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SISSEJUHATUS 

 

Luke lasteaed Segasumma arengukava on dokument, mis määratleb lasteaia arendustegevuse 

valdkonnad, üldeesmärgid, tegevusnäitajad ja tegevuskava kolmeks aastaks ning sätestab 

arengukava uuendamise korra. 

Arengukava lähtub asutuse põhimäärusest, sisehindamise kokkuvõttest (2012-2015). Lisaks 

arvestab Nõo valla arengukava 2037  ja Nõo valla eelarvestrateegiaga  2017 – 2020. 

Arengukava on koostatud lasteaia järjepideva arengu tagamiseks muutuvas ühiskonnas. 

Lasteaias on kõige tähtsam laps, lasteaed soodustab lapse kasvamist ja arenemist. Lasteaias on 

olulisel kohal mäng, elamuslik õppimine, muinasjutud ja keskkonnakasvatus. Õppe- ja 

kasvatustöös on tähtsal kohal laste loovus ja laste individuaalsusega arvestamine. Alusharidus 

on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused 

edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Seega on arengukava koostamisel lähtutud eelkõige 

lapsest, tema perekonnast ja lasteaia töötajatest. Arengukavas fikseeritud tegevussuunad 

loovad lasteaia töötajatele kindlusetunde ja tagavad juhtimise järjepidevuse. 

Arengukava väljatöötamisega on tegelenud kogu lasteaia personal, lapsevanemad, lasteaia 

hoolekogu ja Nõo Vallavalitsus.  

 

1. ÜLDINE ÜLEVAADE JA AJALUGU 

 

Luke lasteaed Segasumma on koolitusluba omav, lastevanemate ja välishindajate poolt 

hinnatud hea õppekvaliteediga, lapse individuaalsust ja loovust arvestav ja arendav 

haridusasutus. Lasteaias on lapsesõbralik kasvukeskkond ja pedagoogid, kes toetavad 

perekonda õnneliku, haritud, loova ja isikupärase mõtlemisvõimega, avatud olemisega 

inimese kujunemisel. 

Luke lasteaed Segasumma üldandmed: 

Aadress Vanajärve 6, Luke küla, Nõo vald, 61614, 

Tartumaa 

Registrikood 75007994 

Telefon 7 450 781 

E-post segasumma@nvv.ee 

Koolitusluba Nr.4268, HTM (välja antud 25.08.06 ministri 

käskkirja nr 716 alusel) 



                           Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017-2019 

5 

 

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Nõo vald 

Maa-ala  4256 m² 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-17.30 

Lasteaia eripära Looduslähedane maalasteaed 

Liitrühma olemasolu, mis võimaldab laste 

individuaalsusega arvestada 

Õuesõpe 

Tervist edendav lasteaed 

Kiusamisest vaba lasteaed 

 

Luke lasteaed Segasumma on päevahoidu ja alusharidust andev munitsipaallasteasutus. 

Lasteaed avati 1.juulil 1960. aastal Nõo sovhoosi lastepäevakoduna, 1988.a. läks lasteaed üle 

kolhoosi haldusesse. 1992.a. hakkas lasteaeda majandama Nõo Vallavalitsus. 18. oktoobril 

2002.a. sai lasteaed nimeks Segasumma. 2007.a. toimus lasteaias kapitaalremont, mille käigus 

vahetati välja küttesüsteem ja rekonstrueeriti kõik siseruumid. Lasteaed vastab tervisekaitse ja 

päästeteenistuse kehtestatud nõuetele. 

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on alushariduse raamõppekava ja lasteaia õppekava. 

Lasteaias on üks liitrühm, kus käivad lapsed vanuses 2-7-aastat. Lasteaeda käiakse Lukelt ja 

selle lähiümbrusest. 

Lasteaia ametikohtade koosseis: 

1 direktor, 

1 logopeed, 

0,25 muusikaõpetaja, 

2 rühmaõpetajat, 

1 õpetaja abi, 

1 kokk, 

majahoidja. 

Kõik lasteaias töötavad pedagoogid vastavad kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele. 

Lasteaia ruumiline keskkond on ohutu ja puhas, tagatud on laste vaimne ja füüsiline 

turvalisus. Rühmaruumid on võimaluste piires hästi sisustatud, lastepäraselt kujundatud ja 

mitmekesiseid mänguvõimalusi pakkuvad. Laste kasutada on suur õueala, mis on piiratud 
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piirdeaiaga ja võimaldab läbi viia õppe-ja kasvatustegevust ka lasteaia õuealal. Mänguväljak 

vajab täiendamist ja uuendamist. 2008.a. sügisel on paigaldatud uus mängulinnak, 2010. 

kastiauto ja karusell, 2012. kaalukiik ja korvpallimäng,  2015. ronila, 2016. kevadel uus 

nukumaja, 2016. kevadel on ehitatud lasteaeda uued kõnniteed. 

