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SISSEJUHATUS 

 

Oru lasteaia “Mesimumm” arengukava on välja töötatud aastateks.2014-2018. 

Arengukava koostamisel on lähtutud õppeaasta põhisest perioodist, Kose ja Kõue valdade 

ühinemisest. Oru lasteaed “Mesimumm” asub Oru külas, Kose vallas, Harjumaal. Oru 

lasteaed “Mesimumm” arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu oma määrusega 2015. 

aastal. Arengukava koostamine on kirjeldatud arengukava koostamise protsessis. 

Arengukava näitab ära lasteaia arengu põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava 

2014-2017. aastateks ning arengukava uuendamise korra, seejuures määratledes lasteaia 

omapärasuse lähiaastatel.  

Arengukava lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest, Kose valla 

arengukavast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. Arengukava on aluseks, et tagada laste 

arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng. 

Arengukava koostas lasteaia arendusmeeskond, kuhu kuuluvad juhtkond, lasteaia 

õpetajad, hoolekogu esindaja ja teenindava personali esindaja.  

 

Arengukava koostamise protsess: 

 sisehindamine 2009-2012. aastatel, mille kaudu selgusid parendamist vajavad 

valdkonnad; 

 lapsevanemad hindasid lasteaia tegevust SWOT analüüsi kaudu; 

lasteaia personal hindas lasteaia tegevust SWOT analüüsi kaudu; 

 arendusmeeskonna koosolekul kavandati lasteaia põhisuunad sisehindamise 

tulemustest ja SWOT analüüsidest lähtuvalt; 

 koostatud arengukava kooskõlastati lasteaia arendusmeeskonnas, pedagoogilises 

nõukogus ja hoolekogus. 
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1. ÜLDANDMED 

1.1. Andmed lasteaia kohta 

Oru lasteaed “Mesimumm” on Kose valla haldusalas tegutsev koolieelne õppeasutus, mis 

võimaldab koolieelsest east noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. 

Andmed lasteaia kohta on esitatud yabeli vormis. 

Nimetus Oru lasteaed “Mesimumm” 

Aadress Oru küla. Kose vald. Harjumaa. 75103 

Registrikood 75011607 

Telefon 6079124 

e-post mesimumm66@gmail.com 

Kodulehekülg www.orula.ee 

Koolitusluba Nr 3410HTM, 07.09.2004 

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Kose vald 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

Lasteaed on avatud 7.00-19.00 

 

1.2. Ülevaade lasteaiast 

Oru lasteaed avati 1984. aastal J. Lauristini nimelise kolhoosi lastepäevakoduna. Alates 

1992. aastast töötab lasteaed Kose valla alluvuses. 22. aprillil 1999. aastal nimetati Kose 

Vallavolikogu otsusega Oru lastepäevakogu Oru lasteaed “Mesimummiks”. 

Oru lasteaia “Mesimumm” sümboliks on mesilane, sest iga lasteaiapere liige on sama 

usin ja töökas kui mesilane. Lasteaial on mesilase embleemiga lipp ning õpetaja Terje 

Ednaševsky sõnadele ja Marika Rohtsaare viisile loodud laul “Lõbus Mesimumm” ning 

lasteaialastel ja personalil on mesimummi logoga T-särgid.  
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Lasteaia tegemisi kajastab kroonika. Lasteaial on oma kodulehekülg aadressil 

www.orula.ee 

Oru lasteaed asub kauni looduse keskel. Selle kaudu saab arendada loodusalast 

väärtuskasvatust: 

 avastusõpe looduses; 

 välisporditegevuste arendamine; 

 õppekäikude ja matkade korraldamine; 

 õuesõpe; 

 keskkonnakasvatus ja loodushoid; 

 Mesimummi loodusala rajamine lasteaia lähiümbruses. 

 

Lasteaial on 30.aasta jooksul väljakujunenud pikaajalised traditsioonid: 

 teadmistepäeva tähistamine; 

 rahvakalendri tähtpäevade tähistamine; 

 mihklipäeva heategevuslik laat; 

 naistepäeva tähistamine; 

 sõbrapäev; 

 õpetajatepäeva tähistamine - Kose gümnaasiumi õpilased rühmades; 

 TÕN koolitused personalile ja lapsevanematele; 

 temaatiline Mesimummi piknik Männiaru Puhkekeskuses; 

 sügis- ja kevadmatkad kodukoha looduses; 

 koolieelikute kevadmatk Tuhala karstialal Ants Talioja juhendamisel; 

 sügisene ja kevadine spordipäev; 

 vanavanemate päev; 

 osalemine üle-Eestilises loodusprojektis „Tere, kevad!“; 

 100 päeva koolilaps. Kutsume lasteaeda külla 1. klassi õpilased; 

http://www.orula.ee/
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 lasteaia kroonika koostamine; 

 heategevuslik jõululaat; 

 laste jõulujumalateenistus ; 

 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine; 

 isadepäeva ja emadepäeva tähistamine; 

 lasteaia teatriprojekt; 

 osalemine Oru ja Kose laste lauluvõistlustel; 

 laste kunstitööde näitused; 

 õppeaasta pidulik lõpetamine; 

 kultuuri- või matkareisid personalile. 

