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Koosa Lasteaia arengukava on koostatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel. 

Arengukava on nägemus arengu perspektiivist ja suundadest, kus arvestatakse lasteaia kui 

organisatsiooni potentsiaali ning lasteaia kui institutsiooni kohta paikkonna arengus. 

Käesolev Koosa Lasteaia arengukava on välja töötatud õppeaastateks 2015/2016 - 2017/2018 

ning selle koostamise aluseks on Eesti riigi arengusuunad hariduse valdkonnas ja Vara valla 

arengukava. Lisaks on kasutatud eelmise perioodi arengukava analüüsi ning lastevanemate 

seas läbi viidud rahuloluküsitluste tulemusi. Arengukava väljatöötamisega on tegelenud 

lasteaia pedagoogid, lasteaia hoolekogu ja lapsevanemad. 

Arengukava määrab lasteaia arengu ja omanäolisuse sellisena, nagu me soovime oma 

lasteaeda näha lähiaastatel. Arengukavas välja toodud tegevussuunad loovad lasteaia 

töötajatele kindlustunde ja tagavad juhtimise järjepidevuse. 

Lasteaias on kõige tähtsam laps, tema areng ja vajadused. Seega on arengukava koostamisel 

lähtutud eelkõige lapsest, tema perekonnast ja lasteaia töötajatest. 

Koosa Lasteaia arengukava on Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõige 4 alusel 

avalikustatud Vara Vallavalitsuse veebilehel. 

 

1. Lasteaia iseloomustus 

Koosa Lasteaed on koolitusluba omav, lastevanemate ja välishindajate poolt hinnatud 

õppekvaliteediga, lapse individuaalsust arvestav ja arendav haridusasutus.  

Koosa Lasteaed asub Tartumaal Vara vallas Koosa külas. Postiaadress on: Koosa küla 

Lasteaia, 60432, Vara vald, Tartumaa. 

Lasteaed avati 20. veebruaril 1975. aastal Koosa sovhoosi lastepäevakoduna. 

Lasteaia juhtimises osalevad lasteaia direktor, pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, Vara 

Vallavalitsus (edaspidi kohalik omavalitsus - KOV). Direktor on lasteaia seadusjärgne 

esindaja.  

Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja 

teistest õigusaktidest. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik 

õppekava ja lasteaia õppekava. Nende alusel koostab iga rühm oma aasta tegevuskava ja kuu- 

ning nädalaplaanid.  

Lasteaias on sõimerühm ja 2 aiarühma, alates 01.10.2014. a. 

 

Tabel 1. Rühmade arv ja laste arv õppeaastate lõikes 

õppeaasta 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Lasteaia rühmade arv 2 2 2 3 

Laste arv lasteaias 40 37 40 52 
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Tabel 2. Kooliminevate laste arv 

aasta 2012 2013 2014 2015 

laste arv 10 5 4 9 

Lapsed käivad lasteaeda valdavalt Koosa külast, kuid on ka ümberkaudsetest küladest lapsi. 

Lapse lasteaeda toomise organiseerivad lapsevanemad ise.  

Lasteaias töötavad: direktor 1, logopeed 0,5, muusika- ja liikumisõpetaja 0,5, rühmaõpetaja 5, 

õpetaja abi 4, kokk 1, abitööline-pesupesija 1 ja koristaja 0,75 ametikohta. 

Õpetajate kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lasteaias on staažikad ja kogemustega 

pedagoogid, kes järjepidevalt tegelevad enesetäiendusega. Saadud uusi teadmisi jagatakse 

kolleegidega ja rakendatakse töös lastega.  