Pedagoogidele on loodud head võimalused õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks ja 

läbiviimiseks. Lasteaias on kolm internetiühendusega arvutit, kontorikombain (printer, 

koopia, skänner), muusikakeskus, klaver. Lasteaia metoodilist materjali täiendatakse pidevalt 

kaasaegsete õppevahenditega.  

Logopeedi kasutuses on ruum, mis on sisustatud vajalike didaktiliste ja eriotstarbeliste 

õppevahenditega. Logopeed teenindab ka Tõravere ja Nõgiaru lasteaia lapsi. 

Lasteaias on välja kujunenud traditsioonilised ühisüritused ja rahvakalendri tähtpäevade 

tähistamised. On välja kujunenud sõprussidemed teiste Nõo valla lasteaedadega – ühised 

väljasõidud. 

Lasteaias on väärtustatud koostöö erinevate sidusgruppidega - lastevanemad, hoolekogu, 

vallavalitsus, kool, raamatukogu, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.   

 

2. LÄHTEPOSITSIOON 2016. AASTAL 

 

Lähtuvalt sisehindamise tulemustest on alljärgnevalt analüüsitud lasteasutuse arengukava 

2012-2016 eesmärkide ja tegevusnäitajate täitmist võtmealade lõikes, esitatud on tugevused ja 

arendussuunad 2017-2019 aastateks. Rahulolu uuringu hinnangud on mõõdetud 5 palli 

süsteemis. 

 

2.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Üldeesmärk: Lasteaed on sisehindamise tulemustest lähtuvalt juhitud, strateegiliste 

dokumentide koostamisel on lähtutud ühtsetest kriteeriumitest. 

 

Tegevusnäitaja 2012 2013 2014 2015 2016 

Olen rahul lasteaia juhtimise ja üldise 

töökorraldusega 

4,25 4,8 5,0 5,0 4,9 

Eesmärgid on arusaadavad, töötajad 

on kaasatud otsustamisse 

4,25 4,6 5,0 4,5 4,5 
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Lasteaia direktor innustab oma 

tegevusega personali koostööle, 

eestvedamine 

4,25 4,4 5,0 4,75 4,7 

Lasteaia maine ja üldine rahulolu   4,6 5,0 4,8  5,0 4,8 

 

Lasteaias on oluline ühiselt kokkulepitud väärtushinnangute, eesmärkide ja tegevuste ning 

visiooni ja missiooni rakendamine – see toimub läbi erinevate tegevuste nagu pedagoogiline 

nõukogu, maja üldkoosolekud, töötajate ühistegevused, igapäevane suhtlus, õppetegevuse 

vaatlus. Personal on kaasatud lasteaia juhtimisse ja dokumentide koostamisse. Näiteks on 

koostöös personaliga koostatud riskianalüüs, muudetud lasteaia kodukorda, 

sisehindamissüsteemi, koostatud uus õppekava jne. Sisehindamise süsteemi tulemustest 

lähtudes koostatakse lasteaias iga aastal lasteaia tegevuskava. Lähtuvalt sisehindamise 

tulemustest on parandatud ka juhi tegevust. Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas püstitatud 

tegevusnäitajad ja planeeritud tegevused said täidetud.  Lasteaias on valminud kolm kolme 

aasta sisehindamise aruannet. Viimases aruandes, mis on valla poolt kooskõlastatud 

07.04.2016. on välja toodud järgmised tegevused: direktor peab oluliseks ühiste 

väärtushinnangute ja põhiväärtuste – turvalisus, tervis, koostöö, loovus, individuaalsus, 

mängulisus - lähtumist juhtimisel ja lasteaia arendamisel. Asutuse väärtused, missioon ja 

visioon on huvigruppide poolt omaks võetud, üheselt mõistetud ja nende elluviimine 

väljendub organisatsiooni kõigis tegevustes. 

Tööks on loodud inspireeriv õhkkond. Lasteaias on kõikidel võimaldatud õppida ja ennast 

täiendada. Organisatsioonis on soe mikrokliima, head omavahelised toetavad suhted. Direktor 

edendab avatud juhtimisstiili, olles kättesaadav ja koostööle orienteeritud. Võimaldab 

personali ja huvigruppide osalemist muudatuste juhtimises, kaasab neid sihipäraselt 

otsustamisprotsessidesse, innustab ja julgustab, rakendab kaasava juhtimise põhimõtteid ja 

loob muudatustele avatud organisatsioonikultuuri. 

Lasteaias arvestatakse eriliselt laste individuaalsuse ja loovusega, põhiväärtused kajastuvad ka 

lasteaia õppekavas. Õppe- ja kasvatustöö korraldamine liitrühmas on märk laste huvide 

esikohale seadmisest ja personali valmisolekust pakkuda erivanuselistele lastele sotsiaalset 

tuge kasvukeskkonna loomisega. 