Koostöö lapsevanemaga 

Lapsevanemaid kaasatakse lasteaia tegemistesse läbi erinevate ühiste ürituste ja 

koolituste ning koduste ülesannete. Uueks traditsiooniks on kujunemas Mesimummi 

päev, kus lapsevanemal on võimalus viibida kogu päeva oma lapse rühmas ja aktiivselt 

osaleda kõikides päeva läbivates tegevustes. 

Koostöö huvigruppidega 

Lasteaial on kauaaegsed ja sõbralikud suhted Oru Põhikooli, Oru Külakeskuse, Oru 

Raamatukogu, Oru Vanurite Kodu, Kose Gümnaasiumi, Kose–Uuemõisa Lasteaed – 

Kooli, Kose lasteaia, Männiaru Puhkekeskuse, Tuhala Looduskeskuse, Polli 

väikeloomaaia, Tuhala–Kaarli koguduse, OÜ Hambaravi dr. Malle Veering, Kose 

Teataja, Kose Muusikakooli, Kose Kunstikeskuse, MTÜ Laheoruga. 

 

1.3. Lasteaia eripära 

Meie lasteaed asub looduskaunis kohas, Tuhala karstiala, unikaalse Tuhala Nõiakaevu,  

Ohvriallika ning Oru karjamõisa ja iidse mõisapargi vahetus läheduses.  

Alates 1990. aastast alustati soovijatele lasteaias piiblitunni läbiviimist. Esimene 

juhendaja oli Marika Kull. Alates 1996. aastast jätkas Eda Reinik kristliku kultuuriloo 

tutvustamist ja läbi selle toetas laste väärtuskasvatust.  
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Terviseõpetuse tegevusi on lasteaias süvendatult läbi viinud tervishoiutöötaja Kaja-Marit 

Mander alates 1998. aastast. 2012. aasta septembrist alustas tervishoiutöötaja esmaabi 

õpetuse andmist 4-7aastastele lastele. 

Oru lasteaia eripäraks on ka plokkflöödi õpetamine 5-7aastastele lastele. Seda tegevust 

juhendab muusikaõpetaja Marika Rohtsaar alates 2011. aasta jaanuarist.  

Alates 2013. aasta septembrist toimub lasteaias profülaktiline võimlemine jalalaba lihaste 

tugevdamiseks 5-7aastastele lastele. Eelnevalt uuriti 5-7aastaste laste jalavõlve ning 

selgitati välja profülaktilist võimlemist vajavad lapsed. 

Lasteaia ühte rühmaboksi on alates 1996. aastast kohandatud Oru Vanurite Kodu. 

Vajadusel saab lasteaia ruume laiendada Vanurite Kodu vanurite üleviimisega 

hoolekandeasutusse. 

 

1.4. Lasteaia hetkeseis 

1.4.1. Lapsed 

Oru lasteaias “Mesimumm” on hetkel viis rühma 1,5-7aastastele lastele. Rühmade 

komplekteerimise aluseks on laste vanus, eelistame vanuserühmi. Lasteaias on 

sõimerühm 1,5-3aastastele lastele ja neli vanuserühma. 

Oru lasteaed “Mesimumm” rühmad on järgmised: 

 Mummid - sõimerühm, kuni 3aastased lapsed. 

 Taruke - noorem rühm, 3-5aastased lapsed. 

 Kärjeke - noorem rühm, 3-5aastased lapsed. 

 Mesilinnud - keskmine rühm, 5-6aastased lapsed. 

 Summid - liitrühm, 2-7aastased lapsed. 

Rühmade komplekteerimise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus ja Kose valla 

koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord, lapse arengueeldused, 

rühmade täituvus ja tegelikud vajadused. 2014. aasta alguses käis lasteaias 100 last 

(lasteaias oli 102 kohta). Eelneva nelja aasta sisehindamise tulemustest selgus, et 

kooliminevate laste arv on kasvava trendiga (vt tabel 1). 
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Tabel 1. Kooliminevate laste arv 2010-2013. aastatel 

 2010 2011 2012 2013 

Poisid 9 5 8 11 

Tüdrukud 4 6 11 7 

Kokku 11 11 19 18 

 

Igaks õppeaastaks komplekteeritakse lasteaiarühmad vastavalt laekunud avaldustele. 

