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SISSEJUHATUS 
 

 

Vinni Lasteaed Tõruke arengukava 2016-2018 (-2022) on lasteaia dokument, mis määrab lasteaia 

arengu suunad ja – valdkonnad, eesmärgid ja ülesanded, tegevuskava ning pedagoogide 

täiendkoolituskava järgnevateks aastateks. 

Vinni Lasteaed Tõruke arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti 

Vabariigi haridusalastest õigusaktidest, sisehindamise kriteeriumitest, lasteaia olukorra analüüsist ja 

Vinni valla arengukavast. 

Lasteaia arengukava koostamisel toetuti ajaloolistele traditsioonidele, lasteaia eripärale, lasteaiaelu 

reguleerivatele dokumentidele. 

Arengukava valmis lasteaia personali meeskonnatööna koostöös pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. 

Lasteaia arengukava tuleb vaadelda muutuva ühiskonna ja õigusruumi kontekstis ja arvestades, et 

tulevikus toimuvad muudatused töökeskkonnas, majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulatsioonis 

võivad mõjutada ja muuta lasteaia prioriteete eesmärkide ja tegevuste osas. 

Käesoleva arengukava koostamisel muudeti ka lasteaia visiooni ning sõnastati ümber lasteaia 

missioon.  Riiklik järelvalve läbiti edukalt (2012.a), välishindaja hindas lasteaia tegevust positiivselt. 

Seega on aeg püstitada uued ja suuremad eesmärgid järgmiseks arenguperioodiks. 

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on koostatud tegevuskava aastateks 2016-2022. Tegevuskava 

hõlmab kõiki lasteasutuse valdkondi, nii eestvedamist ja juhtimist, personalijuhtimist, õppe- ja 

kasvatusprotsessi, ressursside juhtimist kui koostööd huvigruppidega. Arengukava ühe osana on 

koostatud arengukava uuendamise kord. 

 

I Üldandmed 
 

 

Õppeasutuse nimetus Vinni Lasteaed Tõruke, Registrikood: 75008806 

Aadress Pargi 3, Vinni 46601, Telefonid: direktor 3257271, 53412458 

e-post: vinni.lasteaed@vinnivald.ee 

Õppeasutuse pidaja Vinni Vallavalitsus, Registrikood: 75008746 

Tartu mnt 2, Pajusti 46003 kodulehekülg: ww.vinnivald.ee 

 

 



 

 

 

 

 

Lasteaed on asutatud 1979 aasta oktoobrikuus, kõik aastad on tegutsenud lasteasutusena. 

Lasteaia töökeel on eesti keel. 

Lasteaias töötab 6 rühma, neist: 

 üks sõimerühm- lastele vanuses 1,5-3 aastat 

 üks liitrühm- lastele vanuses 1,5-7 aastat 

 neli aiarühma- lastele vanuses 3-7 aastat 

 

 

II VISIOON, MISSIOON, LASTEAIA ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 
 

VISIOON: 

Vinni Lasteaed Tõruke  on usalduslik ja turvaline lasteaed, kus koostöös koduga 

on loodud igale lapsele võimalused õnnelikuks lapsepõlveks. 

 

MISSIOON: 

Vinni Lasteaed Tõruke  toetab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel 

arvestades tema individuaalsust ja eripära. 

 

Lasteaia moto: Tahan tõruna veereda, suureks ja tugevaks tammeks sirguda 

 

Lasteaias väärtustatakse: 

 

Tervislikkust ja turvalisust - tervislik toitumine, liikumisaktiivsuse toetamine, „rohelise 

mõtteviisi“ arendamine, turvalise mängukeskkonna tagamine ja terve psühho-sotsiaalse 

keskkonna arendamine, laste eripärade mõistmine ja toetamine 

Õppimist- valikute võimaldamine, loova mõtlemise arendamine, lapsest ja tema arengust lähtuv 

