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1. SISSEJUHATUS 

 

Väike-Maarja Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja 

-valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava koostamisel on aluseks koolieelse lasteasutuse seadus, haridus- ja teadusministri 

13.08.2009. a. määrus nr. 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord 

sisehindamise küsimustes”. 

Väike-Maarja Lasteaia arengukava aluseks on Väike-Maarja Lasteaia põhimäärus (kinnitatud 

Väike-Maarja Vallavolikogu 30.06.2011 määrusega nr 11), Väike-Maarja valla arengukava 

2015 – 2018 hariduse valdkonna eesmärgid, Väike-Maarja Lasteaia arengukava 2009-2014 

(kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 13.01.2010 määrusega nr 1), Väike-Maarja Lasteaia 

sisehindamise aruanne 2011-2014 (kinnitatud direktori 16.04.2015 käskkirjaga nr 2 Ü). 

 

 

2. ÜLDANDMED 

 

Aadress: Väike-Maarja Lasteaed (kuus lasteaiarühma ja üks sõimerühm) 

  Lõuna 10, Väike-Maarja alevik 46202, Lääne-Viru maakond 

  Telefon – 3255037; 5200387 

Kiltsi liitrühm: Kiltsi mõis, Liivaküla, Väike-Maarja vald 46218, Lääne-Viru maakond 

  Telefon – 3253425 

Töötajate üldarv on 32, neist pedagooge 23. 

Laste arv on keskmiselt 145. 

 

 

3. ÜLEVAADE AJALOOST JA LÜHIKIRJELDUS  

Kõige vanem teade Väike-Maarja lasteaia kohta pärineb 1928. aastast, kus Virumaa 

Lastekaitse Ühingu Vao osakond palub Väike-Maarja Ühisgümnaasiumilt ruume 

suverühmade avamiseks.  

1951.aasta kevadel avati sõimerühm ja alates 1.sepembrist avati lasteaed Jaama tänav 4 majas. 

1959.aastal eraldus sõimerühmast lasteaed ja hakkas tegutsema Võidu tänav 1 hoones. 

1967ndal aastal oli lasteaed kasvanud ja saadi juurde Simuna maantee 5 hoone. Sellel ajal 

töötas lasteaias neli rühma. 

Alates 1984. aasta 1.märtsist asume me aadressil Lõuna 10, majas, mille ehitas Väike-Maarja 

kolhoos. Aastast 1992 on lasteaed Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus. Aastal 2000 

avati Kiltsis liitrühm. 

Lasteaias töötab kvalifitseeritud, püsiv, lastest hooliv, oma tööd armastav personal. Lasteaias 

austatakse rahvatraditsioone ja koostööd lastevanematega. Meie maja ümbritseb suur 

võrkaiaga õueala, kus on palju rohelust ja mänguvahendeid. Ka ümbruskond pakub kohti, kus 

lastega ette võtta jalutus- ja õppekäike. Kujundame lastele turvalise, mõnusa, huvitava ja 

võimalusterohke mängumaa.  
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Tabel 1. Õpetajate jaotus vastavalt haridusele 

Pedagoogide 

arv 
Kõrgharidus Keskeriharidus 

23 8 
14 (sh 1 omandab 

kõrgharidust) 

 

Tabel 2. Õpetajate jaotus vastavalt vanusele  

Õpetajate 

arv 

Kuni 

29a 
30-39a 40-49a 50-59a Üle 60 

23 4 1 7 8 3 

 

Tabel 3. Töötajate jaotus vastavalt vanusele  

Töötajate 

arv 

Kuni 

29a 
30-39a 40-49a 50-59a Üle 60 

32 4 1 12 10 5 

 

Tabel 4. Prognoos laste arvu kohta aastani 2019 

 

Aasta Laste arv  Aasta Laste arv 

2014 149  2017 139 

2015 143  2018 144 

2016 139  2019 134 

 

3.1 Huvigrupid
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4. VISIOON, MISSIOON JA ÜHISED VÄÄRTUSED 

 

VISIOON 

 

Parim algus isiksuse arenguks: 

Väike- Maarja Lasteaed arvestab iga lapse individuaalsusega ja suudab tagada hea 

ettevalmistuse toimetulekuks igapäevaelus ning koolis. 

Isiksuse arengu toetamine on nagu pusle kokkupanemine, kuhu lisame tükikese armastust, 

mõistmist, tähelepanu, väärtustamist, sallivust, avatust,  vastutusoskust, valikuvabadust, 

teadmisi, eeskuju, töökust, kohusetundlikkust,  koostööd, lapsekesksust. 

 

MISSIOON 

 

 loome tingimused ja võimalused lapse kujunemisel isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, 

ennastusaldav, rõõmsameelne, teadmishimuline, arvestab kaasinimestga ja hoiab loodust; 

 tagame ea- ja arengukohase tegevuse lasteaias; 

 toetame ja abistame lapsevanemaid. 