Lasteaiakohtade arvuliselt suurem vajadus eeldab kuuenda rühma avamist, et tagada 

kõikidele soovijatele lasteaiakoht (vt tabel 2): 

Tabel 2. Lasteaiakohtade vajadus 2013-2016. aastatel  

Aasta Lasteaia 

kohasoovimise 

avaldused 10. 

september     2014 

Vabaneb kohti seoses 

kooliminejatega 

2013-2014 38 last 17 last 

2014-2015 25 last 23 last 

2015-2016 11 last 23 last 

 

Viimase viie aasta uuringu tulemused näitavad, et lasteaeda tuleb üha rohkem 

kakskeelsest perest pärit lapsi (vt tabel 3). Seetõttu kasutavad õpetajad nende laste 

keeleliseks arenguks keelekümblusmeetodit. 100 % lasteaias käivatest lastest asuvad 

õppima eestikeelsesse kooli. 

Tabel 3. Kakskeelsest perest lapsed 

Aasta Laste üldarv Kakskeelsed lapsed (arv 

protsentides) 

2009-2010 80 4% 

2010-2011 96 8% 

2011- 2012 96 9,6% 
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2012-2013 98 8,8% 

2013-2014 100 12% 

 

1.4.2. Personal 

Oru lasteaia “Mesimumm” personali üldarv 2. septembri 2013 aasta seisuga on 26 

töötajat. Lapsehoolduspuhkusel viibib hetkel üks töötaja. Lasteaias on 24,75 ametikohta: 

rühmaõpetajaid 2,0 kohta rühmas; õpetajaabi 1,0 kohta rühmas; liikumisõpetaja 0,125 

kohta rühmas; muusikaõpetaja 0,125 kohta rühmas; koristaja, majandusjuhataja ja  

eripedagoog-logopeed 1,0; õppealajuhataja, pesupesija ja tervishoiutöötaja 0,5 kohta; 

kokad 2,0 kohta ja köögi abitööline 1,0 kohta.  

Kvalifikatsiooninõuetele vastab üheksa õpetajat ehk 69% lasteaia õpetajatest (vt tabel 4). 

Tasemeõppes osaleb kolm õpetajat. Õpetajad täiendavad ennast pidevalt erialastel 

koolitustel. 

Tabel 4. Personali haridus 1. septembri 2014. aasta seisuga 

 Kõrg Ped. 

keskeri 

 

Muu 

keskeri 

Kesk Kutse- 

kesk 

Kutse 

Pedagoogid 6 4  3   

Muu personal   6 3 2 2 

 

Lasteaias töötab kõige rohkem 41-50. aasta vanuseid pedagooge (vt tabel 5). Pedagoogide 

üldarvust on see 46%. Positiivset tendentsi näitab, et 1. septembrist 2014. aastast on 

lasteaeda asunud tööle kaks noort õpetajat.  

Tabel 5. Pedagoogide vanus 1. septembri 2014. aasta seisuga 

Ametikoht Kuni 30 31-40 41-50 51-60 Üle 61 

Direktor   1   

Õppealajuhataja   1   

Rühmaõpetajad 2 2 3 2 1 

Muusikaõpetaja   1   
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Liikumisõpetajad 1  2   

Eriped.-logopeed    1  

 

Lasteaias töötab muu personali osas kõige rohkem üle 40aastaseid töötajaid (vt tabel 6). 

Alla 40aastaseid muu personali liikmeid töötab ainult kaks. Lasteaia töötajate üldarvust 

on üle 40aastaseid 77% 

Tabel 6. Muu personali vanus 1. septembri 2014. aasta seisuga 

Ametikoht Kuni 30 31-40 41-50 51-60 Üle 61. 

Majandusjuhataja    1  

Tervisetöötaja     1 

Õpetaja-abi 1  1 4  

Perenaine   1   

Kokk  1   1 

Köögi abitööline    1  

Pesupesija     1 

Koristaja    2  

 

1.4.3. Juhtimine 

Lasteaia juhtkonda kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja. 

Lasteaia juhtimisse on kaasatud lasteaia hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu. 

Lasteaiatöö parendamiseks on moodustatud kõiki huvigruppe hõlmavad töömeeskonnad: 

arendusmeeskond, tervisemeeskond, projekti- ja loovmeeskond ning kroonikameeskond. 

 

Oru lasteaed “Mesimumm” tööd juhib ja korraldab direktor, kes: 

vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise 

eest;  

tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise 

nõukogu ja hoolekoguga;  

täidab teisi seadustest ja lasteaia põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.  
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Lasteaia juhtkonda kuulub õppealajuhataja, kes: 

kavandab ja koordineerib lasteaia õppe- ja kasvatustööd. Omab ülevaadet pedagoogide 

tööst ja annab selle kohta tagasisidet;  

 olemasolu;  

 

 

Lasteaia juhtkonda kuulub majandusjuhataja, kes:

kavandab ja korraldab eelarvega seotud küsimusi ja osaleb lasteaia arendustegevuses;  

ali tööd;  

 

 

Juhtkond on direktorile nõuandev organ lasteasutuse tegevusega seotud küsimustes. 

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja 

hindamine ning direktorile ja hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse 

parendusettepanekute tegemine. Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia 

pedagoogid, eripedagoog-logopeed ja tervishoiutöötaja. 

Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste 

arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. Lasteaia 

juhtkond on hoolekogule aruandvaks koostööpartneriks. Hoolekogu koosneb iga rühma 

lastevanemate esindajast, Kose Vallavalitsuse esindajast ja pedagoogilise nõukogu 

esindajatest.  
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2. LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA - 

VALDKONNAD 

 

2.1. Lasteaia missioon 

Oru lasteaed “Mesimumm” on lastele turvaline ja loov mänguaed, mille tagavad avatud ja 

üksteisest hooliv personal. 

 

2.2. Lasteaia visioon 

Oru lasteaias “Mesimumm” kasvavad ja lendavad välja rõõmsad, ettevõtlikud ja usinad 

mesimummid. 

 

2.3. Lasteaia põhiväärtused 
 

Oru lasteaia “Mesimumm” põhiväärtused annavad lasteaiale oma näo. Põhiväärtused on 

lasteaia laste, töötajate ja lapsevanemate ühine mõtlemine ja arusaamine. 

Oru lasteaia “Mesimumm” põhiväärtused on: 

 kompetentsus - teame ja oskame;avatus - otsime parimaid võimalusi, avatud uutele 

ideedele; 

 hoolivus - julgus jääda endale kindlaks, igaüks on oluline; 

 austus - oleme vastastikku lugupidavad, arvestame üksteise erinevusi; 

 turvalisus - tunneme end lasteaias koduselt, meile saab loota; 

 koostöö - tegutseme ühiste eesmärkide nimel. 

 

2.4. Lasteaia arendusvaldkonnad 
 

Koolieelse Lasteasutuse arendusvaldkonnad tulenevad dokumendist Oru lasteaed 

“Mesimumm” sisehindamise kord (direktori käskkiri nr 10, 19.10.2012). Koolieelse 

Lasteasutuse arenduse põhisuunad määratletakse kindlaks lasteasutuse arengukava viies 

põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades, mis on seotud tulemusega. 
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1. Eestvedamine ja juhtimine: 

 eestvedamine; 

 strateegiline juhtimine. 

2. Personalijuhtimine: 

 personalivajaduse hindamine; 

 personali värbamine; 

 personali kaasamine ja toetamine; 

 personali arendamine; 

 personali hindamine ja motiveerimine. 

3. Koostöö huvigruppidega: 

 koostöö kavandamine; 

 huvigruppide kaasamine; 

 huvigruppidega koostöö hindamine. 

4. Ressursside juhtimine: 

 eelarveliste ressursside juhtimine; 

 materiaal- tehnilise baasi arendamine; 

 inforessursside juhtimine; 

 säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess: 

 lapse areng; 

 õppekava; 

 õppekorraldus ja- meetodid; 

 väärtused ja eetika. 
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3. LASTEAIA HETKEOLUKORD 

Lasteaia tegevuse tugevused ja hetkeolukorra analüüsi tulemused on määratletud 

sisehindamise käigus ning on esitatud lasteaia sisehindamise aruandes. Need 

sisehindamise käigus leitud tegevuse tugevused on esitatud kõikide lasteaia arenduse 

valdkondade lõikes. Lasteaia tegevuse tugevuste anlüüsi tulemustest on välja kasvavad   

lasteaia parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad. Lasteaia tegevuse tugevused ja 

arenduse põhisuunad on parema ülevaate saamiseks esitatud tabelivormis. 

Arengukava valdkond Eestvedamine ja juhtimine 

Olulisemad tugevused  lasteaia dokumentatsioon on arhiveeritud vastavalt 

asjaajamiskorrale;  

 on toimunud mitmed ühiskoolitused, mis puudutavad 

organisatsiooni kultuuri, väärtusi ja meeskonnatööd; 

 sõimerühmas töötab kaks õpetajat, õpetajaabi ja lisaks 

perenaine, et soodustada alla 3aastaste laste paremat 

kohanemist lasteaiaga; 

 juhtimisel kasutatakse delegeerimist; 

 alates 2013. aasta septembrist alustas tööd õppealajuhataja 

0,5 koormusega. 

Parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad 

 arengukava uuendamisel välja töötada ja sõnastada 

konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid; 

 sisehindamiskorra uuendamine; 

 ühineda Harjumaa Tervistedendavate lasteaedade 

võrgustikuga; 

 ühineda projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”. 