üldõpetusel põhinev õpetamine 

Rahulolu- kõikide osapoolte ja huvigruppide rahulolu 

Uudishimu- aktiivne uudishimul põhinev uurimine, õppimine, tegutsemine 

Kultuuri-  Eesti rahvakultuuri järjepidevuse kandmine, omakultuuri väärtustamine 

Empaatilisust - inimeste ning inimsuhete austamine ja hoolimine, avatus ning 

koostöövalmidus igal tasandil 

 

PÕHIMÕTTED VISIOONI JA MISSIOONI TÄITMISEKS: 

 

• lasteaias on kesksel kohal laps (iga lapse edusammude märkamine,julgustamine ja tunnustamine, 

eduelamuse tagamine, otsuste tegemisel lähtutakse laste parimatest huvidest) 

• lasteaed on avatud ja paindlik ning ühiskonna vajadusi ja õppija eripära arvestav 

• laste koolivalmiduse kujunemise ja lasteaiast kooli ülemineku igakülgne toetamine 

• õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise kvaliteedi lasteaias tagavad: 



 

 

- pädevad pedagoogid 

- kaasaegne õppekava ning õppematerjalid ja -meetodid 

- kvaliteetne, eetiline, esteetiline, turvaline õpi- ja mängukeskkond 

- lasteasutuse asjatundlik juhtimine 

- sisehindamise rakendamine 

• lastele ja lapsevanematele mõeldud info- ja nõustamissüsteemide toimimine 

• eraldatud ressursside otstarbekas ja põhjendatud kasutamine 

 

III LÄHTEPOSITSIOON JA ARENGUSUUNAD 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 
Tugevused lasteaia sisehindamise põhjal: 

• lasteaial on hea maine, kuhu lapsevanemad soovivad oma lapsi tuua 

• lasteaia kollektiiv on ühtseid väärtusi kandev ja motiveeritud 

• lasteaial on välja kujunenud traditsioonid ja sümboolika 

• lasteaia personal osaleb aktiivselt otsuste tegemise protsessis ja arendustegevuses 

• lasteaia tegevust reguleerivad dokumendid on koostatud ja kinnitatud 

• sisehindamise süsteem on toimiv 

Põhieesmärk : lasteaed on hea mainega ja ühtseid väärtusi kandev 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. järgitakse väljakujunenud traditsioone 

2. lasteaias rakendatakse ühistel väärtustel põhinevat personali tunnustussüsteemi 

3. lasteaia personal ja hoolekogu kaasatakse aktiivselt lasteaia arendustegevusse 

 

 

2. PERSONALIJUHTIMINE 
Tugevused lasteaia sisehindamise põhjal: 

• toimub regulaarne analüüs uute töötajate vajaduse väljaselgitamiseks, pedagoogide värbamine        

toimub kinnitatud korra alusel 

• toimuvad meeskondade arenguvestlused 

• personal rakendab töös koolitustel omandatud teadmisi 

• personal osaleb rahvakultuuri edendavatel üritustel/koolitustel 

• pedagoogid on kvalifitseeritud ja tõstnud ametijärku (sisemise karjääri soodustamine) 

• personal on tööga rahul ja motiveeritud, rakendatakse personali tunnustussüsteemi ja viiakse läbi 

ühisüritusi 

• tervise- ja töökaitsenõuete järgimine 



 

 

 

2.1 Personali koosseis seisuga 01.09.2015 
• lasteaia personalist 17 on pedagoogilised töötajad, 6 on õpetaja abid  ja  7 on abistav personal 

• pedagoogilised ametikohad on lasteaias kõik täidetud 

• logopeedi poolt läbi viidud laste kõne uuringu tulemusel on logopeedi ametikohta suurendatud 1,0 

ametikohani 

• näeme vajadust erivajadusega lastele tugiisiku ametikoha loomise järele ( vastavalt lapse 

rehabilitatsiooni plaanist) ja õppealajuhataja ametikoha loomise järele 

• lapsehoolduspuhkusel 1 töötaja 

• lasteaia töötajate keskmine vanus on 47,1 aastat, pedagoogidel 45,5 aastat, pensioniealisi töötajaid 