 

ÜHISED VÄÄRTUSED 

 

 turvalisus; 

 võrdsus, sallivus, austus – iga inimene on väärtuslik, arvestame laste individuaalsusega, 

hindame ja väärtustame kolleegide tööd, oleme õiglased; 

 õiglustunne, ausus – oleme erapooletud, ei valeta teistele ja endale; 

 osavõtlikkus, empaatiavõime – arvestamine kaaslastega; 

 järjekindlus ja kohusetunne  – ühised reeglid; korraharjumuste kujundamine rühmas; 

oleme sihikindlad, et saavutada püstitatud eesmärgid; jääme oma põhimõtetele kindlaks; 

 leidlikkus, loovus – kui keegi käib mingi mõtte välja, haaravad paljud sellest kinni ja 

täiendavad mõtet, kuni sellest saab mingi tore „asi“; 

 iseseisvus, enesekindlus – oleme avatud uutele uuenduslikele ideedele/tuleme toime uute 

olukordadega; julgeme eksida ja õpime oma vigadest; anname lastele valikuvõimalusi; 

usaldame lapsi; õpetame/aitame neil omaette tegutseda, igapäevaste toimingutega 

hakkama saada; toetame lapsi; 

 huumorimeel; 

 koostöötahe, lojaalsus – töötame koos ühiste eesmärkide nimel; arvestame teistega; jääme 

truuks kohustustele; täidame lubadusi; 

 sõbralikkus; 

 viisakus; 

 abivalmidus – märkame abivajajat; pakume abi  igale meie maja õpetajale, tädile, lapsele. 

Laps saab abi (nt õuealal) igalt õpetajalt, mitte ainult oma rühma õpetajalt; 

 kannatlikkus. 
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5. HETKESEIS 

5.1 Valdkond – Juhtimine ja eestvedamine 

 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest: 

 

 Toimub lasteaia põhiväärtuste, missiooni ja visiooni rakendamine ja arendamine, kaasates 

personali ja lapsevanemaid.  

 Lasteaia ühised väärtused on fikseeritud, toimub väärtushinnangute rakendamine 

igapäevatöösse.  

 Lasteaias arendatakse ühiste arusaamade ja missiooni, visiooni, põhiväärtuste mõistmist 

töötajate poolt läbi arenguvestluste, sisehindamise ja ühisürituste.  

 Arengukava uuendamiseks on koos kogu personaliga läbi viidud SWOT analüüs, 

fikseeritud lasteaia tugevad ja nõrgad küljed lähtuvalt sisekeskkonnast ning toodud välja 

väliskeskkonnast tulenevad ohud ja võimalused. 

 Lasteaia personal tunneb, et toimib meeskonnatöö ühiste väärtushinnangute alusel. 

 Lasteaia õppeaasta tegevuskava prioriteedid tulenevad lasteaia arengukavast ja  eelmise 

õppeaasta tegevuskava ning sisehindamise analüüsist.  

 Sisehindamise süsteemi on analüüsitud, parendatud sisehindamistulemuste 

tagasisidestamist ühtsete arusaamade tagamiseks.  

 Sisekontrolli viiakse läbi lähtuvalt iga õppeaasta eesmärkidest. Sisekontrolli käigus 

analüüsitakse lasteaia põhitegevuste tulemuslikkust.  

 Täiendkoolitused toetavad lasteaias ühist tegevuste eesmärgistamist ja meeskonnatööd.  

 

Ülesanded, võimalused: 

 

 Eesmärkide püstitamisel jälgida, et need oleksid konkreetsed, mõõdetavad, 

kokkuleppelised, reaalselt saavutatavad ja ajaliselt määratletud ning toetaksid lasteaia 

eestvedamise süsteemsust. 

 Personali kaasamine majasisese meeskonnatöö parendamisse läbi koosolekute, 

ümarlauavestluste, arenguvestluste, ühiste ürituste.  

 Sisehindamise süsteemi täiustamine, toetudes läbiviidud sisehindamise tulemustele.  

Personali teadlikkuse ja arusaamade ühtlustamine (analüüs ped nõukogus; vestlused 

rühmade meeskondades; küsitluste väljatöötamine). 

 Järjepideva ja süstemaatilise tagasiside, andmete kogumise ja tulemuste analüüsimise 

jätkamine. 
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5.2 Valdkond - Personali juhtimine 

 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest: 

 

 Pedagoogiline personal vastab 100% kvalifikatsiooninõuetele. 

 Õpetajate vanuseline koosseis on mitmekesine. On olemas püsiv kogenud personal, kes on 

toeks noorele õpetajale.  

 Kõik töötajad osalevad lasteaia arendusprotsessis läbi rühma meeskonnavestluste (iga-

aastase juhtkonna sisekontrolli käigus ja arenguvestlustel). Töötajate ettepanekuid 

arvestatakse lasteaia töö parendamisel. 

 Arenguvestlused toetavad töötajate individuaalset arengut. Alates 2011/2012õa ei toimu 

arenguvestlused igal õppeaastal kõigi töötajatega, vaid vastavalt arenguvestluste plaanile 

ning töötajate soovidele. 

 Töötajad on rahul juhtkonnapoolse tagasisidega oma töö kohta. 

 Täiendkoolituse planeerimisel lähtutakse õppe-kasvatustöö eesmärkidest.  

 Toimuvad kogu personali hõlmavad meeskonnakoolitused, mis toetavad arengukava 

eesmärke. 