Tabel 3. Pedagoogide vanuseline struktuur 

Pedagoogide arv 29 - 39 40 - 49 50 - 59 

8 2 4 2 

Tabel 4. Pedagoogide haridus 

Pedagoogide arv Kõrgharidus Kesk-eriharidus 

8 4 4 

 

Pedagoogidele on loodud head võimalused õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks ja 

läbiviimiseks. Lasteaia töötajate kasutada on: kontorikombain, värviprinter, laminaator, 

fotoaparaat, muusikakeskus, süntesaator, elektriklaver. Lauaarvutid paigaldati kõikidesse 

rühmadesse õppe- ja kasvatusalaseks dokumendihalduseks aprillis 2015. Uued lauaarvutid on 

ka direktori kabinetis ja logopeedi kabinetis. Kogu maja arvutid on ühtses arvutivõrgus.  

Lapsevanematega info vahetuseks on igas rühmas mobiiltelefon, on loodud suhtlusvõrgustik 

google+-is. Üldinfo vahendamiseks kasutatakse e-posti teenuseid. 

Muusika- ja liikumistegevuste läbiviimiseks on kasutada saal, kuhu on hangitud uusi 

vahendeid. Lasteaia saal renoveeriti 2008. aastal. Sügis- ja kevadperioodil on võimalik lisaks 

saalile viia liikumistegevusi läbi õuealal. 

Logopeedil on kasutada omaette tööruum, mis sai renoveeritud 2014. aasta suvel ja on 

sisustatud uue ja kaasaegse mööbliga. Eraldi tööruum on direktoril.  

Lasteaia üldine ruumiline keskkond on ohutu ja puhas, tagatud on laste vaimne ja füüsiline 

turvalisus. Rühmaruumid on lastepäraselt kujundatud ja mitmekesiseid mänguvõimalusi 

pakkuvad.  

Lasteaia kasutuses on suur õueala. Õuealal paikneb uus kaasaegne mänguväljak, mis valmis 

20. augustil 2013. aastal. Lastel on seal erinevaid võimalusi liikumiseks ja mängimiseks. 

Õuevahendeid uuendatakse ja kaasajastatakse vastavalt võimalustele. 

2011. aastal liitus lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga. TEL 

missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest 



5 

 

vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavatele 

tegevustele. Nende tegevuste kaudu tagatakse lastele parim vaimne, füüsiline ja sotsiaalne 

tervis. Seoses TEL-iga liitumisele on meie tegemised muutunud mitmekesisemaks ja 

huvitavamaks. Õpetajad on osalenud erinevatel koolitustel ja saanud sealt uusi mõtteid ja 

ideid lastega tegelemiseks.  

Järjest rohkem kasutatakse õues õppe võimalust ja korraldatakse tervisele suunatud päevi. 

Sisse on viidud sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsid. Koostatud on TEL tegevuskava 

perioodiks 2014 - 2016, vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamise plaan ning lasteaia 

hädaolukorra lahendamise plaan. Lasteaias on läbi viidud helkurikoolitusi. Hambaarst on 

käinud tutvustamas lastele hammaste korrashoiu vajalikkust ja kontrollinud iga-aastaselt laste 

hammaste seisukorda. Sisse on viidud terviseamps puu- ja juurviljadest hommikupoolikul 

enne õueminekut. Koosa Lasteaed jagab Euroopa koolipiima ning puuvilja- ja 

juurviljaprogrammi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud tooteid. 

Lasteaial on välja kujunenud traditsioonilised üritused aastaringselt: 

1.september - Tarkuse päev 

Mihklipäeva näitus-laat 

Sügisene matkapäev 

Isadepäeva õhtu 

Kadrikarneval 

Päkapiku nädal 

Jõulupeod 

Vastlapäeva liulaskmine 

Lasteaia sünnipäev 

Kodumaa sünnipäev 

Teatrikuu - näidendi õppimine/esitamine 

Volbripäev - Nõidade trall 

Emadepäev 

Kevadkontsert 

Pidžaamaball kooliminejatele 

Koolisaatmispidu 

Lisaks leidub alati uusi ideid toredateks ühisüritusteks 

Eeltoodu põhjal võib lasteaia tegevust pidada sisukaks ja jätkusuutlikuks, oleme 

koostööaldis, lapsi armastav ja uuendustele avatud lasteaed. 
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2. Visioon, missioon ja väärtused 

2.1. Visioon 

Koosa Lasteaed on looduslähedane maalasteaed, mis läbi tervise edendamise ja keskkonna 

väärtustamise toetab last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse 

kujunemisel.  

