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1. ÜLDOSA 

 
1.1  SISSEJUHATUS 

Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava 2016-2019 koostamisel on aluseks võetud koolieelse 

lasteasutuse seadus, alushariduse raamõppekava, Käina valla arengukava aastateks 2013-2018, 

lasteaia õppekava, põhimäärus ja sisehindamise tulemused. 

 

Arengukava eesmärgid: 

1. hinnata lasteaia hetkeolukorda ja näidata edaspidiseid arengusuundi; 

2. määrata tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord; 

3. arengukava on eelarve aluseks; 

4. Käina valla arengukavast lähtuvalt asub kõigiti kaasaegne lasteaed renoveeritud hoones turvalisuse 

   nõuetele vastava mänguväljaku ning -vahenditega, lasteaed on koht, kus arvestatakse laste 

   individuaalseid eripärasid ning valla eelkooliealistele lastele on tagatud logopeediline abi. 
 

1.2  ÜLDANDMED 

Õppeasutuse nimi, 

pidaja,  

omandivorm ja  

aadress  

Käina Lasteaed Tirtspõnni 

Käina Vallavalitsus 

koolieelne munitsipaallasteasutus (ainus lasteaed vallas) 

Hiiu mnt 1b, Käina alevik, 92101, Hiiumaa 

Kontaktandmed 4636421, 53434789 

www.kainalasteade.ee 

Registrinumber 75011271 

Laste arv (seisuga 1. jaan 2016) 88   

Rühmade arv (seisuga 1. jaan 2016) 5 (1 sõime- ja 4 aiarühma) 

Õppekeel eesti keel 

Tööaeg tööpäeviti kella 7.00-18.00, millest valverühm on avatud 

kella 7.00-7.30  

Asutamise aasta 1965 

Suletud netopind 1179 m2 

Krundi pindala 12 600 m2, sh laste mänguplatsid 9627 m2 

Koolitusluba nr 5984HTM, välja antud 25. augustil 2010 

Tunnustatud toitlustusettevõte Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskuse 

tunnustamise otsus nr 36  8. novembrist 2012 

 

1.3  MISSIOON  

Koostöös lastevanematega luua laste arengut soodustav ja individuaalsust arvestav turvaline 

kasvukeskkond, väärtustades kodukoha ja oma maa kultuuritraditsioone ning üldtuntud 

väärtushinnanguid. 

 

1.4  VISIOON  

Olla lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus töötaja tahab töötada. 

Lasteaed on avatud, paindlik ja suudab reageerida ühiskonna muutustele. 

 

1.5 PÕHIVÄÄRTUSED 

1. Koostööoskus 

2. Empaatiavõime 

3. Kohusetunne – vastutustunne 

 

http://www.kainalasteade.ee/
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1.6  LASTEAIA ERIPÄRA  

Lasteaia eripäraks on süvendatud tähelepanu pööramine keskkonnakasvatusele, kuna lasteaed 

asub looduskaunil Hiiu saarel. Lasteaia avaral õuealal kasvab mitmeid erinevaid puu- ja taimeliike, 

mis annab soodsa võimaluse vaatluste ja katsete läbiviimiseks.  

 

 

2.  ÜLEVAADE  AASTATE  2012 – 2015  SISEHINDAMISTULEMUSTEST JA  

HETKESEIS 
 

2.1  EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Lasteaia sisehindamisel analüüsiti lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ning hinnati 

nende tulemuslikkust ja selgitati välja parendustegevused.  

Lasteaias kavandatud tegevused ja üritused ning vastuvõetud otsused on meeskonnatöö tulemus. 

Toimus lasteaia põhiväärtuste, missiooni ja visiooni rakendamine ja arendamine. Uuendati lasteaia 

dokumentatsiooni: õppekava, töösisekorraeeskirju, ohutusjuhendeid, enesekontrolliplaane, 

sisehindamissüsteemi, analüüsiti eelneva perioodi arengukava ja koostati uut. Direktori eestvedamisel 

toimusid tööalased sisekoolitused, mis toetasid personali arengut. Tähistati lasteaia asutamise 50. 

aastapäeva. 