 Õpetajate koolitusvajadust on hinnatud, koostatud koolitusplaan ja kokkuvõte õppeaastate 

kaupa. 

 Kõik täiendkoolitusel osalejad analüüsivad läbitud koolitusi ja annavad tagasisidet 

kolleegidele. Alus: pedagoogilise nõukogu protokollid 2011-2014 ja täiendkoolituste 

kokkuvõtted. 

 On olemas enesehindamissüsteem pedagoogidele. 

 On olemas noore/uue õpetaja tugisüsteem. 2013/2014 õa töötati välja „Uue õpetaja 

sisseelamisprogramm“. Rakendatud kahe uue õpetaja puhul. 

 Pedagoogid on rahul arenguvõimalustega. 

 Personali soove ja võimekust arvestatakse lisaülesannete andmisel.  

 Toimub regulaarne töökeskkonna analüüs ja sisekontroll. Iga-aastase analüüsi tulemused 

rakendatakse järgmise õppeaasta tegevuskavas. Töötajad on kaasatud töökeskkonna 

analüüsi - igal aastal vaadatakse kogu personali poolt üle lasteaia ohutuse ja turvalisuse 

riskianalüüs ja tegevuskava.  

 Personal on rahul info liikumisega. 

 Töötajatele meeldib meie lasteaias töötada. Ollakse rahul tööalaste probleemide 

käsitlemisega.  

 

Ülesanded, võimalused: 

 

 Meeskonnakoolituste planeerimisel lähtumine arengukava tegevuskava eesmärkidest 

eeloleval õppeaastal. 

 Personali koolitamine meeskonnas, õpetajaabi koolituse võimaldamine. 

 Täiendkoolitusel omandatud  praktiliste oskuste jagamine  kolleegidele majasisese 

koolituspäevana. 
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 Haridustehnoloogilised pädevused pedagoogidel. 

 Projektides osalemine  (vahendite, ürituste, koolituste jaoks). 

 

 

5.3 Valdkond – Koostöö huvigruppidega  

 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest: 

 

 Hoolekogu koosolekud on muutunud regulaarsemaks ja sisukamaks. Hoolekogu on 

kaasatud lasteaia arendustegevusse.   

 Lapsevanemad on kaasatud lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi arendamisse - toimuvad 

ühised koolitused lasteaia töötajatele ja lapsevanematele. 

 Lapsevanemad osalevad arenguvestlustel.  

 Lapsevanemad on rahul perevestlustega ja info jagamisega lapse arengu kohta. 

 Lapsevanemad on rahul koostöösuhetega. 

 Toimib koostöö TLÜ Rakvere Kolledžiga praktikantide juhendamisel ja personali 

koolitamisel.  

 Lasteaed teeb koostööd erinevate õppeasutuste ja firmadega praktikantide väljaõppel ja 

juhendamisel. 

 Toimuvad traditsioonilised ühisüritused algkooli lastega, muusikakooliga,  muuseumiga, 

raamatukoguga, hooldekoduga, seltsimajaga.  

 Lasteaed osaleb maakondlikes ühistegevustes lasteaia lastele ja töötajatele 

 Lasteaed teeb koostööd teatritega.  

 Lasteaed osaleb ohutusalastel projektipäevadel - päästeameti, politsei ja esmaabi 

koolitajatega, RMK-ga.  

 Huvigrupid saavad regulaarselt infot lasteaia koduleheküljelt, e-postiga, valla infolehest, 

lasteaia stendidelt. 

 Igal õppeaastal analüüsitakse õpetajate poolt koostööd lastevanematega.  

 

Ülesanded, võimalused: 

 

 Hoolekogu kaasamine lasteaia arendustegevusse (arengukava uuendamine, rahulolu 

küsimustike koostamine). 

 Ühised koolitused lastevanematele ja lasteaia töötajatele lähtuvalt lasteaia õppe- ja 

kasvatustöö üldeesmärkidest. 

 Lastevanemate  osavõtt perevestlustest (osavõtjate arv). 

 Lastevanemate rahulolu uuring kaasamisega rühma tegevusse (lisaks lasteaia poolt 

pakutavatele ühisüritustele). 

 Tähelepanu juhtimine võimalustele infot saada (infoallikate järjekindel tutvustamine nt 

tutvustada kodulehekülje muudatusi). 

 Uued info jagamise võimalused (leida koostöös lastevanematega nt rühma vanematele e-

postiga vms). 
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 Hinnata lastevanemate rahulolu info kättesaadavusega (ei ole viimased kolm õa tehtud) ja 

küsida lastevanemate poolseid parendusettepanekuid. 

 Uurida  lasteaia töötajate rahulolu lasteaeda külastanud etendustega.  

 

 

5.4 Valdkond – Ressursside juhtimine 

 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest: 

 

 Eelarve projekt koostatakse kolmeks aastaks arengukava osana, millesse planeeritakse  

olulisi õpikeskkonda arendavaid investeeringuid koostöös vallavalitsusega. 

 Eelarveliste vahendite kasutamise vastavust planeerituga on analüüsitud õppeaasta 

tegevuskava kokkuvõttes koos personaliga, hoolekoguga  ja vallavalitsusega 

spetsialistidega.  

