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1. SISSEJUHATUS            
 
Tartu Lasteaed Krõll arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arendustegevuse 
põhisuunad, valdkonnad, kujundab tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise 
korra. Arengukava arendustegevusse on kaasatud järgmised huvigrupid: hoolekogu, personal, 
lapsevanemad. 
Arengukava koostamise protsessis kasutati erinevaid meetodeid. Kevadel viidi läbi  rahulolu  
uuringud personalile ja  lapsevanematele. Küsimustik personalile ja lastevanematele viidi läbi  
SA INNOVE rahulolu uuringu kaudu.  
Analüüsi ja sisehindamise tulemusena on välja töötatud lasteaia prioriteedid, arengusuunad, 
tugevused ja nõrkused. 
 

Arengukava  koostamisel lähtuti: 
• Tartu Lasteaed Krõll arengukavast 2017-2019; 
• Tartu Lasteaed Krõll põhiväärtusest ja õppekavast; 
• Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast; 
• Tartu linna arengukavast 2018-2025; 
• Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkuleppest; 
• Sisehindamise aruandest 2017- 2019; 
• Kooleelse lasteasutuse seadusest; 
• Lastekaitseseadusest. 

 
1.1 Lasteaia  prioriteet 

• Turvalisuse ja rahulolu tagamine lastele ja lastevanematele. 
• Töötamine tervist edendava lasteaiana. 
• Tuginemine kaasaegsele õppemetoodikale, et  arendada  lastes 

oskuslikke  ning  vastutustundlikke  tehnoloogia kasutajaid ja toetada lapse õppimisoskusi, 
loomingulisust ning arengut nii füüsilises- kui virtuaalses õpikeskkonnas.   

• Lapse heaolule tuginemine järgides nii lapsest lähtuvat metoodikat kui ka teisi paindlikke 
pedagoogilisi lähenemisviise. 

 
1.2 Lasteaia missioon 
Tartu Lasteaias  Krõll luuakse läbi positiivse edualamuse ning väärtushinnangute  maksimaalsed 
võimalused lapse igakülgseks arenguks  ning tervise edendamiseks.   
 
 1.3 Lasteaia visioon 
Lasteaed Krõll on komplekteeritud erialaselt koolitatud loovate töötajatega. 
Lasteaed Krõll on sisustatud nõuetekohaselt ja kaasaegselt. 
Laps oskab koolielus erinevates olukordades hakkama saada, vastutust võtta ning olla hea kaaslane. 
       
1.4 Lasteaia väärtused 
Sallivus- Näha ja aktsepteerida kollektiivis  esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt. 
 
Austus-  Olla hea kaaslane kõikidele. Näidata üles austust teiste vastu. Väärtustada erinevusi ja    
erinevaid isiksusi. 
 
Turvalisus- Meie lasteaia  töö-, õpi-, ja kasvukeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. Peame 
oluliseks,  et turvalised oleks nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond. 
 
Hoolivus- Me hoolime igast lapsest ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt. Meie 
lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. 
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Koostöö- Meie lasteaias toimub hea koostöö meeskonnaliikmete, laste ja lapsevanematega. Meie 
töötajatel on hea koostöö nii oma rühmas, kui ka kogu organisatsioonis. Teeme koostööd  teiste 
lasteaedade- ja organisatsioonidega. 
 
Tervis-  Meie jaoks on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Pöörame tähelepanu tervislikule eluviisile 
ja tervislikule toitumisele. Väärtustame koosolemist läbi ühisürituste. 
 
2. ÜLDANDMED JA ERIPÄRA 
 
2.1 Õppeasutuse lühikirjeldus 
Lasteaia nimi: Tartu Lasteaed Krõll. 
Lasteaia asukoht: Tartu 50704, Anne 67. 
Lasteaed töötab aastast 1976 (Tartu 35. Lastepäevakodu). 
Alates 1998. a. kannab asutus Krõlli nime. 
Lasteaias Krõll on 50  töötajat, neist 30  pedagoogi, 20 tehnilist personali. 
Lasteaed on avatud kell 7:00 – 18:30. 
Lasteaias on 12 rühma, nendest kaks rühma töötavad 1+1+1 süsteemi alusel,  
üks rühm 1+2 süsteemi alusel.  
 