3 

• pensioniikka jõuab aastaks 2022 seitse töötajat 

 

2.2 Pedagoogide ametijärgud 
• kvalifikatsioonile vastab lasteaias töötavatest pedagoogidest 16, logopeedil läbitud õppekava täies 

mahus, kuid lõputöö tegemata 

• pedagoogi ametijärku omab 13 pedagoogidest, vanempedagoogi ametijärku 3 ja noorempedagoogi 

ametijärku 1 

• 1 pedagoog jätkab õpinguid magistriõppes 

 

2.3 Personali koolitus 
Pedagoogide koolituse maht 5 eelneva aasta jooksul on olnud 4417 tundi, keskmiselt 

ühe pedagoogi kohta 260 tundi- 1aasta kohta 52 tundi. Lasteaia pedagoogid osalevad aktiivselt  

Lääne- Virumaa  lasteaiaõpetajate ainesektsioonide töös. Vinni Lasteaed Tõruke üks vanemõpetaja 

juhib emakeele- ja matemaatika ainesektsiooni. 

 

 Personali koolituse prioriteetsed valdkonnad: 

• erivajadusega laste toetamine 

• „Kiusamisest vaba lasteaed“ koolitused meeskondadele turvalise psühho-sotsiaalse 

keskkonna tagamiseks 

• koolitused õpetajate professionaalsuse arendamiseks 

Koolituste läbiviimise põhimõtted: 

• koolitusraha kasutatakse eelkõige pedagoogide ühiskoolitusteks, teemad valitakse 

lähtuvalt õppeaasta analüüsist ja aktuaalsusest 

• koolitusi korraldatakse võimalusel koostöös teiste lasteasutustega 



 

 

• korraldatakse sisekoolitusi kasutades lasteaia pedagoogide, erialaspetsialistide teadmisi ja oskusi 

• võimaldatakse seadusest tulenevaid koolitusi (toiduhügieen, esmaabi jne) 

• võimaldatakse meeskonnakoolitusi 

Põhieesmärk: Laste arengut toetavad kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. personali arengut kavandatakse ja toetatakse lähtuvalt töötajate eneseanalüüsist 

ja arenguvestlustest 

2. omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitut jagatakse nn kolleegilt kolleegile 

õppimise kaudu 

3. uute töötajate toetamiseks rakendatakse mentorluse süsteemi 

4. pedagoogid kasutavad iseseisvat enesetäiendamise võimalust 

 

3. RESSURSSIDE JUHTIMINE 
Tugevused lasteaia sisehindamise põhjal: 

• ressursside planeerimine ja kasutamine lähtub arengukavast 

• lasteaia tegevus ja majandamine lähtub tuleohutuse, tervisekaitse ja 

tööohutuse nõuetest 

• infoliikumine on tagatud erinevate võimaluste kasutamise kaudu 

• lasteaia arvutitega varustatus on järjepidevalt paranenud 

• õppevahenditele kasutatud ressurss on taganud õppe- ja kasvatustegevuse 

eduka toimimise 

• lasteaia mängu- ja töökeskkond on turvaline, keskkonna hindamine toimub 

järjepidevalt 

• keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid järgitakse nii personali kui laste 

poolt 

3.1 Füüsiline keskkond 
Lasteaed on ühekorruseline ja koosneb 4 tiivast. 3 tiivas on rühmaruumid ja ühes tiivas lasteaia saal 

ning köögiblokk. Laste toit valmistatakse lasteaia köögis. 

Lasteaed on ehitatud betoonist ning tänaseks päevaks vajab maja hädasti välist remonti- fassaadi 

soojustust ja värvi , vundamendi soojustus ning lasteaeda ümbritsevad teed vajavad uuendamist. 