Arengukava valdkond Personalijuhtimine 

Olulisemad tugevused  püsiv personal; 

 projektides osalemine. “Tere, Kevad!”, TÕN, Põlvkondade 

pidu; 

 personali tunnustamine mittemateriaalsete võimalustega; 

 õpetajad ja lapsevanemad viivad läbi majasiseseid koolitusi 

iseseisva täienduskoolituse korrast lähtuvalt; 

 toimiv omaõppesüsteem, teadmiste ja kogemuste vahetamine 
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õpetajalt õpetajale, kolleegilt kolleegile; 

 kolm õpetajat läbivad tasemekoolitust, et omandada 

kvalifikatsiooni; 

 väljakujunenud pikaajalised traditsioonilised üritused 

personalile; 

 toimuvad personali rahulolu-uuringud; 

 õpetajad ja õpetajaabid on kaasatud erinevatesse 

töörühmadesse: arendus-, loov-, projekti- ja 

kroonikameeskond; 

Parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad 

 luua kaasaegne motivatsioonisüsteem; 

 kolm õpetajat ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele; 

 puudub tagasiside pidaja rahuolust; 

 suunata töörühmi aktiivsemalt tegutsema; 

 leida uusi koolitusvorme koostöös teiste Kose valla 

lasteaedadega. 

Arengukava valdkond Koostöö huvigruppidega 

Olulisemad tugevused  huvigruppide (lapsevanemad, personal) poolt tehtud  

ettepanekuid on arvestatud arengukava ja tegevuskavade 

planeerimisel; 

 loodud on võimalused huviringides tegutsemiseks lähtuvalt 

laste huvidest ja vanemate võimalustest; 

 koostöös lasteaia hoolekoguga on läbi viidud lapsevanema 

rahulolu uuringud; 

 lasteaia tegemisi on kajastatud “Kose Teatajas”; 

 koostöös lasteaia hoolekoguga on korraldatud talgupäevi 

lasteaia õuealal ja lähiümbruses; 

 toimub koostöö õpetaja ja lapsevanema vahel. Head tulemust 

oleme saavutanud lapse arengu toetamisel koduste 

ülesannete andmisega lapsele ja lapsevanemale: 

 uuendatud lasteaia koduleht; 

 hea koostöö Oru Põhikooliga laste sujuvaks üleminekuks 

kooli. Õppepäevad üks kord kuus. Spordisaali kasutamise 

võimalus üks kord nädalas liikumistegevuste läbiviimiseks; 

 lasteaial on mitmeid koostööpartnereid: Tuhala 
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Looduskeskus, Männiaru Puhkekeskus, Tuhala -Kaarli 

kogudus, eakate klubi “Hõbelõim”, OÜ Hambaravi Malle 

Veering, MTÜ Laheoru, Kose Muusikakool jne; 

 tagasisidet koostöö tulemuslikkusest annavad 

arenguvestlused; 

 mesimummi päev lapsevanematele. Lapsevanemal on 

võimalus viibida ja kaasa tegutseda oma lapse rühmas. 

Parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad 

 hoolekogu aktiivsem osalemine lasteaia juhtimisel ning 

ühisürituste korraldamisel; 

 uurida lapsevanematelt koolitusvajaduste kohta; 

 luua koostöövõimalused laienenud Kose valla kõigi 

lasteaedadega; 

 välja töötada mesimummi päeva tagasiside küsimustik. 

Arengukava valdkond Ressursside juhtimine 

Olulisemad tugevused  laste kohalkäimise protsent näitab kasvutendentsi. 2013. 

aastal 60%; 

 lasteaial on avarad rühmaruumid ja suur õueala; 

 lasteaias on oma marja- ja õunaaed, mille saadusi kasutame 

toidu valmistamisel; 

 lasteaia mänguväljakud on kontrollitud, nõuetele 

mittevastavad atraktsioonid eemaldatud; 

 lasteaia jäätmekäitlus on säästev ja keskkonnasõbralik;  

 turvalisuse tagamine: taastatud on kõikidele rühmadele 

rõdude piirdeaiad; 

 uuendatud katlasüsteem ja -ruumid. 

Parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad 

 köögiploki renoveerimine; 

 kolme rühma ruumide ja üldkasutatavate ruumide 

renoveerimine ja mööbli uuendamine; 

 lipuväljaku ja kõnniteede renoveerimine; 

 mänguväljakute uuendamine; 

 IT süsteemide väljaehitamine, paigaldamine ja soetamine; 

 paigaldada kolme rühma ATS süsteem; 
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 keldriruumide väljaehitamine laoruumideks ja 

spordiruumiks. 

Arengukava valdkond Õppe- ja kasvatusprotsess 

Olulisemad tugevused  õppetegevusi iseloomustab mängulisus, lõimitus ja suund 

terviseedendusele; 

 lasteaias on koostatud õppekava, mida analüüsitakse igal 

õppeaastal; 

 lasteaias on alates sept.2013 õppealajuhataja 0,5 

koormusega; 

 välja on kujunenud pikaajalised traditsioonilised üritused 

lastele: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, 

teadmistepäeva tähistamine, lasteaia piknik, teatrietendused 

jne; 

 lasteaial on kostüümiladu; 

 lasteaias pööratakse suurt tähelepanu laste tervise 

tugevdamisele: tasakaalukas ja mitmekesine menüü, õues 

viibimine igal aastaajal, liikumistegevused õues, 

spordipäevad, matkad, koolieelikutele terviseõpetuse 

tegevused ja 4-7aastastele lastele esmaabi õpetus, mida viib 

läbi tervishoiutöötaja; 

 laste arengu hindamine on järjepidev ja süsteemne: lapse 

kasvumapp, “Tarkuselill”, laste rahulolu uuring, 

koolieelikutele koolivalmiduse uuring; 