 2.2 Eripära 
Tartu Lasteaed Krõll on ühinenud Tervist Edendavad  Lasteaiad (TEL) võrgustikuga. 
Lasteaias toimuvad  temaatilised suurüritused: ranitsajooks, mihklilaat, 
isadepäeva pereõhtu, pidulik lõunasöök lõpetajatele  ja kevadine mäepidu. Lasteaed täiendab 
igapäeva tegevusi õppekava rakendamist toetavate jt projekte abil. 
Lasteaed on loonud võimalused igapäevaste tegevuste rikastamiseks: Kairi tervisekool, koorilaul, 
rahvatants, keeltekool, jalgpall. 
 
3. HINNANG HETKEOLUKORRALE 
 
3.1 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tugevused 
• Kolm rühma on üle läinud uuele töökorraldusele (õpetaja, õpetajat abistav töötaja ja õpetaja 

abi). 
• Tervishoiutöötaja ja tervisemeeskonna juht kavandavad  ja viivad  läbi laste tervise- ja 

füüsilise heaoluga seotud tegevusi. 
• Toimub infotehnoloogiliste vahendite kaasajastamine (tahvelarvutite, dokumendikaamerate, 

puutetundliku tahvli  kasutamise Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse- kaudu saadud 
digivahendid võimalus töötada Blue-Bot, Ozobot Evo). 

• Toimub õpetajate kompetentsuse juhtimise tõstmine õppijakeskse nüüdisaegse õpikäsituse 
rakendamiseks. 

• Toimub lapse kasvumapi täiendamine, dokumenteerimine, lapse arengu hindamine.  
• Toimub õppekava rakendamist toetavate projektide  kirjutamine. 
• Toimub arvestamine laste isikupäraga (erivajadusega, erirahvustest lapsed). 
• Toimub  õppetegevuse analüüsimises Demingi tsüklit (planeeri, teosta, kontrolli, korrigeeri).  
• Õpetajad analüüsivad oma tööd  õpetaja kutsestandard 6  ning Gibbsi reflektsioonimudeli 

järgi. 
• Toimub muukeelsete laste keeleõpe läbi laulumängu ringi.  
• Toimub huvi äratamine projektiõppe vastu. 
• Toimub iga õpetaja integreeritud saalitegevuste analüüs.  

Parendusvaldkonnad 
• Asfaldi paigaldamise korral õuealale paremate mängu- ja liikumisvõimaluste loomine. 
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• Paindlikke ja kaasaegsete õppemeetodite  rakendamine. Lähtudes teema ja projektiõppest. 
 
3.2 Eestvedamine ja juhtimine 
Tugevused 

• Eestvedamise ja juhtimise mõju uurimine rahuloluküsitluste ja personali eneseanalüüsi 
kaudu. 

• Majasisesed koolitused, individuaalsed enesetäiendamised õpetajatele, õpetaja abidele, 
parimate ideede jagamised õpetajalt õpetajale, ühised õppekäigud. 

• Õpetajate loominguline vabadus ja tunnustamine. 
• Lasteaed on komplekteeritud kvalifitseeritud töötajatega. 
• Sisehindamise, eneseanalüüsi, arenguvestluse  käigus analüüsitakse töö tulemuslikkust ning  

selgub ka  töötajate  koolitusvajadus. 
• Üks kord aastas on  personalil võimalus külastada teisi Tartu linna või maakonna lasteaedu. 
• Valitakse  parima kasvukeskkonnaga lapsesõbalik rühmaruum ning selle rühma meeskonda  

tunnustatakse rändkarikaga. Antakse võimalus osta õppevahendeid ja mänguasju 60 euro 
eest. 

• Personali tervis on hoitud mitmekesiste tervist toetavate tegevustega. 
• Õpetaja abide pedagoogiline kompetents on täienenud läbi sisekoolituste nt õpetajalt õpetaja 

abidele.  
Parendusvaldkonnad 

• Liikumine Eliis- eLasteaed  programmi kasutamise suunas. 
• Tugisüsteemi täiendamine kompetentsikeskustega. 