Lasteaia siseruumid on küll remonditud, kuid vajavad järjest sanitaarremonti. Ühes tiivas on kahel 

rühmal vanad elektrijuhtmed, mis vajavad välja vahetamist. 

Lasteaial on suur õueala, mis vajab sisustamist erinevate õuevahenditega ja sportimisalaga ning 

lähtuvalt lasteaia eripärast viia läbi õueüritusi lastele kui ka vanematele, vajab lasteaed õuealale  

katusealust. 



 

 

3.2 Infotehnoloogia vahendid 
Lasteaia personali kasutuses on 10 internetiühendusega varustatud arvutit, nendest 8 on pedagoogide 

kasutuses.Ühiseks kasutamiseks olevad dokumendid ning teated on kõikidele pedagoogidele kätte 

saadavad Dropboxis. Lasteaia IT vahendite hooldus ja uuendamine toimub koostöös Vinni 

Vallavalitsuse IT spetsialistiga. 

3.3 Lasteaia õppevara uuendamise põhimõtted 
Lasteaia 2016-2022 arengukavas oleme kavandanud lasteaias rakendatud eripärale lisaks välja 

arendada tervisekasvatuse ja liikluskasvatuse temaatika. Oluline töövaldkond on lasteaias järjest 

enam erivajadusega laste toetamine. 

Õppekulu planeeritakse lähtuvalt: 

• õppeaasta eesmärkidest, laste vajadustest 

• lasteaia eripärast 

• tervisekasvatuse ja liikluskasvatuse alaste vahendite soetamine ja täiendamine 

• õueüritusteks helitehnika soetamine 

Põhieesmärk : ressursside otstarbekas ja säästlik kasutamine tagab turvalise 

keskkonna 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. parendatakse laste ja töötajate olmetingimusi (rulood saali ja rühmaruumidesse) 

2. ELIIS keskkonnaga liitumine (elektrooniline õpetaja dokumentatsioon) 

3. õpetatakse säästvalt suhtuma ümbritsevasse keskkonda läbi isikliku eeskuju, 

hoiakute ja mõtteviisi 

4. õpetatakse turvaliselt liiklema, kaaslastega arvestama 

5. järgitakse keskkonnasäästlikku mõtteviisi 

6. kasutatakse maksimaalselt olemasolevaid vahendeid ja võimalusi 

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 
Tugevused lasteaia sisehindamise põhjal: 

• õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsest lähtuvalt 

• õppekasvatustöö lähtub lasteaia eripärast 

• laste arengut analüüsitakse ning antakse tagasisidet lapsevanemale, igal lapsel arengumapp 

• lapsed saavutavad koostöös koduga koolivalmiduse 

• laste arengu toetamiseks on rakendatud tugisüsteemid 

• lasteaia õppekava toetav huvitegevus lähtub lasteaia õppekava põhimõtetest ja lapsevanemate 

soovidest 

• lastel kujunevad väärtushinnangud 

•vastavalt vajadusele koostatakse lastele Individuaalse Arengu Kaart (IAK) 



 

 

Lasteaias korraldatakse õppe- ja kasvatustegevust koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel 

koostatud lasteaia õppekava järgi. Igal õppeaastal valitakse üldteema, millest lähtuvalt koostab iga 

rühm  rühma tegevuskava. Tegevuskava koosneb ürituste plaanist, nädalaplaanidest, tervise 

edendamise kavast, lapse arengu hindamise ning lastevanematega koostöö kavast. Õppetegevused 

juhinduvad nädalateemast, mis on lõimitud kõikide valdkondade sisuga. Valdkondadeks on: mina ja 

keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine. Rühma tegevuskava on avalik 

dokument, mida tutvustatakse lapsevanematele rühma koosolekul ja on edaspidi kättesaadav rühmas. 