 õpetajad nõustavad lapsevanemaid õppe- ja 

kasvatusküsimustes; 

 lasteaia metoodilise kabineti vahendid aitavad õppetegevusi 

sisukamaks ja huvitavamaks muuta; 

 õpetajad täiendavad end uueneva erialase kirjandusega; 

 järjepidevad temaatilised avatud õppetegevused; 

 tagasiside koolilastelt: 100 päeva koolilaps; 

Parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad 

 õuesõppe võimaluste avardamine.  

 loodusala kaardistamine ja kujundamine lasteaia õuealal. 

 IT vahendite kasutamine õppekasvatustöös. 
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4. TEGEVUSKAVA 2014-2017. AASTATEKS 
Lasteaia arengukava tegevuskava on koostatud kolmeks aastaks. Tegevuskavas  kajastub 

see, millist strateegilisel tasemel kvalitatiivset muutust lasteaias me soovime järgneva 

kolme aasta jooksul saavutada. Arengukava tegevuskava on koostatud 

tegevusvaldkonnapõhisena. Igas tegevusvaldkonnas on esitatud eesmärgid, indikaatorid, 

tegevused aastate lõikes ja vastutaja. Tegevusvaldkonnad on parema ülevaate saamiseks 

esitatud tabelivormis. 

Valdkond 

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

 on uuendatud sisehindamiskord; 

 ühinetud on Harjumaa tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga; 

 ühinetud on projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”; 

 on välja töötatud tunnustamise- ja motivatsiooni süsteem; 

 välja on töötatud ja rakendatud lasteaia ühtsed väärtused ja põhimõtted ; 

 välja on töötatud mänguväljaku ohutuse tagamise süsteem. 

Indikaatorid: 

 2015. aastaks on uuendatud sisehindamiskord; 

 esitatud on taotlus liitumiseks Tervistedendavate lasteaedadega; 

 projekt “Kiusamisest vaba lasteaed” toimib Kärjekese rühmas; 

 personali rahulolu uuringute tulemused on kasvava positiivse trendiga; 

 kogu lasteaia personal kasutab järjest enam laste kasvatamisel ühtseid väärtusi; 

 2016. aastaks on välja töötatud mänguväljaku ohutuse tagamise süsteem. 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

2014 2015 2016 2017 

Sisehindamiskorra struktuuri 

muutmine 

 x   direktor 

Õpetajate eneseanalüüsi ja 

õppekasvatustöö aastakokkuvõtte 

x    õppealajuhataja 
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vormi koostamine 

Sisehindamisaruande koostamine   x  direktor 

Sisehindamiskorra struktuuri 

analüüs 

   x direktor 

Tervisenõukogu moodustamine x    direktor 

Taotluse esitamine liitumiseks 

Tervistedendavate lasteaedade 

võrgustikuga 

 x   direktor 

Terviseedenduse koolitustel 

osalemine 

 x x  direktor 

Projekti “Kiusamisest vaba 

lasteaed” koolitustel osalemine 

x x   õppealajuhataja 

Projekti “Kiusamisest vaba 

lasteaed” metoodilise materjali 

soetamine 

x    direktor 

Projekti “Kiusamisest vaba 

lasteaed” tulemuste analüüs ja 

kokkuvõtete tegemine 

  x  õppealajuhataja 

Personali tunnustamise ja 

motiveerimise vajaduste välja 

selgitamine 

 x   direktor 

Personali tunnustamise ja 

motivatsiooni süsteemi 

väljatöötamine 

  x  direktor 

Personali tunnustamise ja 

motivatsiooni süsteemi 

rakendamine, kokkuvõtete 

tegemine 

   x direktor 

Ühtsete väärtuste ja põhimõtete 

väljatöötamine personali poolt 

x    direktor 

Ühtsete väärtuste ja põhimõtete 

rakendamine personali poolt 

x    direktor 
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Mänguväljaku ülevaatuse kava 

koostamine 

  x  direktor 

Mänguväljaku ohutuse 

tagamiseks vajaliku 

dokumentatsiooni loomine 

  x  direktor 

 

Valdkond:  

Personalijuhtimine 

Eesmärgid:  

 lasteaias töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad. 

 lasteaed saab tagasisidet pidaja rahulolust; 

 lasteaias on moodustatud töörühmad: arendusmeeskond, loovmeeskond, projektimeeskond ja 

kroonikameeskond; 

 kose valla lasteaiad teevad koostööd ühiste koolituste korraldamisel; 

loodud on tingimused töötajate professionaalseks arenguks, toimetulekuks käitumisraskustega ja 

erivajadustega lastega; 

 on loodud koostöö välispartneritega Erasmus + programmi projektide raames. 