 
3.3 Personali juhtimine 

• Lasteaia personali keskmine vanus on 48 eluaastat. 
• Vanempedagooge on  2, pedagooge 30. 
• On 21 rühmaõpetajat, 4 õpetajat abistavat isikut, 10 õpetaja abi,  kaks liikumisõpetajat, kaks 

muusikaõpetajat, kaks logopeedi, eripedagoog, psühholoog. 
• Lasteaial on oma remondimees, majaperenaine, tervishoiutöötaja, kaks kokka, sekretär-

asjaajaja, majandusjuhataja. 
• Lasteaeda Krõll võetakse vastu lapsi järgnevalt: 

aastal 2019  ligikaudu 52 last, 
aastal 2020  ligikaudu 53 last, 
aastal 2021  ligikaudu 52 last. 

Parendusvaldkonnad 
• Aasta tegevuskava edasiarendamine ja  täiendamine, tuginedes Koolieelse lasteasutuse 

riiklikule õppekavale.  
•  Personali osalemise toetamine erinevates projektides, ka  rahvusvahelisel tasandil. 

   
3. 4 Koostöö huvigruppidega 

Tugevused 
• Tagasiside tulemusel on parendatud õpi- ja kasvukeskkonda, täiendatud  õueala vahendeid, 

mitmekesistatud laste menüüd, kodulehte. 
• Koostöö lastevanematega laste õpi-ja kasvukeskkonna parendamisel (nt oma elukutse 

tutvustamine lastele,  kostüümide ja rahvariiete valmistamisel). 
• Alates 1986. a on lasteaed olnud praktika baaslasteaiaks TÜ haridusteaduste instituudi 

üliõpilastele (vaatluspraktika, sõime- ja diplomipraktika). 
• Alates 2007. a on lasteaed olnud praktika baaslasteaiaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

üliõpilastele. 
• Huviringide valik on välja pakutud arvestades laste ja lastevanemate soove. 
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• Piirkonna lasteaedadega ning sportimis- ja võimlemisvõimalusi  pakkuvate partneritega (OÜ 
FC Santos, Tähtvere Suusaklubi, Lõunakeskuse Uisuväli). 

• Soovijatel on võimalus osaleda uues tasulises ringis Kairi tervisekool.   
• Toimub koostöö arendamine Hansa Kooliga, Descartes’i Kooliga.  
• Toimub koostöö sõpruslasteaiaga Nõo la Krõll. 

Parendusvaldkonnad 
• Lasteaia tutvustamine/reklaamimine kodulehe ja ajakirjanduse kaudu.  
 

3.5 Ressursside juhtimine 
Tugevused 

• Saalis on olemas vajalik helitehnika (helipult, valgustehnika , kõlarid, digiklaver). 
• Projektide kirjutamise kaudu on leitud lisaressursse.  
• Toimub süstemaatiline prügi ja jäätmete sorteerimine.  
• Toimub mängu- ja õppevahendite ostmine lähtuvalt vajadusest. 
Parendusvaldkonnad     
• Inventari uuendamine. 
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste võimaluste arendamine.  

 
4.  ARENGUKAVA VALDKONNAD, PÕHISUUNAD JA TEGEVUSKAV A 
AASTATEKS 2020-2022 
 
4. 1   Õppe- ja kasvatusprotsess 

• Õppeprotsess on lapsest lähtuv, mänguline,  integreeritud, projektiõppe metoodika 
põhimõtetega. 

• Laste sotsiaalsete suhete arengu toetamine toimub läbi erinevate metoodikate. 
• Laste arengu jälgimine on süsteemne, kavakindel ning lapsest lähtuv.  

 
Valdkond Võtmetegevus 2020 2021 2022 Vastutaja 

Lapse areng Senisest enam tähelepanu 
pööramine erivajadustega 
lastele, kaasates  tugisüsteeme, 
et  koostada individuaalseid 
arenduskavasid. 