2.2 Missioon 

Koosa Lasteaed on laste ja lastevanemate poolt hinnatud, tervistedendav ja keskkonda 

väärtustav lasteaed.  

2.3 Väärtused 

Koosa Lasteaia töötajaskond väärtustab igapäevatööd tehes: 

 loovust, 

 positiivsust, 

 individuaalsust, 

 tervislikke eluviise, 

 teadmisi ja kogemusi, 

 meeskonnatööd. 

2.4. Eripära 

Toetame muukeelsete perede laste integreerumist eesti keelekeskkonda.  

 

3. Hetkeseisu analüüs 

3.1 Lasteaia tugevad küljed 

 hea asukoht, maanteedest eemal; 

 tore ja korras väike maja;  

 võimalusterohke ning turvaline õpi- ja kasvukeskkond; 

 laste arvukus, komplekteeritud rühmad ja hea kohalkäimise protsent; 

 kokkuhoidev ja sõbralik personal; 

 personali soov elukestvaks õppeks ja enesetäienduseks; 

 erivajadustega lapse toetamise võimalus (logopeedi olemasolu, tugiisiku 

rakendamine, vajadusel IAK rakendamine); 

 heal tasemel õppe- ja kasvatustegevustöö ning tugev ettevalmistus kooliks; 

 laste arengut ja õppekava rakendamist toetavate ürituste ja õppekäikude korraldamine; 

 aktiivne osalemine eelkooliealistele lastele suunatud konkurssidel; 
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 väheste rahaliste võimaluste juures vahendite uuendamise tagamine (õuevahendid, 

mööbel jne); 

 märkimisväärselt paranenud tehniline varustatus (rühmades arvutid, telefonid); 

 huvialaringide tegevuse korraldamise võimaldamine lasteaia ruumides; 

 lasteaia tegevuse hea kajastus valla infolehes; 

 lastevanemate positiivne rahulolu lasteaia tegevusega; 

 hea koostöö KOV-iga; 

 tulemuslik koostöö erinevate huvigruppide vahel; 

 arenguvõimaluste nägemine ja tegutsemine asutuse tervikliku arengu tagamiseks; 

 pedagoogid vastavad kvalifikatsioonile; 

 hooldatud, turvaline, mitmekesiseid mänguvõimalusi pakkuv, avar õueala; 

 õuealal õunapuude liigirohkus.  

 

3.2 Lasteaia nõrgad küljed 

 pesupesemisruum remontimata, puudub pesukuivati; 

 lasteaia köök vajab lähiajal san. remonti; 

 kahes rühmas pole nõudepesumasinat; 

 lasteaias puudub märgade riiete kuivatamise võimalus; 

 personali puhkenurk vajab remonti; 

 lasteaed kasutab vähe lastevanemate abi; 

 eelarve maht ei vasta arengu vajadustele; 

 sõimerühmal puudub eraldatud õueala; 

 abipersonalile puuduvad koolitusvõimalused. 

 

3.3 Parendustegevused 

 rühmaruumide remont (sh tualett- ja pesuruumid ja kööginurgad); 

 mööbli uuendamine rühmades; 

 õuevahendite uuendamine; 

 sisekoolituste korraldamine; 

 lastele rohkem esinemisvõimaluste pakkumine erinevatel üritustel, konkurssidel, 

festivalidel. 
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4. Lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad 

Lasteaia eesmärgiks on järjepideva arendustegevuse kaudu ellu viia lasteaia visiooni ja 

missiooni. 