Õppekava täitmist hinnatakse läbi eesmärkide täitmise. Seda tehakse sisehindamise ning rühma 

õppeaasta aruannete esitamise kaudu. Sisehindamise aruanne on aluseks uute eesmärkide seadmisel. 

4.1 Vinni Lasteaed Tõruke eripäradeks on: 
1. Lapsekesksete kasvatusmeetodite rakendamine, mille juures peame oluliseks 

• iga lapse individuaalsuse ja omapära arvestamist 

• perede kaasamist lasteaia igapäevaellu 

• lapsele arenguliselt sobiva keskkonna loomist 

• tervislike eluviiside tähtsustamist- õuesõpe, ujumisõpe 

• aastaringsed traditsioonilised ühisüritused – õueüritused, väljasõiduüritused, majasisesed üritused 

2. Omakultuuri järjepidevuse kandmine 

See on järjepidev protsess, kus õpetatakse lapsi väärtustama rahvuskultuuri ja selle tunnuseid (keel, 

kombed, traditsioonid, sümboolika jne) lähtudes oma paikkonna, lasteaia ja laste eripärast. Järgides 

printsiipi “lähemalt kaugemale”, tutvustatakse lasteaias lastele omakultuuri olemust läbi  looduse ja 

ümbritseva keskkonna (õuesõpe) 

• seotus esivanematega ehk traditsioonilisus 

3. Terviseedenduse ja Kiusamisest vaba lasteaed metoodika kasutamine 

4.2 Huvitegevus 
Lasteaias peame oluliseks pakkuda lastele huvitegevusi. Ringide valikul lähtume järgmistest 

põhimõtetest: 

• huvitegevus aitab kaasa laste üldoskuste arengule 

• soodustab laste kehalist aktiivsust 

• arendab laste loovust 

• lähtub lapsevanemate soovidest ning laste vanusest ja huvidest 

4.3 Erivajadustega laste toetamine 
Õpetajad ja teised lastega töötavad inimesed märkavad lapse arengu jälgimisel lapse erivajadust. Töös 

erivajadusega lapsega kaasab rühma õpetaja vajadusel teised lasteaia erialaspetsialistid (logopeed, 

muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, direktor) või soovitab perele erialaspetsialiste väljastpoolt 

lasteaeda. Erivajadusega lapsega tegelevad õpetajad koostavad individuaalse arenduskava vastavalt 



 

 

lapse eripärale ja arengutasemele. Igal õppeaastal kontrollib lasteaia logopeed lapse kõne arengut ja 

vajadusel alustab kõneravi. Vajadusel kaasab lasteaed erialaspetsialiste Rajaleidja keskusest ning 

taotleb lapsele eripedagoogist spetsialisti tuge. Pedagoogide nõustamiseks tehakse koostööd 

Rajaleidja keskusega. 

 

4.4 Laste arv rühmades ja rühmade komplekteerimine 

 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020 

2020/

2021 

2021/

2022 

Aiarühmad 4 4 4 4 4 4 4 

Sõimerühmad 1 1 1 1 1 1 1 

Liitrühmad 1 1 1 1 1 1 1 

Laste arv kokku 120 120 120 117 115 115 115 

Kooli: rühmi 1 1,25 1,25 1 1 1 1 

lapsi 23 27 28 20 20 20 23 

 

Vajadusel komplekteeritakse sobitusrühm. 

4.5 Väärtused ja eetika 
Igapäevaelus käituvad lasteaiatöötajad ja kõik lasteaias viibijad  eeskujulikult, väärtustavad 

üldinimlike käitumisreeglid. Sisehindamises on lasteaia tugevuseks antud valdkonnas koos lastega 

välja töötatud rühmareeglite järgimine. 