Eestvedamise ja juhtimise, strateegilise juhtimise valdkonnas sai eesmärk täidetud ja 

planeeritud tegevused ellu viidud. 
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Tugevused: Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas on oluline, et direktor on avatud 

juhtimisstiiliga, võimaldab personalil ja huvigruppidel osaleda muudatuste juhtimises, kaasab 

neid sihipäraselt otsustamisprotsessi, innustab, julgustab. Seeläbi väärtustavad töötajad oma 

töökeskkonda ja on motiveeritud ennast arendama. 

 

Arendussuunad: Sisehindamise süsteemi parendamine. Lasteaia tegevusnäitajate 

korrigeerimine. 

 

2.2. Personalijuhtimine 

 

Üldeesmärk: personal on kaasatud lasteaia arengut toetavatesse otsustusprotsessidesse 

 

Tegevusnäitaja  2012 2013 2014 2015 2016 

Lasteaias on kõik õpetajad 

oma ala professionaalid, 

vastavad kvalifikatsioonile 

100% 100% 100% 100% 100% 

Inimestevahelised suhted      

(psühho-somaatiline 

keskkond) töökollektiivis 

toetavad professionaalset 

arengut 

4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 

Töötajate rahulolu koolitustel 

osalemise võimalustega 

4,75 4,75 4,75 5,0 5,0 

Lasteaia töötajatel on 

võimalus kaasa rääkida 

oluliste otsuste tegemisel 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 

Töötajate rahulolu tööga Ei küsitud 4,7 4,5 4,5 4,6 

Pedagoogide  

täiendkoolituste maht aastas 

EHIS tundides 

178  419 133 250 86 

Abipersonali   

täiendkoolituste maht aastas 

tundides 

12 17 43 - 28 
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 Enesearengu võimalused 

töötajatel 

4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 

 

Personali rahulolu 

tunnustamissüsteemiga 

4,0 4,0 4,0 5,0 4,6 

 

Viie aasta jooksul on personali ametikohtade arv olnud stabiilne. Pedagoogilist personali on 

lasteaias 5 inimest. Logopeed töötab Luke lasteaias 1,0 koormusega ja teenindab lisaks  Luke 

lasteaiale ka Nõgiaru ja Tõravere lasteaeda. Õpetajad töötavad 1,0 koormusega, muusik 0,25 

koormusega. Abipersonali kohti on kaks, õpetaja abi, majahoidja ja kokk. Kõik lasteaias 

töötavad pedagoogid vastavad kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele.  

Personali koolitused on igaaastaselt seotud arengukava prioriteetidega ja sisehindamise 

tulemustega. Koolitustel saadud teadmisi rakendatakse aktiivselt igapäevatöös.  

Personali kaasamine lasteasutuse juhtimisse toimub läbi üldkoosolekute ja pedagoogilise 

nõukogu tegevuste kaudu. Pedagoogiline nõukogu tegutseb aktiivselt iga-aastase tööplaani 

alusel. Lasteaias töötab lisaks ka TEL- „Tervist Edendava Lasteaia“ e. tervisemeeskond.  

Personali hindamiseks kasutatakse töötajate rahulolu küsitlusi, arenguvestlusi töötajatega, 

õppetegevuste vaatlusi, pedagoogide eneseanalüüsi, rühma õppeaasta kokkuvõtet.  

Vastavalt võimalustele rakendatakse lasteaias töötajate tunnustamise süsteemi, töötajaid on 

direktori poolt meeles peetud 1.septembril, õpetajate päeval, jõulude ajal, õppeaasta 

lõpetamisel, tööjuubelitel. 

Personalijuhtimise valdkonnas sai eesmärk täidetud ja planeeritud tegevused ellu viidud. 

 

Tugevused: Töötajad on aktiivselt kaasatud lasteaia erinevate dokumentide väljatöötamisel ja 

kokkulepitud tegevuste elluviimisel. Rakendatakse töötajate tunnustussüsteemi. Pedagoogid 

on professionaalselt arenenud läbi erinevate täiendkoolituste ja on erialaselt aktiivsed. 

 

Arendussuunad: Jätkata töötajate kaasamist ja koostööd personaliga. Abipersonali aktiivsem 

koolitustel osalemine. 

 

2.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: Koostöö huvigruppidega on toimiv 
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Tegevusnäitaja 2012 2013 2014 2015 2016 

Lapsevanemad leiavad, et 

lasteaed hoolib lastest 

- - - - 5,0 

Perede osalemine % 

arenguvestlustel 

85% 90% 100% 95% 95% 

Üldine rahulolu lasteaiaga 

lastevanematel 

- - - 4,8  4,8 

 

Esindades laste ja lastevanemate huve osales hoolekogu aktiivselt lasteaia arendustegevuses ja 

otsustas oma pädevuses olnud küsimusi.  