 

2.2   PERSONALIJUHTIMINE  

Hetkel töötab lasteaias 20 inimest. Lisaks abistas 2013/14. õppeaastal autismispektrihäirega last 

tugiisik. 2014/15. õppeaastal töötas 0,5 ametikohaga eripedagoog - õpiabi õpetaja. 

13 pedagoogi (10 õpetajat, muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoog ning direktor) vastavad riigi 

poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele: neljal neist on kõrgharidus, eelkoolipedagoogikaalane 

keskeriharidus on üheksal inimesel. Kõigil on õpetaja ametijärk. 11 pedagoogil (so 92%) on 

pedagoogilist staaži 27-43 aastat, ühel pedagoogil 19,5 aastat. 

Lasteaias töötab pikaajalise kogemusega personal. 55% isikkoosseisust on töötanud samas lasteaias 

24-34 aastat. Personali keskmine vanus on 53 aastat. Kõigil töötajatel on nõutavad kutseoskused. 

Eelmises arengukavas võetud eesmärk: õppealajuhataja töölevõtmine 2012.a sügisel, kuna lasteaed 

on 5-rühmaline, ei ole teostunud. Selle ametikoha tööülesanded täidab praegu peamiselt direktor, 

osad tegevused viib ellu muusika- ja liikumisõpetaja ning rühmade õpetajad.  

Õpetajad täiendasid ennast tööalaselt nii välis- kui sisekoolitustel. Viimastel aastatel vähenesid riigi 

poolt õpetajate täiendkoolituseks antud summad. Kuid 1. septembrini 2015 kehtinud eesmärk - 

õpetaja läbib iga viie aasta jooksul tööalase täiendkoolituse vähemalt 160 tunni ulatuses – on 

täidetud. 

Esmaabikoolituse läbisid kõik pedagoogid  ja õpetaja abid. Töökeskkonnavolinik jätkas oma tööd. 

Personalile on loodud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused, mille 

parendamisega tegeletakse süsteemselt.  

Positiivne on 1. jaanuarist 2015 õpetaja abide iga-aastasele 28 päevasele puhkusele lisandunud 7 

päeva ja 1. veebruarist 2015 kehtima hakanud tervisehüvitise maksmine, mis soodustas mitme 

töötaja sporditegevuse alustamist.  

 

2.3  KOOSTÖÖ  HUVIGRUPPIDEGA 

Koostöö erinevate huvigruppidega- lastevanematega, vallavalitsusega, valla hallatavate asutustega 

(kooliga, huvi- ja kultuurikeskusega, ujulaga, raamatukoguga), Hiiumaa teiste lasteaedadega, riiklike 

organisatsioonidega (politsei- ja päästeametiga, maavalitsusega, järelevalveasutustega, 

maanteeametiga), Hiiumaa Rajaleidja keskusega, KIK-iga, RMK Ristna Looduskeskusega, 

perearstidega, hambaarstiga jpt. oli mitmekesine ja toimis hästi.  

Lasteaia tööd toetas hoolekogu, kes aitasid luua laste arenguks vajalikke tingimusi. Hoolekogu 

osales lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmise konkursi korraldamises, arengukava 

koostamises ja muudes õppe- ja kasvatustööd puudutavate küsimuste lahendamises.  
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2.4  RESSURSSIDE  JUHTIMINE 

2012.-2015. a jooksul uuendati lasteaia materiaal-tehnilist baasi: 

1. vahetati välja kaks arvutit, metoodikatoa värviprinter-koopiamasin, pesumasin, osteti juurde kaks 

15-liitrist toidutermost, paigaldati saali pimendavad rulood jpm.; 

2. esimese korruse koridori ja köögi vahel oleva luugi asemele paigaldati uks; 

3. spordisaali ja Sipsakate rühma lakke paigaldati heliisolatsiooniplaadid, mis parandasid oluliselt 

ruumide akustikat; 

4. vee säästlikumaks kasutamiseks paigaldati valamute kraanidele filtrid. 