 Eelarve majanduskulude planeerimisel on arvestatud igal õppeaastal läbiviidud töötajate 

töötervishoiu, tervisekaitsenõuete, töö- ja tuleohutusalaste juhendite ning riskitegurite 

analüüsi koostöös personaliga. 

 2012 – lasteaia üldruumide koristamise majanduskulu ja  koristaja töötasu on planeeritud 

lasteaia eelarvesse ja ühitatud töökoht üldruumide koristaja-pesupesija.  

 Osa investeeringutest on tehtud vallavalitsusega koostöös, projektide toel.  

 Arvestatakse personali soove lasteaia  õppevahendite ja inventari muretsemisel -  

pedagoogid soetavad õppe- ja mänguvahendeid oma rühmadesse lähtuvalt rühma 

vajadustest. 

 Laste kasvukeskkonda rühmades ning  õppe- ja mänguvahendeid on analüüsitud 

igaaastase sisekontrolli käigus.  

 Laste kasvukeskkond on pindala suhtes hea (võrdlus  terviseameti nõuetega). 

 On jälgitud eelarveliste vahendite otstarbekat kasutamist lastele tervisliku ja turvalise 

kaasaja nõuetele vastavate õppe- ja mänguruumide tagamisel. 

 Lasteaia eelarvesse on planeeritud võimalus laste osalemiseks maakondlikel üritustel, 

õppekäikudel ja koolieelikute lõpuekskursioonil. 

 Lasteaia õppekirjanduse kogu täiendamine on regulaarne ja planeeritud.  

 Õppetööks vajaliku kirjanduse muretsemisel ja kasutamisel toimib tihe koostöö valla 

raamatukoguga, mis asub samas majas.  

 Lasteaial on töösse rakendatud oma kodulehekülg.  Info koduleheküljel on ajakohane ja 

otstarbekas. 

 Personalile on tagatud ligipääs IKT vahenditele  ja  IKT vahendite kasutamise alasele 

abile. Kõikides lasteaia arvutites Interneti ühenus.   

 Toimub IKT vahendite uuendamine. 

 Lasteaias toimub soovijatele sisekoolitus arvutikasutamise alal. 

 Rühmaarvutites on olemas  õppemängud laste jaoks ja välja töötatud arvuti kasutamise 

reeglid lastele, mida on tutvustatud ka lapsevanematele.   

 Tähelepanu on pööratud kokkuhoiualase majandamise arendamisele – prügi sorteerimine, 

elektri, vee ja paberi säästlik kasutamine. 
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 Kokkuhoiualast tegevust ja töötajate eeskujuks olemist selles valdkonnas on analüüsitud 

ja täiendatud koos personaliga.  

 Lasteaia ruumid on puhtad ja maa-ala on heakorrastatud. 

 

Ülesanded, võimalused: 

 

 Eelarve koostamise jätkamine lähtuvalt arengukavast, võimalustest ning kuluartiklite 

põhisest analüüsimisest. 

 Eelarveliste vahendite otstarbeka kasutamise jätkamine lastele tervisliku ja turvalise 

kaasaja nõuetele vastava kasvukeskkonna tagamiseks arengukava tegevuskavast lähtuvalt. 

 Võimaluste leidmine efektiivsemaks informatsiooni edastamiseks koostöös rühmade 

meeskondadega. 

 Osalemine koos vallavalitsusega rekonstrueerimisprojektide koostamisel.  

 Personali motiveerimine tööalaste haridustehnoloogiliste oskuste parendamiseks. 

 IKT vahendite baas (vajalik täiendamine ja uuendamine). 

 

5.5 Valdkond – Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest: 

 

 Lasteaias tegeletakse lapse individuaalse arengu toetamise parendamisega. 

 Kõigi tegevuste kaudu lasteaias toetatakse lapse üldoskuste (mängu-, õpi- ja 

tunnetusoskuste, enesekohaste -  ja sotsiaalsete oskuste) ja koolivalmiduse kujunemist. 

 Kõiki õppe- ja kasvatusprotsesse toetavad ühised väärtushinnangud ja hoiakud. 

 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide püstitamisel kasutatakse laste arenguvaatluste ning 

lastevanematega läbiviidud arenguvestluste tulemusi.  

 Lastega tehakse individuaalset tööd. Lapse individuaalne toetamine rühmades 

vormistatakse  rühmapäevikutes. 

 Lasteaias toetatakse erivajadustega lapsi. Töö korraldus ja individuaalse arenduskava 

vorm on fikseeritud lasteaia õppekavas. 

 Laste üldoskuste arengu toetamisse kaasatakse igapäevaselt lapsevanemaid.  

 Lasteaia muusikategevus toetab andekaid lapsi.  

 Ujumis- ja liikumisõpetus toetavad terviseedendust ja laste erivajadusi. 

 Lapsevanemad on rahul lasteaia osaga nende laste arengus 

 Lapsevanemad  on rahul info jagamisega lapse arengu kohta. 

 Lastele meeldib lasteaias käia. 