Indikaatorid 

 aastaks 2016 vastavad kõik õpetajad kvalifikatsiooninõuetele; 

 pidaja annab aeg-ajalt tagasisidet lasteaias toimuvale; 

 iga töörühma liige osaleb järjest aktiivsemalt oma meeskonna töös; 

 alustada koostööd ühiste koolituste korraldamisega; 

 kõik õpetajad omandavad järk-järgult teadmisi toimetulekuks lastega, kellel on käitumisraskused või 

erivajadused; 

 lasteaed otsib võimalusi koostööks Erasmus + programmi toimumise vältel.  

Tegevused   Aeg   Vastutaja 
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 2014 2015 2016 2017  

Kvalifikatsiooni omandamine x x x  direktor 

Aktiivne osalemine meeskonna 

töös 

x x   direktor 

Meeskonnatöö analüüs ja 

kokkuvõtete tegemine 

  x  direktor 

Välja selgitada koolituste vajadus  x   direktor 

Ühiste koolituste korraldamine 

Kose valla lasteaedadele 

  x  direktor 

Koolitustel osalemine teemal 

“käitumisraskustega ja 

erivajadustega laps lasteaias“. 

x x   õppealajuhataja 

Võimaluste otsimine Erasmus + 

programmi kaudu õpetajate 

koolitamiseks. 

 x   õppealajuhataja 

 

Valdkond:  

Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid:  

 lasteaia õppekava uueneb ja täieneb; 

 rühma õppe- ja kasvatustegevused on omavahel lõimitud; 

 vastavusse viia koolivalmidusuuring nõutava koolivalmiduskaardiga; 

 lasteaias on hästi toimiv laste tugisüsteem; 

 laste arengu jälgimise Tarkuselill viia vastavusse rühma laste arengu analüüsi koondtabeliga; 

 lasteaia õuealal avarduvad õuesõppe võimalused, rajatud loodusrada lasteaia lähiümbruses; 

 õpetajad kasutavad õppekasvatustöös IT vahendeid; 
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 keelekümblusmeetodi kasutamisega täieneb kakskeelsete laste arendamiseks õppematerialide maht. 

Indikaatorid 

 lasteaia õppekava uueneb ja täieneb 2014-2015. õppeaasta jooksul; 

 järjest enam kasutatakse rühmades lõimitud õppetegevusi; 

 2015. aastaks on koolivalmidusuuring viidud vastavusse nõutava koolivalmiduskaardiga; 

 2016. aastaks on välja töötatud toimiv laste tugisüsteem; 

 2014.aastaks on laste arengu jälgimise Tarkuselill vastavusse viidud rühma laste arengu analüüsi 

koondtabeliga; 

 Suureneb õpetajate kompetentsus õuesõppe tegevuste läbiviimisel; 

 Järjest enam kasutavad õpetajad õppekasvatusprotsessis IT vahendeid õppetegevuse 

mitmekesistamiseks; 

 kakskeelsete laste arendamiseks suureneb õppematerialide maht järjepidevalt. 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2014 2015 2016 2017  

Profülaktilise võimlemise ja 

4-7aastaste laste esmaabi õpetuse 

sisseviimine lasteaia õppekavasse 

x    õppealajuhataja 

Avatud õppetegevuste kaudu 

lõimitud tegevuste jälgimine 

õpetajate ja juhtkonna poolt 

x x   õppealajuhataja 

Avatud tegevuste kokkuvõtete 

tegemine ja analüüs 

  x  õppealajuhataja 

Koolivalmidusuuring on viidud 

vastavusse nõutava 

koolivalmiduskaardiga. 

 x   õppealajuhataja 

Eripedagoog-logopeedi 

kaasamine tugisüsteemi loomisel 

 x   direktor 
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Lasteaiaväliste tugispetsialistide 

kaasamine tugisüsteemi 

  x x direktor 

Laste arengu jälgimise 

Tarkuselill on vastavusse viidud 

rühma laste arengu analüüsi 

koondtabeliga 

x    õppealajuhataja 

Õuesõppe teemalistel koolitustel 

osalemine 

 x   õppealajuhataja 

Õuesõppe ja loodusraja 

metoodiliste materjalide ja 

vahendite soetamine, projekti 

esitamine 

 x x  direktor 

IT alastel koolitustel osalemine  x x  õppealajuhataja 

IT alaste teadmiste ja oskuste 

rakendamine õppetegevustes 

  x x õppealajuhataja 

Projektirahade taotlemine 

kakskeelsete laste kõne 

arendamiseks 

 x x x direktor 

 

Valdkond 

Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

 renoveeritud on lasteaia õueala koos lipuväljakuga (vt Kose valla tegevuskava 2015-2020 lk 1/11); 

 Vanurite kodu ruumidesse on avatud uus lasteaiarühm (vt Kose valla tegevuskava 2015-2020 lk 1/11); 

 renoveeritud on lasteaia köögiplokk koos majandusruumidega( vt Kose valla tegevuskava 2015-2020 lk 

1/11); 

 lasteaia ruumidesse on paigaldatud ühtne ATS-süsteem; 

 infotehnoloogiline materiaalne baas on täiustunud; 

 lasteaias on kaasaegne ja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond. 

