SA Püha Miikaeli Kolleegiumi eralasteaed Aiake tegevuskava 2018/2019
Missioon
Tuginedes kristlikule väärtussüsteemile, toetada kasvatuses tarkust, hoolivust, õiglust,
meelekindlust ja mõõdukust kui väärtusi, mille järgimine aitab kaasa elu väärtustamisele ja
püsimisele.
Põhiväärtused/ Codex Magistri
Taotleme süvenemist kristlikku eetikasse ning eetiliste põhimõtete järgimisi nii suhtlemisel kui
professionaalses tegevuses
Kujundame vastastikku arvestavat ja intriigivaba õhkkonda
Eduelamuse saavutamine läbi koostööd
Loome võimalusi enesetäiendamiseks ja enesearenguks erialaliselt ja ametialal nii pedagoogikas kui
üldkultuuriliselt
Järgime kõrget enesedistsipliini ja kokkulepete täpset täitmist
2018/2019 eesmärgid
1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Uue arengukava väljatöötamine, sisehindamise läbiviimine, et selgitada välja eelneva perioodi
arengukava tugevused ja parendusvaldkonnad ning eelneva perioodi arengukavas püstitatud
eesmärkide täitmise vastavus tegelikkusele.
2. Personali juhtimine
Personali erialaste oskuste täiendamine, koolituste läbiviimine koostöös
partnerorganisatsioonidega ja vajadusel erinevate koolituste võimaldamine
Personal on loov, kvalifikatsiooninõuetele vastav, asjatundlik ja motiveeritud.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Laste arengu jälgimine, uuringute läbiviimine, analüüs ja tagasiside
Laste eriannete ja huvide märkamine
Mitmekeelsete perede laste eesti keele õppe toetamine eriprogrammide rakendamise abil
Logopeedilist ja eripedagoogilist abi vajavate laste vanemate nõustamine, tugisüsteemide
rakendamine
Andekatele lastele lisategevuse pakkumine
Õppekava vastavus riikliku alushariduse õppekava nõuetele, lasteaia eripära arvestamine
Terviseedenduse programmi jälgimine, teadlikud valikud
Liikluskasvatuse läbiviimine vastavalt „Liiklusseaduse” määruse nõuetele
4. Koostöö huvigruppidega
Laste arengu toetamine toimib lapsevanemate, lasteaia ja hoolekogu koostöös
Ühistöö koostööpartneritega: teatrid, muuseumid, teised haridus- ja kultuuriasutused toetavad
õppekava eesmärkide täitmist ja rikastavad laste õppimisvõimalusi
Lapsevanematele korraldatakse erinevaid koolitusi, koos lapsevanematega korraldatakse talguid,
laatasid ja õpikeskkonna parendamist
5. Ressursside juhtimine
Tegevuskava täitmine tagatakse eelarvest ja projektidest saadud ressurssidest
Eelarve on arengukavaga kooskõlas ja võimaldab realiseerida tegevusi
Töötajatele tööülesannete täitmiseks vajalik info on süsteemselt edastatud
Materiaalsete varade turvalisus on tagatud

Lasteaia kasvu- ja õpikeskkonna loomine on pidev täienev ja arenev protsess, millesse on kaasatud
hoolekogu, pered ja leitakse sponsoreid ja koostööpartnereid
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Ühisüritused:
Mihklipäev – VHK sünnipäev, parterorganisatsioonidega koostöös jumalateenistusel ja pidupäeva
üritustel osalemine – 28. september
Rahvusvaheline muusikapäev – planeeritud kontserdikülastus vanalinna muusikamajas – 1.
oktoober
Pärimuskultuuri traditsioonide elushoidmine – mardipäeva sündmused lasteaias - 9. november
EV 100 kultuuriprogrammis osalemine – Lastekirjanduskeskus- 12. november
Pärimuskultuuri traditsioonide elushoidmine – nigulapäeva tähistamine EVM-s,VHK ja MÜ
jõululaada kontsert – 6. detsember, 8. detsember
Jõulujumalateenistus - 19. detsember
EV aastapäeva tähistamine Lastekirjanduskeskuses - 21.veebruar
VHK ja partnerorganisatsioonide kevadkontsert – Estonia kontserdisaal – mai
Lasteaia kevadpeod, Vanema rühma lõpupidu – juuni