X X X Õppealajuhataja 
Logopeed 
Eripedagoog 
Õpetajad 
HEV  koordinaator 

 Õppekava 
  
 

Lasteaiaõppekava täiendamine 
ja analüüsimine. 
 

X X X  Õppealajuhataja 
 Õpetajad 

Laste arengu jälgimine ja               
analüüsimine läbi 
arengumängude,      vaatluste, 
vestluste ja käeliste  tegevuste. 
 

X X X  Õppealajuhataja 
  

Tervisekasvatuse ja   eesti keele 
kui teise keele valdkondade 
täiendamine. 
 

X X X Õppealajuhataja 

Projektiõppe  põhimõtete 
rakendamine.  

X X X  Õppealajuhataja 
 Õpetajad 

Projektide  kirjutamine ja nendes 
osalemine. 

X X X  Õpetajad 

 Väärtused ja  Üldinimlike väärtuste X X X  Personal 
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eetika väärtustamine isikliku eeskujuga.   Õppealajuhataja 
Lasteaiaõpetajate, spetsialistide ja 
lastevanemate poolt soovitud 
täiendavate tegevuste (ringid, 
teatrid, perepäevad, ühisüritus) 
võimaldamine. 

X X X  Õppealajuhataja 

 
4. 2 Eestvedamine ja juhtimine 

• Lasteaias on toetav  organisatsioonikultuur ja toimiv sisehindamissüsteem. 
• Lasteaias on toimiv põhiväärtuste  kujundamine ühisürituste ja isikliku eeskuju kaudu. 
•    Lasteaed on nähtav sümboolika järgi. 

 
Valdkond Võtmetegevus 2020 2021 2022 Vastutaja 

Eestvedamine Lasteaia personali kaasamine osalema 
majasiseselt ettepanekute ja tagasiside 
andmise  protsessis. 

X X X Direktor 
Töörühmade 
eestvedajad 
 

Olemasolevate põhiväärtuste 
ülevaatamine ja tutvustamine kõikidele 
huvigruppidele.  

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Lasteaeda tutvustavate trükiste ja 
esemete koostamine. 

X X  Direktor 

Strateegiline 
juhtimine ja 
sisehindamine 

2020-2022.a arengukava täitmise 
jälgimine, kokkuvõtete tegemine ning 
tagasiside andmine  personalile ja 
hoolekogule. 

X X X Direktor 

2020-2022.a. sisehindamise aruande 
esitamine.   

  X Direktor 

Personali teadlikkuse arendamine ja 
toetamine muutunud õpikäsitlusest. 

X X X Õppealajuhataja 

 
4. 3   Personalijuhtimine 

• Personalijuhtimise valdkonna dokumentatsiooni on uuendatud meeskonnatööna. 
• Lasteaias  on kompetentne,  meeskonnana töötav ja arengule suunatud personal. 
• Personalile on võimaldatud sisekoolitusi ja uurimisseminare vastavalt eesmärkidele ja 

vajadustele.  
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Valdkond Võtmetegevus 2020 2021 2022 Vastutaja 

Personali 
vajaduse 
hindamine ja 
toetamine 

Üldpersonali ametikohtade vajaduste, 
töökorralduste analüüsimine.. 

X X X Direktor 

Personali 
arendamine 
 
 

Lasteaia siseste ja väliste koolituste 
korraldamine. 

X X X Direktor 

Täiendavalt praktikajuhendajate 
koolitamine. 

X X X Õppealajuhataja 

Õpetajate eestvedamisel üldharivate 
koolituste läbi viimine õpetaja abidele 
kas korda õppeaastas. 

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Koolituste mõjususe parima 
pedagoogilise praktika rakendamise 
hindamine. 

X X X Direktor 

Juhtidele mõeldud tööalastel 
koolitustel (direktor, õppealajuhataja, 
majandusjuhataja) osalemine. 

X X X Direktor 

Personali 
hindamine ja 
motiveeri 
mine 

Personali rahuloluuuringu ja 
arenguvestluse läbiviimiseks Gibbsi 
reflektsiooni  mudeli kasutamine. 