 Igal aastal viiakse läbi rahulolu küsitlus lastele (lapsevanematega koostöös).  

 Toimub iga-aastane õppekava analüüs ja dünaamiline arendamine. Lasteaia õppekavas on 

tehtud muudatusi igal õppeaastal. 

 Lasteaias toimub iga-aastane õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgist lähtuv sisekontroll ja 

analüüs (koos parendusvaldkondade väljatoomisega).  

 Lasteaia sisekontrolli käigus on analüüsitud ühiseid väärtusi.  
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 Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel teevad rühmaõpetajad koostööd.   

 Õppe- ja kasvatustöö analüüs ja kokkuvõte õppeaasta lõpul toimub lähtuvalt õppeaasta 

eesmärkidest.  

 Lasteaia õpetajad analüüsivad iga-aastaselt enda poolt läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevusi lähtuvalt lasteaia õppeaasta eesmärgist. 

 Lasteaia töötajad on ühiselt analüüsinud õppe- ja kasvatusprotsessi ja ühiste väärtuste 

toetamist lasteaias. 

 Lasteaias on hea sisekliima ja head omavahelised koostöösuhted. 

 

Ülesanded, võimalused: 

 

 Laste aktiivne jälgimine igapäevatöös ja individuaalne töö (korraldus õppekavas 

täiendada).  

 Laste individuaalse arengu toetamine - arengumapi koostamine ühistel alustel. 

 Lastevanemate julgustamine osalemaks perevestlustel eesmärgiga, et arenguvestlustel 

osaleb 100% lapsevanematest. 

 Lasteaeda täiskohaga eripedagoog-logopeed. 

 Analüüsida lasteaia õppekava iga-aastaselt lähtuvalt lasteaia õppe- ja kasvatustöö 

eesmärgist.  

 Moodustada õppekava analüüsiks ja parenduste väljatöötamiseks töörühmi. 

 Rühmade õppeaasta tegevuskava eesmärgistamine - lähtumine lasteaia õppe- ja 

kasvatustöö üldeesmärgist. 

 Õppe- ja kasvatustegevuste igapäevaste eesmärkide lõimimine ja seostamine lapse arengu 

hindamise tulemustega. 

 Eakaaslastest arengus erinevatele lastele sobivate ülesannete planeerimine ja teostamine 

laste individuaalse arengu toetamiseks. 

 Lasteaia õpi- ja mängukeskkonna analüüs  (õpetajate eneseanalüüsi ja sisekontrolli osana). 

 Jätkata lasteaias ühiste väärtuste toetamise analüüsi (rahulolu küsitlused; sisekontroll). 
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6. SWOT ANALÜÜS  (koostatud  20.05.2014) 

6.1 Juhtimine ja eestvedamine 

 

Tugevused 

 Õpetajad  ja juhtkond on  avatud, paindlikud  ja loovad 

 Kogu meeskond töötab ühise eesmärgi nimel  

 Head suhted kollektiivis, toetatakse ja abistatakse üksteist 

Nõrkused   

 Ajaplaneerimis- ja  probleemilahendusoskused 

 Vanad  harjumused piiravad hakkamasaamist kaasaegses ühiskonnas 

 Töötaja väsimus, tööstress 

Ohud 

 Ebakindlus igapäevases töös  

Võimalused  

 Tunnet „kogu aeg on kiire“ maandab eelnev hoolikas tegevuste läbimõtlemine ja 

planeerimine (valida sobiv päev; planeerida pikemaajaliselt) 

 Juhtkonna arenguvestlused töötajatega  

 Töörühmade moodustamine projektides osalemiseks 

 Suhtlemisraskuste, tööstressi puhul – avatud suhted, tähelepanu juhtimine, 

huumorimeel 

 

6.2 Personalijuhtimine 

 

Tugevused 

 Kogemuste ja teadmistega õpetajad 

 Erialaspetsialistide olemasolu (muusika-, liikumis- ja ujumisõpetaja, logopeed) 

 Koolitusvõimalused ja traditsioon koolituskogemuste jagamisel 

 Personali soov edasi areneda ja uute nõudmistega kohaneda 

 Pikaajaline koostöö rühmas 

Nõrkused   

 Vähe koolitusi rühmameeskonnale 

 Koolituste materjale ei kasutata järjekindlalt  

Ohud 

 Ebakindlus igapäevases töös  

Võimalused 

 Koolitused (kogu kollektiivile ja individuaalselt vastavalt vajadusele) -

ajaplaneerimisoskus, lastevanemate kaasamine, toimetulek tööstressiga, projektides 

osalemine, suhtlemiskoolitus, IT-kompententsi tõstmine, erivajadusega laps 

 Koolitused tervele rühmameeskonnale 

 Koolitusmaterjalide järjekindel kasutamine 

 Projektides osalemine  (vahendite, ürituste, koolituste jaoks) 
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6.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Tugevused 

 Kogukonna toetus  

 Ühised traditsioonilised üritused 

Nõrkused   

 Kõigi lastevanematega koostöö ei  toimi nii nagu me tahaks 

Ohud 

 Suhtlemisraskused lastevanematega. Konfliktid 

Võimalused  

 Õpetajad kaasavad lapsevanemaid igapäevastesse tegevustesse 

 Avatum suhtlemine lapsevanematega 

 Projektides osalemine 

 Praktikantide kaasamine  

6.4 Ressursside juhtimine 

 

