käskkirjaga kinnitati rühmade tegevuskavad, kus kõik rühmad olid välja toonud
eelmise õppeaasta tulemused, tugevused ja parendustegevuse (PDCA-ringi kohaselt), nt eelmisel õa
tegid seda vähesed õpetajad.
Septembrist novembrikuuni viis õppealajuhataja läbi lepatriinu ja nublu rühma koolieelikutega
juhitud joonistamise ning vaimse arengu uuringu (Strebeleva). Kooliminejatele (lepatriinu rühmas
20st 15 ning nublu rühmast kõik 11 koolieelikut) koostati koolivalmiduse kaart.
Õppekava keel ja kõne (tegevusvaldkonnad: sõnavara, hääldamine, grammatika, tekst, lugemis- ja
kirjutamisvalmidus) kinnitati 10.10.2012.a. Arendusrühmaga vaadati üle ja täpsustati nii sõime- kui
aiarühma nädalateemad (kin. 16.01.13), mis on soovituslikud. Vabateemade (soovitavalt 1
teema/kuus) kavandamine oli tagasihoidlik: lepatriinus 2 teemat (mängud, reisimine), nulus 2
(mänguasjad, torm), sipsikus 4 (mängimine õues, raamatud, loomad, mänguasjad), lottes 1
(lemmikloomad), tibus 3 (lemmikloomad, raamatud, linnud).
Õa üheks eesmärgistatud tegevuseks oli ka õuesõppe ja avastusõppe juurutamine. Sisehindamine
näitab, et tulemuslikum on õuesõppe elementide kasutamine. Esmakordselt tähistati õuesõppe päeva
(15.4.13).
Eelmisel õppeaastal oli parendust vajavaks valdkonnaks rahvakultuuri kui eripära ja väärtuse
juurutamine ning selleks lisati nädalaplaani eraldi rida rahvakultuuri tegevuste kavandamiseks.
Sisehindamise raames vaatles õppealajuhataja ka tegevustes rahvakultuuri alast tööd (keskmine
hinne 4). Eesti lipu päeval (4.6.13) toimus kultuuripärandi aastale ja Eesti Vabariigi 95.a pühendatud
laulu- ja tantsupidu Lapse lood ja laulud.
Arenguvestlusel tõid õpetajad välja selle, et vabamängu aega on lastel vähe, seda peab teadlikult
kavandama. Kuna sama probleem ilmnes ka eelmisel õppeaastal (sellest lähtuvalt vähendati

huviringide arvu), siis uuel õa tuleb kavandada jätkuvalt parendustegevusi.
Õppe- ja kasvatustegevuste vaatluse (teostab õppealajuhataja M.Blehner) analüüs näitab, et tugevad
valdkonnad on: tagasiside lapsele 4,94, õppevahendite kasutamine 4,89, õppemeetodid 4,8; mida
laps teada sai (iga tegevus sisaldab midagi uut), uue õpetamine ja aja kasutamine 4,83; lapse huvi ja
õpieesmärgid 4,78. Nõrgimad valdkonnad on: hindamine (eesmärkide kontroll) 2,7; rahvuslikkus kui
väärtus 4; laste valikuvõimalused ja õpetaja asjatundlikkus 4,2; mäng kui lapse põhitegevus 4,5.
Toimusid ühisüritused, sh mitmete organiseerijateks (Eesti Vabariigi aastapäeva üritus,
karjalaskepäev) olid rühmade meeskonnad. Esmakordselt tähistati õuesõppe päeva (14.04.13) ja
rahvusvahelist tantsupäeva (29.04.13).
Huviringid: jalgpall (A.Galkin; E ja T), lauluring (M.Lumisalu; E), loovliikumine (N.Vadam; N).
Lapsega seotud tegevusnäitajad eelmisel aruande perioodil:
Normatiivne kohtade arv
Laste nimestikuline arv
Lasteasutuse külastatavus
HEV lastega arvestamine
Koolipikenduse saanud lapsi
Huviringe kokku

2009-2010
2010-2011
160
169
160
169
67%
63% (41-69%)
100%
100%
1
1
3
5

2011-2012
2012-2013
172
175
172
175
67% (34-90%) 63% (52,98 – 73,27% )
100%
100%
1
5
7
3