2013.-2014. aastal korrastati lasteaia õueala:  

1. 2013. a detsembris ehitati lasteaia eelarveraha eest sõimerühma õuealale aiake;  

2. 2014. a kevadel paigaldati jõulukohvikus laekunud raha eest V ja VI rühma õuepaviljonidele 

pingid ning restaureeriti suur kiik ja karussell; 

3. 2014. a suvel - rekonstrueeriti lasteaia mänguväljak: paigaldati 10 uut atraktsiooni, kolm kiikpinki 

ja kaks seljatoega pinki. Maha võeti nõuetele mittevastavad atraktsioonid, lisaks korrastati ronila 

"Pilveke" liivaalus.  

 

2.5   ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Kolm õppeaastat (2009. a augustist – 2012. a septembrini) töötas lasteaias 4 rühma. 27. augustil 

2012 avati 5. rühma, kuna oli kasvanud lasteaiakohta vajavate sõimeealiste laste arv.  

1.novembri 2015. a seisuga oli lasteaia nimekirjas 87 last, kohta ootas 21 sõimeealist last. 1. 

jaanuarist 2016 avas vallavalitsus kümnekonnale lapsele hoiurühma.  

Lapsevanemale, kes ei saa lapsele lasteaia kohta maksab vald mudilase ja väikelapse toetust. Samuti 

on läbi räägitud ka teiste Hiiumaa lasteaedadega, et vajadusel, kui lapsevanemale vähegi sobib, siis 

on neil võimalik panna oma laps vabade kohtade olemas olul mõne teise omavalitsuse lasteaeda.   
 

 
 

Suvekuudel lasteaiakoha kasutuse intensiivsus tavaliselt langeb. Töötajate puhkuse ja vähese laste 

arvu tõttu on rühmad selleks perioodiks vastavalt laste arvule ühendatud.  

Rühmade õppe- ja kasvatustegevus oli lapsest lähtuv, nädala teemad tulenesid last ümbritsevast 

elust, rahvakalendri jm tähtpäevadest, laste huvist ja vanusest.  

Süvendatult pöörati tähelepanu keskkonnakasvatusele. Lapsi õpetati vahetus looduskeskkonnas, 

milleks saadi KIK-ilt  3 852.50 eurot lisaraha: 

2012. a saadi 2193.86 eurot projekti „Vahetu elamusõpe loomade ja loodusega Käina lasteaias” 

läbiviimiseks; 

2013. a saadi 935.31 eurot projekti „Vee olulisuse tundmaõppimine Käina lasteaias” läbiviimiseks; 

2014. a saadi 529.33 eurot projekti „Tirtspõnnide loodusõpe liikumisaastal 2014” läbiviimiseks. 

2015. a saadi 194.- eurot projekti „Käina lapsed Sääretirbis kevadet ja sügist vaatamas“. 

2012.-2015. aastatel toetas Hiiu Maavalitsus lasteaeda rahvusvahelise südamenädala ja 

südamepäeva läbiviimiseks 787 euroga.  
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3. TEGEVUSKAVA  AASTATEKS  2016- 2019 

 
3.1   EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Valdkonnad: 

1. Eestvedamine. 

2. Strateegiline juhtimine. 

3. Sisehindamine. 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks:  

1. On loodud töötahet soodustav keskkond. 

2. Personal osaleb aktiivselt otsustusprotsessides ja lasteaia arendustegevuses. 

3. Arengukava 2016-2019 on ellu viidud ja tulemused analüüsitud. 

4. Järjepidevalt on analüüsitud ja hinnatud õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise 

tulemuslikkust sisehindamise käigus.  

Prioriteetsed tegevused: 

1. Personali kaasamine lasteaia arendustegevusse.  

2. Lasteaia dokumentatsiooni uuendamine. 

3. Arengukava täitmise analüüsimine ja tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele. 

4. 2019. aastal uue 2020-2023 arengukava koostamine. 