Lapsevanemad olid kaasatud aktiivselt lasteaia tegevustesse, lapsevanemad osalesid lasteaia 

siseruumide värvimisel, õuepaviljoni värvimisel. Tagasisidet lapsevanematelt saadi läbi lapse 

arenguvestluste, koosolekute ja rahulolu küsimustike. 

Lasteaia tegevusi on kajastatud Nõo valla lehes. 

Lasteaia olulisemad koostööpartnerid on olnud: teised valla lasteaiad, Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu Sihtasutus, Luke raamatukogu, Luke mõis, Nõo Põhikool, Nõo Vallavalitsus. 

Koostöö huvigruppidega valdkonnas sai eesmärk täidetud ja planeeritud tegevused ellu 

viidud. 

 

Tugevused: Selles valdkonnas on kõige olulisem hea koostöö lapsevanematega. Hoolekogu ja 

koostööpartnerid on toetanud lasteaia arengut. 

 

Arendussuunad: Jätkuv hea koostöö lapsevanematega ja teiste huvigruppidega. Aktiivne 

koostöö teiste huvigruppidega.  

 

2.4.Ressursside juhtimine 

 

Eesmärk: Ressursside säästlik ja tõhus kasutamine 

 

Tegevusnäitaja 2012 2013 2014 2015 2016 

Info liikumine lasteaias on tõhus 4,5 4,8 4,6 LV 4,8LV 4,7LV 

Rahulolu lasteaia turvalise õpi- 

ja kasvukeskkonnaga 

4,75 4,75 4,75LV 4,5LV 5,0LV 
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Rühmas olevad õppe- ja 

mänguvahendid toetavad lapse 

arengut 

4,5 4,5 4,8 4,75 4,9 

Kõrgharidusega pedagoogi 

ametijärguga palk ( eurot) 

608,18 639 671 700 770 

Lasteaiakoha arvestuslik 

maksumus lapse kohta kuus 

(eurot) 

245 269 288 334 352 

Lastevanemate poolt kaetava 

õppevahendite osa maht (eurot) 

13 13 13 20 20 

Keskmine pedagoogide arv ühe 

interneti ühendusega arvuti 

kohta 

2 2 2 1 1 

Rühmaruumide pindala m2 

õppe-kasvatustegevusteks 

(EHIS-e andmed) 

72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 

 LV- lapsevanemad 

Eelarveliste ressursside kasutamine ja analüüs toimub koostöös Nõo Vallavalitsuse 

raamatupidamisosakonnaga. Lasteaia eelarve on stabiilselt tõusnud, suurenenud on töötasud ja 

majanduskulud. 

Õppevahendite soetamine on süsteemne, lastevanematega kooskõlastatult püütakse poole 

õppevahendite raha eest uuendada õueala mänguväljakut. Õppevahendite raha eest ostetakse 

igapäevases õppetöös vajalikke vahendeid, eakohaseid õppemänge, logopeedilisi 

õppematerjale, laste- ja õppekirjandust, õppefilme, loovmängu vahendeid (LEGO klotsid, 

puidust mängukeskus jne). õuevahendeid ja spordi- ja muusikavahendeid. Lasteaia eelarve on 

viie aasta lõikes katnud lasteaia põhivajadused. 

Lasteaia arvutid on interneti ühendusega. Lasteaiast väljaminevaid dokumente allkirjastatakse 

enamuses digitaalselt. Menüüd koostatakse TAI toitumisprogrammiga, mis võimaldab 

koostada lasteaia menüüd ja elektrooniliselt analüüsida menüüde energia- ja toitainete 

sisalduse. Lasteaial on koduleht aadressil:  http://lukelasteaed.weebly.com/, mida direktor 

täiendab vastavalt vajadusele. 

http://lukelasteaed.weebly.com/
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Töötajaid on informeeritud vee ning elektri kokkuhoidlikust kasutamisest. Lasteaias on 

maaküte, mis reguleerib lasteaia sisetemperatuuri vastavalt ilmale. Keskkonnahoiust lähtuvalt 

kasutatakse laste õppe- ja kasvatustegevustes jääkmaterjale.  

Sisehindamise tulemusena on rakendatud erinevaid meetmeid infoliikumise parandamiseks     

(info meilidele nii töötajatele kui lapsevanematele, infostend töötajatele, lõunaringid, töötajate 

enda aktiivsus info selekteerimisel). Ressursside juhtimise valdkonnas sai eesmärk täidetud  ja 

planeeritud tegevused ellu viidud.  