Tugevused 

 Kaasaegne töökeskkond  

 Mitmekesised õppe- ja töövahendid 

 Õpetajad saavad ise valida uusi vahendeid 

Nõrkused   

 Õppevahendite muretsemiseks on liiga vähe raha 

 Rühmade kapid amortiseerunud 

 IT-vahendid vananenud 

 Kiltsi rühmal on asukohast tingitult vähem võimalusi (ühisüritustel osalemine; õueala 

arendus) 

 Õueala  ebaturvaline (kuna kasutab terve kogukond, on korrapidamine keeruline) 

 Õuealal puudub koht lihtsalt istumiseks, riiete panemiseks 

 Õueala asfaltkate amortiseerunud 

 Remondiks kasutatakse vähekvaliteetseid  materjale 

 Palk väike 

Ohud 

 Õueala amortiseerub ja võib muutuda lastele ohtlikuks 

Võimalused 

 Töötajad jälgivad igapäevaselt  lasteaia riskianalüüsist lähtuvat tegevuskava õuealal; 

on kursis turvalisuse tegevuskavaga 

 IT-vahendite uuendamisel ja õppevahendite muretsemisel kogukonna abi; projektide 

toel 
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6.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Tugevused 

 Kogemuste ja teadmistega õpetajad 

 Lasteaias on ühised  alused laste arengu hindamisel ja analüüsimisel 

Nõrkused   

 Laste arengumappide koostamise põhimõtted õppekavas on liiga umbmäärased  

Ohud 

 Mõnede laste individuaalse arengu toetamine, analüüsimine ja hindamine  võib jääda 

pealiskaudseks 

Võimalused  

 Töörühmade moodustamine arendustegevuse jaoks (nt õppekavas  lapse arengumapi 

koostamise põhimõtete täpsustamiseks) 
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7.  ARENGUKAVA VALDKONDADE  EESMÄRGID  JA TEGEVUSKAVA  AASTATEKS 2015-2017 

 

7.1 Valdkond - Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: Eestvedamise ja juhtimise arendamine läbi meeskonnatööna toimiva  hindamise ja süstemaatilise ülevaatuse 

 

Tegevused: 

1) Töötajate kaasamine iga õppeaasta eesmärkide sisulisse analüüsi ja uute eesmärkide püstitamisse. 

2) Sisehindamissüsteemi ülevaatus ja sisehindamise tulemuste analüüs, mis on  aluseks uutele plaanidele.  

3) Püstitada eesmärke, mis oleksid konkreetsed, mõõdetavad, kokkuleppelised, reaalselt saavutatavad ja ajaliselt määratletud. 

 

Oodatav tulemus 2015 2016 2017 Vastutaja 

Arengukava tegevuskava 2015-2017 täitmist on analüüsitud iga õppeaasta lõpul 

meeskonnatööna. 
X X X 

direktor; 

õppealajuhataja 

Õppeaasta eesmärgid lähtuvad eelmise õppeaasta kokkuvõtvatest tulemustest. X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 

Arengukava on uuendatud (lisatud tegevuskava 2017-2019)   X direktor 

Personal on kaasatud arendustegevusse ja motiveeritud (individuaalsed 

arenguvestlused, meeskonnavestlused rühmades) 
X X X 

direktor; 

õppealajuhataja 

Tagasisideküsimustikud on uuendatud koostöös lasteaia töötajate ja lastevanematega  X   direktor 

Personal tunneb, et on kaasatud lasteaia arendustegevusse  

(keskmine hinnang 1-5) 
4,6 4,6 4,6 

direktor; 

õppealajuhataja 

Personal on rahul meeskonnatööga (keskmine hinnang 1-5) 4,5 4,5 4,5 direktor 

Personal on tunnustatud tähtpäevade tähistamise ja ühisürituste kaudu X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 
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7.2 Valdkond – Personalijuhtimine 

 

Eesmärk: Lasteaias töötab kvalifitseeritud, avatud, elukestvas õppes osalev personal.  

 

Tegevused: 

1) Personali enesehindamissüsteemi täiustamine 

2) Kolleegilt-kolleegile töövorm (täiendkoolituste tagasiside kolleegidele; kolleegi töö vaatlus) 

3) Koolituspäevad kolleegidele praktiliste oskuste jagamiseks 

4) Rahulolu-uuringute küsitluse analüüs  

5) Toimuvad kogu personali hõlmavad meeskonnakoolitused lähtuvalt arengukava eesmärkidest 

6) Halduspersonali koolitus 

7) Rühma töötajate koolitamine meeskonnana 

8) Info liikumise hindamine 

9) Töökeskkonna analüüs 

Oodatav tulemus 2015 2016 2017 Vastutaja 

Täiendkoolituse mõjusust hinnatakse ja analüüsitakse (sisekontroll ja kokkuvõte) X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 

Täiendkoolitused lähtuvad sisekontrolli analüüsist ja arengukava eesmärkidest  X X X õppealajuhataja 