Oma eesmärkide elluviimist  planeerime läbi järgmiste põhivaldkondade: 

 strateegiline juhtimine, 

 personalijuhtimine, 

 koostöö huvigruppidega, 

 õppe- ja kasvatusprotsess, 

 ressursside juhtimine. 

 

4.1 Strateegiline juhtimine 

Arendussuund: Tagada aasta tegevuskavade koostamine, täitmine ja analüüs. Korraldada 

järjepidevalt sisehindamist, täiendada vajadusel süsteemi ning analüüsida asutuse tegevust. 

Lähtuda dokumendihalduses uuenevast seadusandlusest. Tagada Eesti Hariduse 

Infosüsteemis (edaspidi EHIS) andmete õiguspärased sissekanded. Koostada arengukava 

perioodi lõpul (2018) sisehindamise aruanne, milles väljatoodud parendusettepanekuid 

arvestada uue arengukava koostamisel. Tagamaks asutuse kaasaegne areng ning toimimine, 

olla juhtimisel ja eestvedamisel kaasava lähenemisega ja avatud mõistlikele uuendustele. 

4.2 Personalijuhtimine 

Arendussuund: Tõhustada pedagoogilise personali professionaalse arengu analüüsi 

teostamist ja innustada töötajaid tegelema enesearendusega. Korraldada järjepidevalt 

töötajaskonna koolitusvajaduste analüüsi, pidada koolituskalendrit ning võimaldada töötajatel 

täiend- ja tasemekoolituses osalemist. Luua tingimused pedagoogide IT-valdkonna alaste 

teadmiste tõstmiseks. Motiveerida personali töötingimuste parendamise kaudu: kaasaegsete 

töövahendite tagamine, tunnustussüsteemi arendamine, puhkuse pikendamine, ühisürituste 

korraldamine, töö- ja puhkeruumi loomine. Kaasata personali asutuse seisukohast oluliste 

küsimuste lahendamisel, tagada võimalused teha ettepanekuid ja avaldada arvamust. 

Rakendada arenguvestluste läbiviimist personaliga ja viia läbi rahulolu-uurimusi. Väärtustada 

koostööd ja teineteise toetamist igapäevatöös.  

4.3 Koostöö huvigruppidega 

Lasteaial on mitmekesine koostöövõrgustik. Koostöö korraldamisel väärtustame tõhusust ja 

tulemuslikkust. Koostöö tagasisidestamiseks viib lasteaed valikuliselt huvigruppide seas läbi 

rahuloluuuringuid, mille tulemuste põhjal viiakse sisse parendustegevusi. 

Arendussuund: Tõhusa koostöö jätkamine huvigruppidega. Eesmärkideks on lapsevanemate 

kaasatuse suurendamine. Arenguvestlustel osalevate lapsevanemate osakaalu tõstmine. 

Arenguvestluste läbiviimise laiendamine sõimeealiste laste vanematele. Lisaressursside 

tekkimisel koolituste korraldamine lapsevanematele. Huvigruppide vahelise infoliikuvuse 

parendamine. Koostöö suurendamine valla teise lasteaiaga, sh ühiste ürituste ja 

koolituspäevade korraldamine.  
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4.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Arendussuund: Õppekasvatustöös mängulisuse ja õues õppe rakendamise süvendamine. Iga 

lapse individuaalse arengu ja loovuse toetamine. Õpetamise tulemuslikkuse järjepidev 

jälgimine lapse arengu hindamise ja enesehindamise teel. Õppe- ja kasvatusprotsessis 

väärtuseliste hinnangute ja hoiakute kujundamine ning ümbritseva keskkonna ja 

keskkonnasäästliku käitumise väärtustamine. 

Lapse suunamine väärtustama enda ja teiste tervist ning käituma tervislikult ja ohutult. Lapse 

liiklusohutusalaste hoiakute kujundamine ja liiklusoskuste arendamine läbi liikluskasvatuse. 