 

Tugevused: Antud valdkonna tugevus on lasteaia kaasaegne- ja turvaline kasvukeskkond. 

Lasteaias on olemas keskkonna turvalisuse ja ohutu kasvukeskkonna hindamise plaan koos 

riskianalüüsiga. 

 

Arendussuund: Lisaressursside hankimine läbi projektide. Säästliku majandamise ja 

keskkonnahoiu süsteemne kavandamine. 

 

 2.5. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Eesmärk: Lasteaia põhiväärtused- loovus ja laste individuaalsus- on kajastatud 

igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses. 

 

Tegevusnäitaja 2012 2013 2014 2015 2016 

Rahulolu õppe- ja 

kasvatustegevuse tasemega 

lasteaias 

 - - 4,75 LV 4,8LV 4,6 

Lasteaias personali  suhted 

lastega 

4,75 4,75 4,75LV 4,8LV 

5,0 

4,9LV 

Koostöö lapsevanematega 4,25 4,25 4,75 4,75 5,0 

Laste koolivalmidus (kooli 

minevad lapsed) 

4 - 8 7 4 

Laste kohalkäimise määr 

ajavahemikus 01.09-31.05 

EHIS( laste arv) 

- 2186 2696 2383 2358 

Hariduslike erivajadustega - - - 1 - 
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lapsed rühmas 

Keskmine laste arv rühmas   20 22 20 18 20 

 LV-lapsevanemad 

Õpetajad analüüsivad laste arengut ja annavad regulaarselt tagasisidet lapsevanematele. 

Lapsevanemate osalus arenguvestlustel on läbi viie aasta olnud väga hea. 

Arengulise erivajadusega lapsed on toetatud, erivajadusega lastega tegeleb logopeed, 

vajadusel on koostatud  individuaalne arendus kava - IAK. 

Õppetegevuses  lapsekesksete õppemeetodite ning väärtuskasvatuse rakendamine õppe- ja 

kasvatustegevuses. Õppeprotsessis on väärtustatud laste loovuse ja individuaalsusega 

arvestamist, tervist hoidvat ja ohutut käitumist, keskkonna ja looduse hoidmist, tolerantsust. 

Lasteaias toimub sügis- ja kevadperioodil õuesõpe, lasteaed kasutab õppetegevuses  

„Kiusamise vaba lasteaed“ ja „ Tervist Edendav Lasteaed“ ideid. 

Lasteaia üldteemad: 

2011/2012  „Terves kehas terve vaim“  

Laps õpetati mõistma puhkuse vajalikkust, arvestama teiste lastega, oskust vältida ohte ja 

traumasid, arusaamist tervisliku toitumise vajalikkusest ja värskes õhus viibimise 

vajalikkusest. Laps kasutas tegevustes loovust. 

2012/2013 „Neli kaunist kleiti“ (aastaajad)  

Laps õppis tundma aastaaegade vaheldumist looduses. Laps julges kasutada oma tegevustes 

loovust. Lapsevanemate, laste ja õpetajate vahel toimus usalduslik ja aktiivne koostöö. 

2013/2014“ Mina ametite maailmas“  

Tutvustati lastele erinevaid ameteid ja anti teadmisi nende vajalikkusest. Väärtustati lastele 

tööd ja erinevaid ameteid. Laps oli teadlik lasteaia põhiväärtustest- loovus, mängulisus, 

turvalisus, tervis, koostöö, üksteisega arvestamine. 

2014/2015“ Olen pai ja viisakas, kui eksin siis ka vabandan“ 

„Kiusamisest vaba lasteaed“, laps õppis märkama teisi enda ümber. Lapsel kujunesid  

väärtushinnangud: sõbralikkus, abivalmidus, sallivus, koostööoskus, ausus, lahkus, hoolivus, 

viisakus. Lapsevanema, lapse ja õpetaja vahel toimus usalduslik ja tihe koostöö. 

2015/2016“ Mängides targaks“  

Laps omandas teadmised läbi mängu: vabamängu, loovmängu, õppemängu, liikumismängu, 

näpumängu, lauamängu jne arendamise .  

 

Tugevused: Õppekava süsteemne arendamine, 2016 valminud lasteaias uus õppekava,  

erivajadustega laste toetamine, laste individuaalsuse ja loovusega arvestamine. Õppeprotsessi 
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toetab sügisel ja kevadel õuesõpe ja mitmekülgsed erinevad tegevused. Lapsevanemad 

kaasatud aktiivselt lasteaia tegevustesse, lapsevanemad osalevad aktiivselt arenguvestlustel. 

 

Parendustegevused: Lasteaia õppekava uuendamine. Lastele jätkub lasteaia põhiväärtuste 

tutvustamine. Laste aktiivsem kaasamine õppeprotsessi erinevaid metoodikaid kasutades. 