Kõik täiendkoolitustel osalejad annavad tagasisidet kollegidele (v.a kogu maja 

hõlmavad koolitused) 
100% 100% 100% õppealajuhataja 

Kõik soovijad saavad IKT-alast individuaalset sisekoolitust X X X õppealajuhataja 

Lasteaia uut õpetajat toetab sisseelamisprogramm vajadusel vajadusel vajadusel 
direktor; 

õppealajuhataja 

Kõik õpetajad osalevad kolleegi töö vaatlemisel ja analüüsimisel 100% 100% 100% õppealajuhataja 

Kõik töötajad osalevad asutusesisesel meeskonnakoolitusel (1x aastas) 100% 100% 100% 
direktor; 

õppealajuhataja 

Igal õppeaastal toimub kogu kollektiivile praktiline koolituspäev kolleegilt- kolleegile  X X X õppealajuhataja 

Personali koolitatakse võimalusel rühmameeskonnana X X X direktor 

Töötajad on rahul töökohaga (keskmine hinnang 1-5) 4,8 4,8 4,8 direktor 

Töötajad on rahul töötingimustega (keskmine hinnang 1-5) 4,7 4,7 4,7 direktor 
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7.3 Valdkond – Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: Toimib koostöö valla asutuste ja organisatsioonidega ning huvigrupid osalevad lasteaia arendustöös 

 

Tegevused: 

1) Koostöö valla asutuste ja organisatsioonidega 

2) Koostöö TLÜ Rakvere Kolledžiga 

3) Osalemine erinevates piirkondlike koostööprojektides, valla ja maakonna ühisüritustes 

4) Osalemine terviseedenduslikes projektides; õppepäevadel 

5) Lastevanemate kaasamine lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi, arenguvestlused lastevanematega 

6) Hoolekogu kaasamine lasteaia arendustöösse 

7) Arengule suunatud koostöö pidajaga 

8) Rahulolu küsitlus lapsevanematele 

Oodatav tulemus 2015 2016 2017 Vastutaja 

Toimuvad ühisüritused algkooli lastega, muusikakooliga,  muuseumiga, raamatukoguga, 

spordihoonega, hooldekoduga, rahvamajaga 
X X X 

direktor; 

õppealajuhataja 

Praktikantide juhendamine ja personali koolitamine, uute õpetajate baas X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 

Osalemine maakondlikes ühistegevustes (üritustel, konkurssidel, koolitustel) lasteaia lastele 

ja töötajatele 
X X X 

direktor; 

õppealajuhataja 

Koostöö teatritega – lasteaeda külastanud teatrietenduste hulk aastas 3 3 3 õppealajuhataja 

Lasteaia personal on rahul lasteaeda külastanud  teatrite ja etenduste kvaliteediga (keskmine 

hinnang 1-5) 
4 4,5 4,5 õppealajuhataja 

Osalemine ohutusalastel projektipäevadel - päästeameti, politsei ja esmaabi koolitajatega, 

RMK-ga 
X X X 

direktor, 

õppealajuhataja 

Ühine koolitus lastevanematele ja lasteaia töötajatele lähtuvalt lasteaia õppe- ja kasvatustöö 

üldeesmärgist (koolitusrahade olemasolul) 
X X X 

direktor, 

õppealajuhataja 

Lapsevanemad osalevad perevestlustel 60% 70% 70% õppealajuhataja 

Lapsevanemad on rahul info jagamisega lapse arengu kohta 4,5 4,5 4,5 õppealajuhataja 

Huvigrupid saavad infot kodulehekülje, e-posti, Väike-Maarja Valla Infolehe, stendide, X X X direktor; 
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rühmade arvutite ja avatud tegevuste kaudu õppealajuhataja 

Lapsevanemad on rahul info kättesaadavusega lasteaia igapäevaelu kohta 

(keskmine hinnang 1-5) 
4,4 4,4 4,4 õppealajuhataja 

Info kättesaadavuse võimalused on kaasaegsed ja laienevad koostöös lastevanematega (ka 

rühmasiseselt) 
X X X 

direktor, 

õppealajuhataja 

Hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse X X X direktor 

 

7.4 Valdkond – Ressursside juhtimine  

 

Eesmärk: Lapse arengut soodustav tervislik ning turvaline kaasaja nõuetele vastav õppe- ja mängukeskkond. Tagatud on info kättesaadavus  ja 

toimub säästev majandamine. 

 

Tegevused: 

1) Eelarveliste ressursside kasutamise kavandamine olemasolevate võimaluste piires koostöös meeskonnaga. 

2) Lasteaia keskkonna ajakohastamine; turvalisuse tagamine 

3) Info jagamine personalile ja huvigruppidele kodulehekülje, e-posti, Väike-Maarja Valla Infolehe, stendide, rühmade arvutite ja avatud tegevuste 

kaudu. 