  X Direktor 
 

Ühisürituste korraldamine. X X X Juhtkond 
Arendusrühmad 

Aasta kolleegi valimine. X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Personali kompetentsuse hindamine 
laste arengu toetamisel.  

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Üks kord õppeaastas paremate 
kogemuste jagamine kolleegilt 
kolleegile. 

X X X Õppealajuhataja 

Personali arenguvestluse läbiviimise 
korra rakendamine. 

X X X Direktor 

Koolituste 
planeerimine 

Suunamine  töötajaid vastavalt  
eriliigilistele silmaringi laiendavatele 
ja erialastele Töötukassa poolt 
pakutavatele  koolitustele (kasvatus, 
majandus, info- tehnoloogia  jms 
valdkond). 

X X X Direktor 

Koolituste korraldamine:  Projektiõpe 
lasteaias. 
Lõimumine multikultuursesse 
ühiskonda (eesti keele kui teise keele 
toetamine). 

X   Direktor 
Õppealajuhataja 

Koolituste korraldamine: 
Erivajadusega laps rühmas. 
Õpetaja töö reflekteerimine. 

 X  Direktor 
Õppealajuhataja 

Koolituste korraldamine: Eliis- 
lasteaed  keskkonna kasutamine. 
Muinasjutuvestja Piret Päär. 

  X Direktor 
Õpealajuhataja 

Koolituste korraldamine X X X  
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lastevanematele: Kui laps tuleb 
lasteaeda. 
CAP-koolitus (vägivalla ennetamine). 
Individuaalne, majasisene  
enesetäiendamine vastavalt 
väljatöötatud juhendi alusel. 

X X X Pedagoogid 

 
4.4  Koostöö huvigruppidega 

•    Lasteaias on korraldatud ühised koolitused ja õppepäevad kolleegidega teistest lasteaedadest. 
• Lapsevanemad on kaasatud lasteaia ühisüritustele ja õppekäikudele.  
•    Lasteaed on koostöös erinevate huvigruppidega  toetanud  laste arengut. 

 

Koostöö 
kavandamine 

Võtmetegevus 2020 2021 2022 Vastutaja 

Koostöö jätkumine Tervise Arengu 
Instituudiga, Tartu Ülikooliga, Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooliga. 
 

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Osalemine koostööprojektides, 
konkurssidel. 

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Koostöö jätkumine ümbruskonna 
koolidega, teiste  lasteaeda- ja 
spordiklubidega.  

X X X Õppealajuhataja 

Lastevanemate aktiivne kaasamine ja   
panustamine lasteaia õppe- ja 
kasvatusprotsessi läbiviimisse 
(ühisüritused, õppekäigud 
aastaringselt). 

X X X Õpetajad 
Õppealajuhataja 

Erinevatel konkurssidel osalemine (nii 
laste, personali kui asutusega), 
koostööprojektides. 

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 
Õpetajad 

Huvigruppide 
kaasamine, 
koostöö 
hindamine 

Praktikabaasiks olemine, võttes 
praktikale erinevate koolide, 
koolitusfirmade praktikante. 

X X X Õppealajuhataja 

Näidistegevuste  läbiviimine TÜ 
täiendkoolitusel osalejatele. 

X X X Õppealajuhataja 

Igal kevadel lasteaia lahtiste uste 
päevade korraldamine 
lastevanematele. 

X X X Direktor 
Õppealajuhataja 

Erinevatele sihtgruppidele koolituste X X X Direktor 
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ja ürituste läbiviimine (õpetajad, 
õpetaja abid, lapsevanemad, lapsed).   

Õppealajuhataja 

                                                                                                                                                                         
  
4.5   Ressursside juhtimine 

• Lasteaias on kaasaegne, turvaline, lapsekeskne  õpi- ja kasvukeskkond.  
• Personalile on loodud võimalused infotehnoloogia vahendite kasutamiseks.  

 
Kasutatud lühendid:  LE- Lasteaia eelarvest 
 

Valdkond Võtmetegevus 2020 2021 2022 Vastutaja 

Materiaal-
tehnilise baasi 
arendamine 

Toidu serveerimislaudade ja  tumbade 
7.,9.rühma. 