 

2.6. Tervise edendamine 

 

Eesmärk: Terviseedenduslik mõtteviis on õppe- ja kasvatustegevustes rakendatud 

Tegevusnäitaja 2012 2013 2014 2015 2016 

Laste erivajaduste märkamine, 

tugisüsteemid 

- - 4,6LV 4,8LV - 

Laste tervisesõbralike eluviiside 

kujundamine, rahulolu lasteaia 

toitlustamisega 

4,6LV 4,6LV 4,8LV 4,7LV 4,8LV 

Lasteaed toetab laste tervist 4,8LV 4,8LV 4,7LV 4,8LV 4,8LV 

 LV-lapsevanemad 

Lasteaed on alates 2015. aastast „Tervist Edendav Lasteaed“. Lasteaial on tervist edendav 

tegevuskava 2015.-2018. aastateks ja tegevusi planeeritakse lähtuvalt eesmärkidest.  

Tervise ja ohutuse teemad on integreeritud õppe- ja kasvatusprotsessi. Õppeaasta 

tegevuskavas on tervisepäevade planeerimine sihipärane. 

Tervislike harjumuste kujundamine toimub igapäevaste tervisesõbralike toimingute kaudu. 

Lapsevanemad on rahul tervislike eluviiside toetamisega lasteaias ja lasteaia toitlustamisega.  

Tervisemeeskonna liikmed (sealhulgas lapsevanemate esindaja) on edendanud laste, 

lapsevanemate ja personali terviseteadliku harjumuste kujundamist. 

 

Tugevused: Tervist edendavate tegevuste toetamine. Lastevanemate rahulolu tervist 

edendavate tegevustega. 

 

Arendussuunad: Jätkuvalt tõsta laste, lapsevanemate ja personali teadlikus tervislikest 

eluviisidest. Tervisemeeskonna aktiivsem ja teadlikum tegutsemine. 
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3. VISIOON, MISSIOON JA LASTEAIA ERIPÄRA 

 

3.1. Visioon 

 

MÕNUS, AKTIIVSET ELUHOIAKUT VÄÄRTUSTAV LAPSESÕBRALIK LASTEAED 

  

3.2. Missioon 

 

 Toetame lapse väärtushinnangute kujunemist läbi lasteaia põhiväärtuste- loovus, 

individuaalsusega arvestamine, sõbralikkus, hoolivus, turvalisus, tolerantsus, ausus.  

 Toetame lapse kujunemist positiivse minapildiga õppimisvõimeliseks, iseseisvaks, 

elurõõmsaks, avatud, loovaks, teistega arvestavaks isiksuseks, kes suudaks teha 

valikuid ja kanda vastutust tehtu eest. 

 Hoiame ja väärtustame kodukohta ja Eesti rahvakultuuri. 

 Toetame lapse arengut, arvestades tema loovust, individuaalsust ja erivajadust, et laps 

saaks edukalt hakkama koolis ja tänapäeva ühiskonnas. 

 Toetame lapse arengut järjepidevas ja mitmekülgses kodu ja lasteaia koostöös. 

 

3.3. Lasteaia eripära 

 

  Liitrühma olemasolu, mis oma erivanuste laste koosseisuga soodustab igati laste 

vaimset arengut. Lapsel on iga päev võimalus suhelda erinevas vanuses lastega ning 

suhtlemistasandite mitmekesisus mõjub igati soodsalt laste sotsiaalsele arengule. 

 Laste individuaalsusega arvestamine. 

 Looduslähedane maalasteaed. Eesmärgiks on äratada huvi ja anda teadmisi koduvalla 

loodusest, ajaloost, tänapäevast ning kasvatada armastust oma kodukoha vastu.   

 Lasteaias on kasutusel „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika. 

 Lasteaed on liitunud „Tervist Edendavate Lasteaedade“ võrgustikuga, lasteaed paneb 

aluse lapse individuaalsele tervisekäitumisele ja tervislike eluviiside kujunemisele 

kogu edaspidiseks eluks. 
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4. STRATEEGILISED EESMÄRGID 2017-2019 

 

Sisehindamise valdkonnad kolmeks  aastaks: 

2016/2017 õ.a. Tervise edendamine 

2017/2018 õ.a. Ressursside juhtimine 

2018/2019 õ.a. Strateegiline juhtimine 

  

Õppeaasta moto lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest: 

2016/2017 õ.a. Tervis on meie endi kätes (individuaalsus) 

2017/2018.õ.a. Loovalt läbi elu (loovus) 

2018/2019 õ.a. Väärtustel põhinev osalusjuhtimine 

 

 

5. TEGEVUSKAVA 2017-2019 

 

5.1. VALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE, STRATEEGILINE 

JUHTIMINE 

 