 

3.2   PERSONALIJUHTIMINE  

Valdkonnad: 

1. Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

2. Personali kaasamine ja toetamine 

3. Personali arendamine 

4. Personali hindamine ja motiveerimine 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Kõik töötajad on nõutavate kutseoskustega. 

2. Lasteaias töötavad inimesed, kes toetavad muuhulgas eelkooliealisi erivajadusega lapsi. 

3. Vajadusel ja rahaliste võimaluste olemasolul aitab vald pakkuda tugiisiku teenust raske ja sügava 

puudega lapsele, tagamaks talle parimaid arenguvõimalusi. 

4. Toetatakse personali professionaalsust ja paremat toimetulekut igapäevatöö ülesannetega.  

5. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

Prioriteetsed tegevused: 

1. 2016. a läbivad pedagoogid ja õpetaja abid esmaabikoolituse. 

2. 2017. a töökeskkonnavoliniku valimine ja koolitamine. 

3. Arenguvestlused personaliga. 
 

3.3  KOOSTÖÖ  HUVIGRUPPIDEGA 

Valdkonnad: 

1. Koostöö kavandamine 

2. Huvigruppide kaasamine 

3. Huvigruppidega koostöö hindamine 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Lasteaias on toimiv infovahetus ja koostöö huvigruppide vahel. 

2. Lapse arengu toetamiseks erinevate huvigruppidega koostöö tegemine ning nende 

seisukohtade ärakuulamine ja nendega arvestamine.  

Prioriteetsed tegevused: 

1. Lapsele turvalise arengukeskkonna tagamine. 

2. Lapse ja vanema toetamine lapse kohanemisel lasteaiaga. 

3. Erialaspetsialistide kaasamine haridusliku erivajadusega lapse nõustamistegevusse. 

4. Koolieelikute vanematele koolivalmidusest tagasiside andmine. 

5. Huvigruppidele küsitluste, vestluste läbiviimine ja nende tulemustega arvestamine lasteaia 

arendustegevustes. 
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6. Infotehnoloogiavahendite kasutamine informatsiooni edastamiseks huvigruppidele. 

7. Lasteaia kodulehekülje täiustamine. 

8. Ühisürituste, koostööprojektide, ühiste õppe- ja koolituspäevade läbiviimine. 

 

3.4   RESSURSSIDE  JUHTIMINE 

Valdkonnad: 

1. Eelarveliste ressursside juhtimine 

2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

3. Inforessursside juhtimine 

4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Heakorrastatud hoone ja õueala. 

2. Loodud on erinevas vanuses lastele kaasaegne ja turvaline õpi- ning mängukeskkond. 

3. Kaasajastatud info- ja kommunikatsioonivahendid, on liitutud Eesti Lasteaedade 

Internetipõhise Infosüsteemiga, et oleks paberivaba töökeskkond ja kõik lasteaiaga seotud 

dokumendid ühes kohas. 

4. Töökohad on muudetud ergonoomilisemaks, et vähendada/ennetada personali luu- ja 

lihaskonnavaevusi. 

5. Informeeritud töötajad ja huvigrupid. 

6. Säästlikult planeeritud ja rakendatud majandamistegevus. 

Prioriteetsed tegevused: 

Kasutatud lühendid: OV- rahastamine kohaliku omavalitsuse eelarvest võimaluse korral. 

 

Materiaal- tehnilise baasi arendamine 

Tegevus 2016 2017 2018 Vastutaja rahastamine 

                           Hoone heakord 

Heliisolatsiooniplaatide paigaldamine Mukude, 

Leeditippide, Naksakate ja Virrpaide rühma, 

muusikasaali, treppide kohale 

x   direktor OV 

Söögisaalis nõudepesumasina juures oleva 

põranda katmine keraamiliste plaatidega 

 x  direktor OV 

Mängutoa ja duširuumi ümberehitamine 

hoiurühma toimimise vajadustest lähtuvalt 

x   direktor OV 

Õueala heakord      

Ronilal „Pilveke“ ja vedrukiigel „Hobune“ 

olevate puuduste kõrvaldamine 

x   direktor OV 

Vastavalt vajadusele liivakastides liiva ja 

katete vahetamine/ostmine 

x x x direktor OV 

Majaga külgnevate tuletõrjeredelite nõuetele 

vastavusse viimine, sh redelite alumiste 

astmete piiramine kaitserajatisega 

x   direktor OV 

 