X   Direktor 
Majandusjuhataja 
 

 Uue mööbli ostmine direktori kabinetti.   X  Direktor 
 Majandusjuhataja 
 

  Metoodilisse kabinetti uute toolide   
ostmine. 

  X  Direktor 
 Majandusjuhataja 

  Söögituppa uute toolide ostmine. X    Direktor 
 Majandusjuhataja 

Investeeringute 
kava 

  Rühmadesse vahendite ostmine: üks või 
kaks korda õppeaastas kirjatarbed, 
õppemänge. 

X X X  Direktor 
 Õppealajuhataja 
 LE 

  Otstarbekusest lähtuvalt  raamatute 
ostmine metoodilisse kabinetti. 

X X X  Direktor 
 Õppealajuhataja 
 LE 

 Õuealale  tasakaalupinkide ostmine. X    Majandusjuhataja  
 LE 
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
Tartu Lasteaed Krõll arengukava täitmise kokkuvõte ja analüüs tehakse üks kord aastas, eelarveaasta 
lõpus. 
Direktor hindab lähtudes sisehindamistulemustest kehtiva arengukava muutmisvajadust pärast 
kalendriaasta lõppu uue kalendriaasta jaanuari-veebruarikuus majandusaasta aruande juurde 
tegevusaruande koostamise käigus ning edastab haridusosakonnale koos tegevusaruandega teabe 
arengukava muutmisvajaduse kohta. Arengukava muutmisettepanekuid koos arengukava täiendatud 
redaktsiooniga menetletakse samas korras asutuse arengukava vastuvõtmisega. 
Muudatus- ja parandusettepanekuid saavad teha personali liikmed üldkoosolekutel ja lapsevanemad 
hoolekogu kaudu. Ettepanekud arengukava muutmiseks kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja 
hoolekoguga.  Arengukava kinnitab Tartu Linnavalitsus. 
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LISA 
SWOT-analüüs seisuga 2019aasta kevad 
SWOT-analüüsi  koostamine: 
personali ajurünnak, milles osales 40 töötajat,  
hoolekogu koostatud  
 

Tugevused Nõrkused 

• traditsioonid (mäepidu, mihklilaat, 
pidulik lõuna lõpetajatele, ranitsajooks), 

• projektide kirjutamine (ka 
rahvusvahelised), 

• sõbralik ja toetav kollektiiv 
(väljasõidud, teemaõhtud), 

• remonditud üldruumid, pooled rühmad,  
• arvutid ja internetiühendus kõikides 

rühmades, 
• digivahendite olemasolu,  
• kaasaegne tehnika saalis, 
• majasisesed koolitused ja koolitused 

õpetajalt õpetajale, 
• aktiivne tervistedendav meeskond, 
• oma köök ja toitlustamine, 
• valgustatud õueala, 
• koostöö teiste lasteaedade-ja asutustega, 
• kelkude/kärude paviljon, 

mängupaviljonid, 
• hästi toimiv koduleht, 
• õpetajate loominguline vabadus ja 

tunnustamine, 
• eraldatud ressursside efektiivne 

kasutamine,  
• wifi ühendus,  
• teraapiakoer. 

 

• ruumipuudus ühe toaga rühmas 
• lisaruumide puudus (individuaalne- ja 

grupitöö, arenguvestlus) 
• õuealal lagunev asfalt, 
• hooajalised üleujutused, sügavad lombid 

õuealal,  

Võimalused Ohud 
 

• sponsorite leidmine, 
• läbi meedia lasteaiaõpetaja maine ja - 

enesehinnangu tõstmine, 
• lastevanemate tõhusam kaasamine, 

õppetegevuste ettevalmistamiseks, 
• jooksuraja katmine turvalise kattega. 

 

 
• koolitusrahade vähenemine, 
• laste täituvuse vähenemine, 
• õpetajate infopuudus lapse tervisliku seisundi 

kohta (tõendid, tervisekaardid), 
• kahe lasteaia liitmine.  
• lagunevad mänguväljakud 

 