Eesmärk: Väärtustel põhinev osalusjuhtimine 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1. Lasteaia tegevus toimub läbi ühiselt Töötajate ja lapsevanemate rahulolu 4,5 

heaks kiidetud eesmärkide ja väärtuste   

2. Rahulolu lasteaia juhtimisega Töötajate ja lapsevanemate rahulolu 4,5 

Eestvedamine ja strateegiline 

juhtimine 2017           2018            2019         Vastutaja 

1. Sisehindamise süsteemi 

parandamine    x                                                        direktor 

2.Sisehindamise kolme aasta aruanne                         x                                   direktor 

3. Arengukava 2020-2023 koostamine                                               x             direktor, 

                                         pedagoogid, hoolekogu 
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5.2. VALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE 

 

EESMÄRK: Laste arengut toetab ühtse meeskonnana töötav personal 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1. Inimestevahelised suhted töö-   

kollektiivis toetavad professionaalset  Töötajate rahulolu 4,5 

arengut   

2. Lasteaia personal töötab ühtse  Töötajate ja lapsevanemate rahulolu 4,5 

meeskonnana   

3. Lasteaia personal on kaasatud    

otsustamisprotsessidesse ja  Töötajate rahulolu  4,5 

arendustegevusse   

4. Pedagoogide keskmine   

täiendkoolituste maht tundides 30 tundi aastas 

5. Abipersonali keskmine    

täiendkoolituste maht tundides 10 tundi aastas 

Personali kaasamine ja toetamine 2017         2018          2019          Vastutaja 

1. Töötajate osalemine lõunaringides,    

koosolekutel    x               x                 x                 direktor 

Personali arendamine   

1. Terviseedenduslikud koolitused ja    x               x                 x                direktor 

seminarid                                                    TEL meeskond 

2. Erivajadustega laste toetamine     x               x                 x                direktor, 

lasteaias                                                           logopeed, 

                                                            pedagoogid 

3. Väärtuskasvatus lasteaias    x               x                 x                direktor, 

                                                           pedagoogid 

4. Toiduhügieenikoolitus                     x                                   direktor 

5. Majasisene esmaabi koolitus    x                                                    direktor 

6. Evakuatsiooniõppuse läbiviimine    x               x                 x                direktor 

7.Pedagoogide osalemine Tartu   

maakonna pedagoogide ainesektsiooni     x               x                 x                direktor 
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koolitustel   

8. Vastavalt tegevuskava eesmärgile   

koolitustel osalemine    x               x                 x                direktor 

Personali hindamine ja 

motiveerimine   

1. Personali tunnustussüsteemi   

korrigeerimine                      x                                   direktor 

2. Pedagoogide töö tulemuslikkuse   

hindamise kriteeriumite   

väljatöötamine ja täiendamine                                         x                direktor 

3. Personali rahulolu uuringu   

läbiviimise erinevad meetodeid    

rakendades                     x                                    direktor 

 

5.3.VALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

EESMÄRK: Huvigrupid toetavad lapse ja lasteaia arengut 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1. Lastevanemate rahulolu lasteaiaga Lastevanemate rahulolu 4,5 

2. Perede osalemise % 

arenguvestlustel 95% 

Hoolekogu ja lapsevanemad 2017           2018                 2019    Vastutaja 

1. Hoolekogu tööplaani koostamine ja    x                  x                        x         direktor, 

kokkuvõtte tegemine hoolekogu tööst                                             hoolekogu esimees 

2. Arenguvestlused lapsevanematega   

laste arengu analüüsi tulemuste põhjal    x                  x                        x        õpetajad 

3. Lastevanemate ümarlaudade,     x                  x                        x        direktor, 

koolituste läbiviimine                                                            õpetajad 

Teised asutused   

1. Koostöö tihendamine teiste valla    x                   x                     x           direktor, 

asutustega                                                         pedagoogid 

Huvigruppidega koostöö hindamine   
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1. Lapsevanematega rahulolu 

uuringute läbiviimine    x                   x                     x           direktor 

Avalikkussuhted   

1. Positiivne tegevuste kajastus Nõo 

valla lehes ja lasteaia kodulehel 

x                    x                      x            direktor,                                                             

pedagoogid 

 

 

5.4. VALDKOND:RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

EESMÄRK: Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab lapse arenguks ja personali 

tööks soodsa keskkonna 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1.Rahulolu info liikumisega lasteaias Lapsevanemate ja töötajate rahulolu 4,5 

2. Rahulolu lasteaia turvalise õpi- ja    

kasvukeskkonnaga Lapsevanemate rahulolu 4,5 

3. Rühmas olevad õppe- ja mängu-   

vahendid toetavad lapse arengut Lapsevanemate ja töötajate rahulolu 4,5 

4. Rahulolu töökeskkonnaga Töötajate rahulolu 4,5 

Eelarveliste ressursside juhtimine   2017      2018           2019          Vastutaja 