Lähtuvalt õppeaasta töö analüüsist, õpetajate ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutest 

õppekava pidev arendamine. Erivajadustega arvestamine ja edasiste tugisüsteemide 

arendamine laste toetamiseks. Õpetajate toetamine hariduslike erivajadustega laste 

sulandamisel rühma ja nende arendamisel. Arenguvestluste läbiviimise jätkamine ja 

laiendamine sõimeealiste laste rühma vanematele. Arenguvestlustega seonduva 

dokumentatsiooni arendamine. Lastele esinemisvõimaluste pakkumine erinevatel üritustel, 

konkurssidel, festivalidel. 

Muukeelsete laste keeleõppe rakendamine rühmatasandil.  

4.5 Ressursside juhtimine 

Arendussuund: Lasteaias kaasaegse õpi-, kasvu- ja töökeskkonna tagamiseks ressursside 

hankimine ja vajalike tööde teostamine. 

Rühmades vastavalt vajadusele mööbli väljavahetamine ja nõudepesumasinate soetamine.  

Õueala arendamine: õuevahendite uuendamine, liikluskasvatuse läbiviimise tingimuste 

täiendamine. 

Personali palgafondi tõstmine. 

Õppe- ja kasvatustööd mitmekesistavate ning personali arengu- ja koolitusvõimalusi 

rikastavate tegevuste korraldamine.  

 

5. Arengukava muutmise ja uuendamise kord 

Koosa Lasteaia arengukava muutmine, uuendamine ja muudatuste tegemine arengukava 

tegevuskavasse toimub koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga igal kevadel. 

Muudatused esitab lasteaia direktor Vara Vallavalitsusele läbivaatamiseks. 

Arengukava kinnitab Vara Vallavolikogu. 

 

6. Tegevuskava aastateks 2015/2016 – 2017/2018 

Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud 2014. aasta sisehindamise aruandes 

väljatoodud lasteaia tugevuste ja parendusvaldkondadega. 
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6.1 Strateegiline juhtimine 

nr tegevus 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Vastutajad 

6.1.1 Aasta tegevuskava koostamine, 

täitmine, tegevuskava täitmise 

analüüs 

* * * direktor 

6.1.2 Sisehindamise järjepidev toimimine, 

süsteemi täiendamine, analüüs 

* * * direktor 

6.1.3 Dokumentatsiooni vastavusse viimine 

uueneva seadusandlusega 

* * * direktor 

6.1.4 Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) 

igakuine andmete sisestamine ja 

õiguspärasuse tagamine 

* * *  direktor 

6.1.5 Sisehindamise aruande koostamine   * direktor,  

6.1.6 Arengukava koostamine    * direktor, kõik 

töötajad, hoolekogu 

 

6.2 Personalijuhtimine 

nr tegevus 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

vastutajad 

6.2.1 Personali koolitusvajaduse analüüs 

ja koolituskalendri koostamine 

* * * direktor 

6.2.2 Täiend- ja tasemekoolituse 

võimaldamine 

* * * direktor 

6.2.3 Asutusesiseste koolituste 

korraldamine 

* * * direktor 

6.2.4 Vastavalt vajadusele IT-alastel 

koolitustel osalemise 

võimaldamine 

* * * direktor 

6.2.5 Õpetaja eneseanalüüsioskuste 

parendamine 

* * * direktor, õpetajad 

6.2.6 Personali töötingimuste 

parendamine 

* * * direktor, 

tervisemeeskond 

6.2.7 Personali töö- ja puhkeruumi 

loomine 

  * direktor, KOV 

6.2.8 Personali üldkoosolekute 

korraldamine 

* * * direktor 
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6.2.9 Personali tunnustussüsteemi 

parendamine 

* *  direktor 

6.2.10 Pedagoogilise personali 

arenguvestluste korraldamine 

* * * direktor 

6.2.11 Töökorralduse  muutmine  * * direktor 

6.2.12 Pedagoogilise nõukogu töö 

korraldamine 

* * * direktor 

 