Tugevused
 eripedagoogi töö
 nädalaplaan
Parendusvaldkonnad
 Vabateemade (lapse huvist lähtuvalt) kavandamine
 Vabamängu aja teadlik kavandamine
 Õuesõppe elementide kasutamine - lisada nädalaplaani vastav rida
 IAK koostamise põhimõtete väljatöötamine (lisada osa sobitusrühma töö põhimõtetesse)
Koostöö sidusrühmadega
Eesmärk:
Lasteaia territoorium, üritused ja tegevused on avatud peredele;
Lasteaias on kavandatud koostöö erinevate osapoolte (pered, eri põlvkonnad jms) vahel.
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 Lapse arengu vestlused on läbi viidud – 90 %;
 Laste huviringide tegevus – toimib 4 huviringi.
Eesmärgist lähtuvalt kavandati sügisel rühmade tegevuskavades pereüritused.
Eripedagoog osales lastevanemate koosolekul ning tutvustas ennast ja oma tööülesandeid.
Esitati (10.09.12; 14.09.12) taotlus Sauga vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile M.Tombergiga
ühele erivajadusega lapsele (alustas 1.09.12) tugiisiku võimaldamiseks. Taotlus rahuldati ning
erivajadusega lapsel oli kogu õa kõrval tugiisik (kl 8.00 – 16.00); problemaatiliseks kujunes rühmas
olukord kl 16.00 – 17.30, mil laps veel lasteaias viibis.
Sügisel 2012.a saadeti taas koolidesse küsimustikud, saamaks tagasisidet laste kooliküpsuse kohta.
Tagasiside edastati rühmade õpetajatele analüüsimaks nõrkusi ja tugevusi.
Kevadel 2013 toimusid rühmades laste vanematega arenguvestlused: lepatriinud – 18 vanemaga,
klaabu – 13, tibu – 8, sipsik – 13, mõmmik – 13, poku – 18, krõll – 10, lotte – 18, nublu – 17
vanemaga ehk arenguvestlusel osales 74% vanematest (arengukavas oleme seadnud normiks 90%).
Läbi ei viidud tagasiside küsitlust lastevanemate hulgas põhjusel, et parendustegevus alles käib
(küsitlus tehti 2011-12õa).

Sisekontrolli teemad:
 Lastevanematele on rühmas kättesaadav oluline info. Kontroll teostati 20.09.12, mille käigus
ilmnesid mitmed puudused; järelkontroll toimus 16.10.12.
 Õpetajad annavad lastevanematele tagasisidet laste arengust (9.05.13) – kõikides rühmades on
laste arengumapid sisse seatud ning erinev materjal laste arengu jälgimiseks kokku kogutud;
samuti on läbi viidud arenguvestlused vanematega (osales 74%).
Sauga vallavolikogu poolt tehti muudatus Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate
poolt kaetava osa määra ja maksmise korda (kehtestati ettemaks).
Hoolekogu kinnitas Jänesselja La lapsevanema poolt toidukulu maksmise korra muudatused
(toidukulu määr 1,50€).
Hoolekogu koosolekud toimusid kolmel korral. Teemadena arutleti:
 16.10.12: Hoolekogu esimehe ja ase-esimehe valimine; laste toitlustamine (sh
majandusjuhataja tutvustab puuvilja jagamise kava); õppekava arendustöö, tegevuskava;
otsus: esimeheks valitud ühehäälselt Triin Tiitus.
 4.12.12: Hoolekogu ase-esimehe valimine; toidukulu päevamaksumus, toidukulu korra
muudatused; allergiliste laste toitlustamise kord (viimast teemat ei käsitletud); otsused: võeti
vastu toidukulu päevamaksumus 1,50€ (alates 01.01.2013), Jänesselja Lasteaia hoolekogu
ase-esimeheks valiti Aile Alberg.
 21.03.13: Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamine (hoolekogu
laiendatud koosolek, kus osalesid ka eritoiduliste laste vanemad); otsus: Terviseseisundist
tulenevate eritingimustega laste toitlustamise põhimõtted Jänesselja Lasteaias vastu võetud.
Koostöös Sauga kooli ja Tammiste La toimus Eesti lipu päeval (4.6.13) Jänesselja Lasteaia II lauluja tantsupidu Lapse lood ja laulud. Aukülaliseks oli Eesti Lipu Selts.
Meedias kajastatus:
Pärnu Postimees:
6.10.12 Sauga vald tunnustab õpetajaid
6.6.13 Rüütli platsil austati Eesti lippu
13.7.13 Jakobsoni konkursi žürii valis haridus- ja kultuuritöötaja
Sauga Sõnumid:
September – Muutuv maailm vajab muutuvat pedagoogikat (sh eestielu.delfi.ee ja Postimees);
Tunnustati Jänesselja la õpetajat
Oktoober – Tunnustati aasta parimaid haridustöötajaid
November – Laske mardid sisse tulla, mardil küüned külmetavad; Kodu ei lõpe välisuksega
Detsember – Sobitusrühm – mis see on?
Jaanuar – Muutus lasteaiatasu maksmise kord; Jänesselja lasteaed pidas sünnipäeva
Veebruar – Vallas tähistati Eesti Vabariigi 95. aastapäeva
Märts – Lepatriinu rühm uuris Sauga valla ajalugu
Aprill – Nõianeitsid pälvisid preemia
Mai – Jänesselja Lasteaial on valminud kriisiplaan
Juuni – Eesti lipu päeval peeti laulu- ja tantsupidu Lapse lood ja laulud; lasteaia lõpetajad
Ilmus lasteaia ajaleht LAPS nr 3: Loodus on inimesele elurõõmu allikas, mis avaldati ka Joh. Käisi
koduleheküljel http://www.htk.tlu.ee/kais ja Eesti lasteaiaõpetajate ajakirjas Lasteaed
http://www.lasteaed.net/.
Eesti lasteaiaõpetajate ajakiri Lasteaed:

Rahvuslikkus ja pärandkultuur Jänesselja Lasteaias /27.06.13/
Ühe laulupeo sünni lugu /1.7.13/
Välishindajad:
 Terviseamet (18.03.13) – ettekirjutusi ei tehtud
 Veterinaar- ja toiduamet (6.03.13) – ettekirjutused: 2 rühma nõudepesuruumi kapid vajavad
värvimist ning ühe rühma nõudepesuruumi sein parandamist, köögis välja vahetada nõude
hoidmise riiul (ettekirjutused on täidetud).
 Päästeamet (14.02.13) – ettekirjutused: ühe rühma välisukse sulgur remontida, vana osa
koridori tuletõkkeukse sulguri parandamine (ettekirjutused on täidetud).
Tegevusnäitajad:
2009-2010
Õppenõustamiskeskuse spetsialistide poolt
nõustatud lapsed
Hoolekogu kooskäimine
Otsuste vastuvõtmine hoolekogu poolt

19
2
3

2010-2011
0
3
6

2011-2012
15
3
4

2012-2013
1
3
4

Tugevused
 Eripedagoogi koostöö peredega
 Arenguvestlused kõikides rühmades
 Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamise põhimõtted
Parendusvaldkonnad
 Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste dokumentatsioon
Ressursside juhtimine
Eesmärk:
Lasteaias on tagatud turvaline ja loodussäästlik keskkond;
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 lasteaia eelarve artikkel „töötajate töötasu“ suureneb 2012.a 5% (töötasu ennistada 20092010.a tasemele);
 eelarve artikkel „õppevahendid“ säilib samas mahus kui 2011.a.
 toimib sobitusrühma süsteem.
Lisaeelarvega taotleti (2012.a):
 köögikatla kallutusmootori väljavahetamiseks (1492€), mida ei rahuldatud;
 tuletõkkeukse paigaldamiseks elektrikilbi ruumile 615€), mida ei rahuldatud;
 eripedagoogi töötasu, summa eraldati.
Sügisel 2012.a sõlmiti Swedbank AS otsekorralduse leping.
10.05.13 viidi läbi visuaalne vaatlus ning detsembrikuus dokumentaalne (vorm kehtestatud)
keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamine. Ilmnenud riskitegurid on kõrvaldatud.
Eelarve 2013.a taotleti ressursid liikumisõpetaja ametikoha täitmiseks, lisandus eripedagoogi aasta
töötasu summa. Jätkuvalt saavad lisatasu sobitusrühma meeskonnad ning 2013.a lisandus pikendatud
puhkus sobitusrühma õpetajatele ja õpetaja abidele ning lisapuhkepäevad kokkadele eritoidu
tegemise eest. Suurendatud oli eelarves ürituse korraldamise kulusid (laulu- ja tantsupeo kulutused).
2013.a eelarvesse on planeeritud investeeringutena tibu-lotte-krõlli rühma kõnniteede uuendamine
(kavandatud juulikuusse, kuid vallavalitsuse otsusega alustati lasteaia hoone renoveerimiseks
projekteerimistöid) summas 14000€ ja õueala laiendamine (tööd teostati aprillis 2013; sügisel
istutatakse kuusehekk) summas 6000€; samuti õuemänguvahendite ostmine summas 10000€.
2013.a märtsikuus esitati taotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti Loodusloo toa
sisustamine aktiivõppeks vajalike vahenditega. Projekt rahastati (otsus 19.06.13) osaliselt summas

452,05€: vahendite Kaalumine-mõõtmine-aeg, luubid, mikroskoobid, Eesti looduse pildimapp.
Lasteaia omafinantseeringuga ostetakse vee- ja liivamängude vahendid ning õppemängud loodusloo
tuppa.
Tegevusnäitajad:
Eelarves personalikulu
Eelarves majanduskulu
sh õppe-kasvatustöö kulu

2009
3488784
1522039
95104

2008-2009
Lasteaiakoha arvestuslik maksumus
lapse kohta kuus
3114
Osalustasu (v.a toit) kuus
Toidukulu päevas

200
20-22

2010
3642113
1305000
80000

2009-2010

2011
3541858kr/226366€
1723958kr/110181€
119993kr/7669€

2010-2011

3622
300
20-22

391,17kr/25€
20,34-22,69kr/1,3-1,45€

Tugevused
 investeering õue-mänguvahenditele
 sobitusrühma meeskondade ja kokkade pikendatud puhkus
Parendusvaldkonnad
 Arvutivõrgu uuendamine
Koostajad: A.Alunurm ja M.Blehner

2012
244500
108141
7500

2011-2012

2013
274094
141982
7500

2012-2013

216

200, 92

25
1,45

26,10
1,50