Põhieesmärk : Vinni Lasteaed Tõrukesest läheb kooli rõõmsameelne, loov, endast ja 

ümbritsevast hooliv laps 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. lapse arengut toetatakse koostöös õpetajate ja erialaspetsialistidega 

2. tagatakse maksimaalselt valikuid võimaldav ja mänguline õpikeskkond 

3. lapse arengust antakse tagasisidet arenguvestlustel 

4. arendatakse ja rakendatakse erivajadustega laste varajase märkamise ja sekkumise põhimõtet 

5. lasteaia õppekava toetamiseks võib läbi viia huvitegevusi 

6. koostöös lapse perega tagatakse laste koolivalmidus 

7. õppe- ja kasvatustegevuses väärtustatakse loovust, tervist, loodust, rahvatraditsioone ja keskkonda 

8. lasteaia õppekava täiendatakse erivajaduse toetamise,  tervisekasvatuse, liikluskasvatuse ja 

kiusamisest vaba lasteaed metoodika  osas 

 5. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
Tugevused lasteaia sisehindamise põhjal: 

• lasteaias on määratletud huvigrupid ja koostöövormid 

•  tegevuskavades on fikseeritud huvigruppide kaasamine 



 

 

•  lapsevanemad ja hoolekogu osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatusprotsessis 

ning lasteaia arendustöös 

• lapsevanemad usaldavad õpetajaid ja on rahul lasteaia tegevustega 

 

Peame oluliseks teha koostööd huvigruppidega, kelleks on 

• lapsed 

• lapsevanemad (sh hoolekogu) 

• personal 

• erinevad asutused ( Vinni- Pajusti Gümnaasium, teised lasteaiad, TLÜ Rakvere Kolledž, Lääne- 

Virumaa Rakenduskõrgkool, Rajaleidja keskus, Vinni Perekodu) 

• kohalik omavalitsus 

• tarnijad ja teenuse pakkujad 

Põhieesmärk : koostöö tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja osapoolte rahulolu 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. võimalusel lapsevanematele koolituste läbi viimine lähtudes vanemate ootustest ja vajadustest 

2. tagasiside kindlustamine huvigruppidelt 

3. lasteaed toimib praktikabaasina 

6. TURVALISUS 
Valdkonna eest vastutavad: direktor, majandusjuhataja, õpetajad, kogu lasteaia muu personal. 

Lasteaias on tagatud laste ja  kogu personali tervisekaitse, vaimne ja füüsiline turvalisus, kõigil 

töötajatel on kehtivad tervisetõendid, lasteaeda tuuakse ainult terved lapsed. Tagatud on 

töötervishoid, tööohutus ning tuleohutuseeskirjade täitmine. Esmased tulekustutusvahendid on 

kontrollitud ja töökorras. Välja on töötatud hädaolukorra lahendamise plaan, osatakse käituda 

hädaolukorras, hädaabinumbrid on kõigile nähtavad, süstemaatiliselt viiakse läbi õppusi.   

Põhieesmärk: tagada lastele ja töötajatele turvaline, mugav ja kaasaegne mängu-, õpi- ja 

töökeskkond 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

1. nõutavate dokumentide olemasolu, kehtivus ja toimimine 

2. kõigi osapoolte rahulolu keskkonnaga 

 

 

IV ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE 
VAHENDITE KAVANDAMINE 
Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused 



 

 

saavutatava olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse areng tagatakse igapäevase 

senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike 

rahaliste vahendite kavandamine toimub lasteasutuse eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

 

 

V ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
Arengukava elluviimiseks kavandatakse  iga õppeaasta alguseks detailne arengukava rakendusplaan 

lasteasutuse tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse 

kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. Tulenevalt kokkuvõttest 

uuendab direktor arengukava tegevuskava. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab direktor 

käskkirjaga , olles eelnevalt saanud arvamused hoolekogult ja pedagoogiliselt nõukogult. 

Koostatud arengukava ajalise perioodi lõppemisel moodustatakse töörühm, kes töötab välja lasteaiale 

uue arengukava. 

Arengukava kinnitamine toimub lasteasutuse pidaja sätestatud korra alusel. 

 

 