Indikaatorid: 
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 lasteaia õuealal on ohutuse ja turvalisuse tõstmisel jõutud juhtumite minimaalse määrani; 

 uus lasteaiarühm on avatud 2015. aasta septembriks; 

 lasteaia köögiplokk koos majandusruumidega renoveeritakse 2015-2016. aastal;  

 lõplikult on paigaldatud ATS-süsteem 2015. aastaks; 

 lasteaia infotehnoloogiline baas on viidud vastavusse kaasaegsete personali vajadustega; 

 lasteaia õpi- ja kasvukeskkond muutub järk-järgult kaasaegsemaks. 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2014 2015 2016 2017  

Lipuväljaku ja kõnniteede 

renoveerimine 

x x   majandusjuhataja 

Lasteaia mänguväljakute 

uuendamine 

  x x direktor 

Kolme rühma ATS süsteemi 

paigaldamine 

 x   majandusjuhataja 

Kõigi evakuatsiooniteede 

varustamine 

evakuatsioonivalgustitega 

 x   majandusjuhataja 

Kogu lasteaia varustamine 

infotehnoloogiliste seadmetega 

 x x x direktor 

Kolme rühma ruumide 

renoveerimine ja mööbli 

uuendamine 

  x x direktor 

Üldkasutatavate ruumide 

renoveerimine 

   x direktor 

Vanurite kodu ruumide 

ümberehitamine lasteaia rühmaks 

 x   direktor 

Köögiploki ja majandusruumide 

renoveerimine 

 x x  majandusjuhataja 
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Valdkond 

Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

 lasteaed on lapsevanemate aktiivne toetaja, nõustaja; 

 lasteaia huvitavad ettevõtmised kajastuvad meedias; 

 hoolekogu on tugev partner lasteaia toetajana; 

 lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia tegemistes; 

 kavandatud on koostöö laienenud Kose valla kõigi lasteaedadega. 

Indikaator 

 iga-aastane lapsevanemate rahulolu uuring näitab, et vanematele vajalik informatsioon on piisav ja 

kättesaadav; 

 lasteaiaelu kajastamine meedias on järjepidev, kaasates erinevaid huvigruppe; 

 suureneb hoolekogu liikmete pädevus koostöös lasteaiaga; 

 rohkem lapsevanemaid osaleb Mesimummi päeval lasteaias; 

 2015. aastaks on laienenud koostöö Kose valla kõigi lasteaedadega. 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2014 2015 2016 2017  

Lapsevanemate rahulolu uuringu 

koostamine arendusmeeskonna 

poolt 

 x   Arendusmeeskonna 

juht 

Lapsevanemate rahulolu uuringu 

tulemuslikkuse analüüsimine 

  x x Arendusmeeskonna 

juht 

Hoolekogu esindaja osalemine 

kõikides erinevates lasteaia 

strateegilist arengut mõjutavates 

töörühmades 

 x x x Hoolekogu esimees 

Mesimummi päeva tagasiside 

küsimustiku koostamine ja 

rakendamine 

x    Arendusmeeskonna 

juht 
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Mesimummi päeva tagasiside 

küsimustiku tulemuslikkuse 

analüüsimine 

 x x  Arendusmeeskonna 

juht 

Kose valla kõigi lasteaedade 

koolitusteema väljaselgitamine 

 x   direktor 

Kose valla kõigi lasteaedadega 

ühiste koolituste korraldamine 

 x   direktor 

 

 

5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Oru lasteaed “Mesimumm” arengukava on avalik dokument, mille täitmist analüüsitakse 

ja kava korrigeeritakse igal aastal. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse õppeaasta töö 

kokkuvõttest, mis arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning kus 

tehakse ettepanekuid direktorile muudatuste sisseviimiseks arengukava tegevuskavasse. 

Muudatused arengukava tegevuskavasse kinnitab lasteasutuse direktor. Iga 3-4 aasta 

tagant koostatakse lähtuvalt sisehindamise aruandest uus arengukava, mille kinnitab Kose 

Vallavolikogu. 

Arengukava muudetakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muutusega; 

 riikliku õppekava muudatustega; 

 asutuse struktuuri, töökorralduse muudatusega; 

 pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, lapsevanemate, vallavolikogu või vallavalitsuse 

poolt tehtud ettepanekutega; 

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

                                                                      

Arengukava on kättesaadav lasteaia direktori kabinetis ning Oru lasteaed “Mesimumm” 

ja Kose valla kodulehel. 
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