4) Säästlik majandamine 

                                                                                                            

Oodatav tulemus (maksumus eurodes) Vastutaja 

(KOV – 

vallavalitsus) 
2015 2016 2017 

Eelarveliste vahendite kasutamise vastavust planeerituga on analüüsitud vallavalitsuse 

spetsialistidega.  
X X X direktor 

Teostatud on lasteaia jooksvat korrashoidu  4700.- 4700.- 4700.- 
direktor; 

õppealajuhataja 

Uuendatud on lasteaia inventari  -  rühmade toolid     

                                                     - Kiltsi rühma õueala ronila 

                                                     - rühmade vahendite kapid, riiulid 

4240.- 

3040.- 

7300.- 7300.- 

direktor; KOV 
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Kulunud voodipesu ja käterätid on uuendatud  700.- 700.- 700.- direktor 

Lasteaia  hoone sisehoovi fassaad  on renoveeritud   35 000.-  direktor; KOV 

Vana võimlemissaal ja koridor on renoveeritud  7000.-  direktor; KOV 

Õueala on parendatud   20 000.- direktor; KOV 

Õppe- ja mänguvahendid on ajakohased. 

Eelarvelised vahendid on jaotatud 10-neks : 8 rühma, metoodilised vahendid, ujumise-, 

võimlemise- ja laulmise vahendid  

3000.- 3000.- 3500.- 

direktor, 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

Infotehnoloogilisi vahendeid on uuendatud  1200.- 1200.- 1200.- direktor, KOV 

Lasteaia kodulehel olev teave on ajakohane X X X õppealajuhataja 

Kokkuhoidlik majandamine - prügi sorteerimine, elektri, vee ja paberi säästlik 

kasutamine. 
X X X 

direktor; 

õppealajuhataja 

7.5 Valdkond – Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärk: Lasteaia õppekorraldus- ja meetodid toetavad lapse individuaalset arengut ja koolivalmidust  

 

Tegevused: 

1) Lapse individuaalse arengu jälgimine, dokumenteerimine ja hindamine 

2) Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide lõimimine ja seostamine lapse arengu hindamise tulemustega 

3) Perevestlused 

4) Õppe- ja kasvatusprotsess ja koostöö lastevanematega toetab lapse individuaalse arengut 

5) Erivajaduste varane märkamine  

6) Terviseedendamine on lõimitud kõikide õppe- ja kasvatustöö valdkondadega 

7) Lasteaia õppekava analüüs ja dünaamiline areng 

8) Rahulolu-uuring lastele  

9) Lasteaia sisekliima ja koostöösuhete analüüs 

Oodatav tulemus 2015 2016 2017 Vastutaja 

Lasteaia õppekava analüüsitakse igal õppeaastal  meeskonnatööna  X X X õppealajuhataja 

Lasteaia õppekava täiendamiseks ja muudatuste sisseviimiseks moodustatakse töörühm. 
vaja-

dusel 

vaja-

dusel 

vaja-

dusel 
õppealajuhataja 



Väike-Maarja Lasteaia arengukava aastateks 2015-2019 

arengukava tegevuskava aastateks 2015-2017 

 

 19 

Lasteaia õppekavas on uuendatud lapse arengumapi vormistamise korraldus X   õppealajuhataja 

Laste arengu jälgimine on dokumenteeritud ja tulemuste põhjal planeeritud edaspidine 

õppe- ja kasvatustegevus (individuaalses arenduskavas; rühmapäevikus; rühma õa 

kokkuvõttes) 

X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 

Rühma õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk lähtub lasteaia üldeesmärgist X X X õppealajuhataja 

Õppe- ja kasvatusprotsess  toetab lapse individuaalsest arengut X X X õppealajuhataja 

Õppe- ja kasvatusprotsess  toetab tervisedendust X X X õppealajuhataja 

Lastele meeldib lasteaias käia (keskmine hinnang koolieelikute rahulolu küsitluse põhjal 

1-5ni) 
4,5 4,5 4,5 õppealajuhataja 

Lasteaia õpi- ja mängukeskkonna sisekontroll ja analüüs  X X X 
direktor; 

õppealajuhataja 

Lapsevanemad osalevad perevestlusel 75% 80% 85% õppealajuhataja 

Lapsevanemad on rahul lasteaia osaga lapse arengus (keskmine hinnang 1-5ni) 4,4 4,5 4,5 õppealajuhataja 

Õpetajad märkavad ja toetavad erivajadusega lapsi (sh andekaid)  100% 100% 100% õppealajuhataja 

Lasteaed toetab erivajadusega lapsi ja nende vanemaid  100% 100% 100% 
direktor, 

õppealajuhataja 

Kõneravi vajavaid lapsi toetab logopeed ja/või eripedagoog 100% 100% 100% 
direktor; KOV 

õppealajuhataja 
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8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

1. Arengukava tegevuskava täitmist analüüsitakse, tehakse  kokkuvõte ning planeeritakse 

jooksvalt juurde järgmise õppeaasta tegevuskava. 

2. Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor lasteaia pedagoogilise 

nõukogu ja hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. 

3. Kuus kuud enne arengukava ajalise perioodi lõppemist moodustab direktor töörühma, kes 

koostab uue arengukava projekti. 

4. Kaks kuud enne arengukava ajalise perioodi lõppemist esitab lasteaia direktor uue 

arengukava projekti vallavalitsusele. 

5. Arengukava kinnitab Väike-Maarja Vallavolikogu. 

 

 


