
Tallinna Lasteaed Kiikhobu tegevuskava aastaks 2023 

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk:  

1. Lasteaed on liitunud Rohelise kooli programmiga ja asunud ellu viima Rohelise kooli 

programmi strateegiat. 

2. Juhtkond on eestvedajaks Mustamäe lasteaedade juhtide ühistegevuse planeerimisel ja 

koordineerimisel. 

3. Meeskonnatööna on koostatud uus arengukava perioodiks 2024-2026. 

 

Tegevus Täitja/vastutaja Märkused 

Rohelise kooli programmiga liitumiseks avalduse 

täitmine ja esitamine 

direktor  

 

Rohelise kooli programmi tegevused: 

*keskkonnaülevaatuse läbiviimine; 

*tegevuskava koostamine; 

*tegevuskava toimimise seire ja hindamine; 

*keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja 

järgimine. 
 

keskkonnatöörühm  

Mustamäe lasteaedade juhtide ühistegevuse 

koordineerimine 

*nõupidamised, ümarlauad 

*ürituste korraldamine 

direktor  

Uue arengukava koostamine aastateks 2024 – 

2026 

direktor  

 



Personalijuhtimine 

Eesmärk: 

1. Personalil on kujunenud ühine arusaam Rohelise kooli programmist ja sellega 

seonduvatest tegevustest. 

2. Õpetaja-abide oskusi ja teadmisi pedagoogilistest kompetentsidest on toetatud 

võimalustega osaleda koolitustel.  

 

Tegevus Täitja/vastutaja Ressurss Märkused 

Rohelise kooli programmist 

ühiste arusaamade 

kujundamiseks ja tööalaste 

teadmiste suurendamiseks 

sisekoolituste korraldamine 

personalile 

(Tartu loodusmaja 

koolituskeskus; kolleegid 

Rohelise kooli programmiga 

liitunud lasteaedadest) 
 

 

õppealajuhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpetaja-abidele koolituste 

korraldamine pedagoogiliste 

kompetentside parendamiseks 

direktori asetäitja 

majanduse alal 

1000 eur  

 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärk: 

1. Rohelise kooli programmi teemade hulgast on valitud kolm teemat, mida käsitletakse 

ja rakendatakse õppe- ja kasvatustegevustes.  

2. Rohelise kooli programmi tegevuskava lasteaias on seotud lasteaia õppekavaga. 

 

Tegevus Täitja / vastutaja  Märkused 

Kolme käsitletava teema valimine keskkonnatöörühm  

Tegevuskava sidumine lasteaia 

õppeakavaga 

keskkonnatöörühm  

 

 

 

 



Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

1. Koostöö huvigruppidega on toetanud lasteaia tegevust Rohelise kooli programmi 

elluviimisel. 

2. Rohelise kooli üldinfo ja tegevused on kajastatud lasteaia kodulehel. 

 

Tegevus Täitja/vastutaja Märkused 

Lapsevanemate teavitamine Rohelise 

kooli programmist ja sellega 

seonduvatest tegevustest lasteaias, 

lastevanemate kaasamine tegevustesse. 
 

keskkonnatöörühm  

Koostöö Mustamäe LOV-ga: 

*lasteaia õueala ja ümbruskonna 

korrastamine 

direktor 
 

Koostöö NOOR Eesti Erinoorsootöö 

Ühinguga – vabatahtliku kaasamine 

Rohelise kooli tegevustesse lasteaias 

programmi koordinaator 

lasteaias 

 

Koostöö Mustamäe lasteaedadega 

(kogemuste vahetamine Rohelise kooli 

programmiga liitunud lasteaedadega, 

ühisüritused lastega ja täiskasvanutega) 

direktor  

 

Ressursside juhtimine 

Eesmärk:  

1. Toimunud on ruumide renoveerimine, õpi- ja kasvukeskkonna parendamine. 

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projekti raames on lasteaed 

saanud täiendavaid rahalisi vahendeid lasteaia õppeaia täiendamiseks. 

 

Tegevus Täitja/Vastutaja Ressurss Märkused 

Rühmaruumi 

põrandavahetus, 

esiku remont  

direktor 

 

25 000 eur (üks 

rühmaruum) 

Eelarveliste vahendite 

olemasolul 

Täiendavate 

peenrakastide 

ehitamine 

Õuesõppepaviljoni 

rajamine 

direktor 300 eur 

 

7500 eur 

Juhul kui lasteaia 

taotlus on saanud 

heakskiidu 

 