Mänguvahendite kuuri mädanenud põrandaosa 

ja akende remont 

  x direktor OV 

Inventar      

Hoiurühma pulgavoodite, laudade, toolide, 

mähkimislaua, voodipesu, nõude ja 

koristusinventari ostmine 

x x  direktor OV 

Söögisaalis lastelaudade ja -toolide 

väljavahetamine kõrgematega 

 x  direktor OV 

Saali multimeediaprojektori ostmine   x direktor OV 

Koolieelikute rühmale interaktiivse tahvli 

hankimine 

  x direktor OV 

Vanemate arvutite väljavahetamine uutega   x x direktor OV 
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                   Inforessursside juhtimine 

Liitumine Eesti Lasteaedade Internetipõhise 

Infosüsteemiga (= ELIISiga) 

 x  direktor OV 

Kodulehekülje täiendamine ja arendamine  x x x direktor OV 

      Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Keskkonnahoiualase tegevuse arendamine: 

elektri, vee ja paberi säästlik kasutamine, prügi 

sorteerimine 

x x x direktor, kogu personal 

 
 3.5  ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Valdkonnad: 

1. Lapse areng 

2. Õppekava  

3. Õppekorraldus ja –meetodid 

4. Väärtused ja eetika 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud lähtuvalt lapse individuaalsest arengust. 

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on rakendatud erinevaid aktiivõppemeetodeid ja projektõpet.  
3. Lapse arengut toetavad erialaspetsialistid. 

4. Õppekava täitmine on süsteemselt hinnatud ja parendustegevused planeeritud. 

Prioriteetsed tegevused: 

1. Lapse põhitegevus on mäng. 

2. Lapse igakülgse arengu soodustamine.  

3. Süvendatud tähelepanu pööramine loovuse arendamisele, keskkonnakasvatusele, liikumisele 

ja tervislike eluviiside kujundamisele. 

4. Lasteaia õuealal puude ja põõsaste juurde neid tutvustava tekstiga stendide paigaldamine. 

5. Kohaliku eripära väljatoomine.  

6. Üldõpetusliku tööviisi rakendamine. 

7. E-õppevahendite kasutamine õppetöös. 

8. Laste koolivalmiduse hindamine. 

9. Vähemalt üks kord õppeaastas lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga 

arenguvestluste läbiviimine.  

10. Hariduslike erivajadustega ja koolipikendust saanud lastele individuaalne õppekava.  

11. Hiiumaa Rajaleidja keskuse tugisüsteemide kasutamine. 

12. Erinevate ürituste (pidude, kontserdite, kooliõpilastega kohtumised, teatritruppide 

küllakutsumiste) korraldamine. 

13. Õppe- ja kasvatus- ning vabades tegevustes laste väärtushoiakute sihipärane kujundamine. 

14. Temaatilise lastekirjanduse ostmine. 

15. Tegevuse planeerimine kooskõlas lasteaia põhiväärtustega. 

 

4.  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Lasteaia arengukava muudetakse seoses: 

1. haridusalase seadusandluse muudatustega; 

2. muudatustega lasteaia eelarves;  

3. lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; 

4. lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Arengukava uuendamise eest vastutab lasteaia direktor.  
Pärast arengukava kinnitamist avalikustatakse see avaliku teabe seaduse kohaselt valla veebilehel. 
Arengukava on kooskõlastatud: 

1. Käina lasteaia pedagoogilise nõukogu 9. septembri 2015 koosolekul, protokoll nr 1; 

2. Käina lasteaia 30. novembri 2015 hoolekogu koosolekul, protokoll nr 1. 