6.3. Koostöö 

nr tegevus 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Vastutajad 

6.3.1 Lastevanemate ja hoolekogu 

kaasamine lasteaia tegevusse 

* * * direktor, õpetajad 

6.3.2 Koostöö suurendamine Vara 

lasteaiaga, Vara Põhikooliga 

* * * direktor, õpetajad 

6.3.3 Koostöö jätkamine Koosa 

raamatukogu ja Koosa 

Noortekeskusega 

* * * direktor, õpetajad 

6.3.4 Koostöö jätkamine TAI ja 

Tartumaa tervisetoaga 

* * * direktor, 

tervisemeeskond 

6.3.5 Arenguvestlustel osalevate 

lapsevanemate osakaalu tõstmine 

(kuni 80 %-ni) 

* * * õpetajad 

6.3.6 Arenguvestluste läbiviimise 

laiendamine sõimeealiste laste 

vanematele 

*   õpetajad 

6.3.7 Lastevanemate rahuloluuuringu 

läbiviimine, võrdlev analüüs 

eelneva perioodiga 

* * * direktor 

6.3.8 Lasteaia tegevuse kajastamine 

valla infolehes.  

* * * direktor, õpetajad 

 

6.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

nr tegevus 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Vastutajad 

6.4.1 Õppekava dünaamiline 

arendamine 

* * * direktor, õpetajad 
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6.4.2 Õppekava ainevaldkondade 

lõimumine mängu ja eetilise 

kasvatuse kaudu 

* * * õpetajad 

6.4.3 Õpetamise tulemuslikkuse 

järjepidev jälgimine lapse arengu 

hindamise ja enesehindamise teel 

* * * õpetajad 

6.4.4 Lapse eri- ja individuaalsete 

vajaduste igakülgne arvestamine, 

vajadusel IAK koostamine ja 

rakendamine 

* * * direktor, 

rühmaõpetajad, 

logopeed  

6.4.5 Õppe- ja kasvatusprotsessi 

väärtuseliste hinnangute ja 

hoiakute kujundamine 

* * * õpetajad 

6.4.6 Keskkonnasäästliku käitumise 

väärtustamine 

* * * kogu personal 

6.4.7 Vajadusel tugiisiku rakendamine 

rühmas 

* * * direktor, KOV 

6.4.8 Lapse arengu jälgimise 

dokumentatsiooni ja 

arenguvestlusel kasutatava  

ankeedi arendamine 

*   pedagoogiline 

personal 

 

6.5 Ressursside juhtimine 

nr tegevus 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Vastutajad Rahastus 

6.5 Investeeringud    KOV, 

direktor 

 

6.5.1 Lasteaia katuse 

rekonstrueerimine 

  *  eelarve 

projektid 

6.5.2 Pesupesemisruumi remont *    eelarve 

6.5.3 Töötajate puhkeruumi remont  *   eelarve 

6.5.4 Köögi ja toidulao san.remont *    eelarve 

6.5.5 I rühma tualettruumi san.remont *    eelarve 

6.5.6 Mänguväljaku laiendamine uute 

vahenditega 

 * *  eelarve 

6.5.7 Rühmade jooksvad remondid 

vastavalt vajadusele 

 

* * *  eelarve 
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6.6 Materiaal-tehniline baas    KOV, 

direktor 

 

6.6.1 Mööbli uuendamine * * *  eelarve 

6.6.2 IT-vahendite täiendamine * *   eelarve 

6.6.3 Õuevahendite uuendamine * * *  eelarve, 

vanemad, 

fondid 

6.7 Personal    KOV,  

direktor 

 

6.7.1 Personali palgafondi järk-

järguline tõstmine 

* * *  eelarve 

6.7.2 Liikumistegevuse ja 

liikluskasvatuse läbiviimise 

tingimuste parendamine õuealal 

* *  direktor eelarve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