1. Projektide kirjutamine ja 

lisavahendite taotlemine     x                 x                  x               direktor 

Töö- ja kasvukeskkonna 

arendamine   

1. Lasteaia kasvukeskkonna 

hindamine ohutuse ja turvalisuse 

valdkonnas ( riskianalüüs)     x                x                  x               direktor 

2. Lasteaia kuuride lammutamine, uue   

kuuri ja õuepaviljoni ehitud     x                                                     direktor 

3. Lasteaia vanade paplite maha 

võtmine elektriliinide vahelt                       x                                   direktor 

4. Lasteaia rattatee ja liikluslinnaku    

ehitamine                                            x              direktor 
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5. Lasteaia õueala mänguvahendite    

korrastamine    x                 x                  x               direktor 

Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid   

1. Lasteasutuse keskkonnahoidliku    

suhtumise juurutamine    x                 x                  x              töötajad 

Inforessursside juhtimine   

1. Lasteaeda infotehnoloogiliste    

vahendite ostmine ( tahvelarvuti,    

fotoaparaat)                      x                     x             direktor 

 

 

 

 

5.5.VALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

EESMÄRK: Lasteaiast läheb kooli positiivse minapildiga, aktiivne ja loov laps 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1. Rahulolu õppe- ja kasvatustegevuse    

tasemega lasteaias Lastevanemate rahulolu 4,5 

2. Lapse arengu analüüsimine on   

süsteemne ja toetab lapse arengut Lastevanemate rahulolu 4,5 

Lapse areng ( sh erivajadusega 

lapse toetamine)   2017        2018         2019       Vastutaja 

1. Lapse arengu analüüs ja      x                 x              x            direktor, 

arendustegevused 

                                                     logopeed,  

                                                     pedagoogid                    

2. Laste koolivalmiduse hindamine ja       x                x             x              direktor, 

koolivalmiduskaartide väljastamine 

                                                      logopeed, 

                                                      pedagoogid                                                

Õppekava   

1. Õppekava arendustegevus     x                 x              x            direktor, 

                                                       pedagoogid 
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Õppekorraldus- ja meetodid   

1. Lapsekesksete põhimõtete   

rakendamine ( laste kaasamine,     x                  x                  x           direktor 

lastega filosofeerimine)                                                        pedagoogid 

2. Hea psühhosotsiaalse keskkonna   

jätkuv hoidmine ja arendamine    x                  x                  x           direktor 

(Kiusamisest vaba lasteaed 

metoodika)                                                         pedagoogid 

Väärtused ja eetika   

1. Lasteaia põhiväärtuste 

integreerimine   

igapäevasesse õppeprotsessi     x                 x              x             pedagoogid 

2. Lasteaia tegevuste kajastamine   

lasteaia kroonikas     x                 x               x              direktor 

    

 

 

 

 

5.6. VALDKOND: TERVISE EDENDAMINE  

 

EESMÄRK: Lasteaia meeskond loob lastele tervisliku ja aktiivse kasvukeskkonna 

 

Tegevusnäitaja Lasteaia eesmärk 2019 

1. Lasteaias tegeletakse 

süstemaatiliselt   

laste terviseedendamisega Töötajate ja lapsevanemate rahulolu 4,5 

Erivajadustega lapse toetamine   2017           2018        2019          Vastutaja 

1. Laste erivajaduste varajane     x                     x            x              direktor, 

märkamine ja vastavate arendus-                                                          logopeed,      

tegevuste rakendamine                                                          pedagoogid 

2. Lapse arengu toetamine     x                     x            x              logopeed, 

                                                          pedagoogid 
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Terviseedendus   

1. Tervisesõbralike põhimõtete     x                  x              x              direktor 

järjepidev rakendamine, lastes                                                         pedagoogid, 

tervislike harjumuste kujundamine                                                    TEL meeskond 

2. Tervisemeeskonna tegevus     x                  x              x              direktor, 

                                                         pedagoogid, 

                                                     TEL meeskond 

 

 

6. ARENGUKAVA MUUTMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

 Arengukavasse tehakse muudatusi vajadusel üks kord aastas, uue õppeaasta oktoobris 

lähtuvalt eelmise perioodi analüüsi tulemustest. Lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu 

kinnitavad muudatused ja parandused. Arengukava tegevuskava muudatused esitab 

lasteasutuse direktor läbivaatamiseks lasteaia pidajale. Arengukava kinnitab Nõo 

Vallavolikogu.  

Lasteaia arengukava kuulub muutmisele seoses:  

 haridusalase seadusandluse muudatustega;  

 muudatustega riiklikus õppekavas;  

 muudatustega lasteaia investeeringutes ja eelarves;  

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 


