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SISSEJUHATUS 

 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik arengukava on dokument, mis määrab aastateks 2018-2020 

lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, kujundab lasteaia tegevuskava ja 

arengukava uuendamise korra. Arengukava on valminud koostöö lasteaia töötajate, 

lastevanemate ja Paide Linnavalitsusega. 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik (edaspidi lasteaed) arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse 

seaduse §-s 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja 

Paide linna arengukavast. Arengukavas on välja toodud, millisena soovitakse näha lasteaia 

arengut aastani 2020. Arengukava kinnitamine toimub linnavolikogu poolt sätestatud korras 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik on Paide linna hallatav koolieelne haridusasutus, mis toetades 

perekonda võimaldab koolieelikutele päevahoidu ja alushariduse omandamist. 
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1. ÜLDOSA 

 

1.1. Andmed 

 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 

Aadress:     Nooruse 3, Roosna-Alliku alevik, Paide linn, 73201, Järvamaa 

Telefon:     389 5380 

E-mail:     anne.alberg@paide.ee 

Teeninduspiirkond:   Roosna-Alliku piirkond  

Lasteaia pidaja aadress:  Keskväljak 14, Paide linn, Paide linn, 72711, Järvamaa 

Koolitusluba:   nr 2030 HTM 06.12.2007 käskkiri nr 1247  

Asjaajamis- ja õppekeel:  eesti keel 

Huviringid:    ujumine, tantsuring, jalgpall 

Lasteaed on avatud:  7.00-18.00 

 

1.2. Roosna-Alliku lasteaia ajalugu 

 

1963. aastal alustati Alliku sovhoosi juhatuse otsusel Roosna-Allikule lasteaia ehitust. 1964. 

aasta 26. oktoobril kolisid lapsed vastvalminud majja. 

1980ndate keskel alustati majale uue osa juurdeehitusega ja 1988. a kolisid lapsed üle uuele 

poolele, kus lisaks kolmele avarale rühmaruumile oli ka saal ja ujula.  

2004.- 2006. a remonditi saal, esik ja õue varjualune, vahetati lasteaia aknad ja välisuksed. 

Aastal 2011 sai lasteaed Caparoli projekti raames rühmaruumides ja saalis värviuuenduse, 

renoveeriti köögi ja saali põrand ning valmis ka ujula ripplagi. Remonditud on ka alumise 

korruse toad ja saunaruumid, samuti paigaldati koridori ripplagi. 2012. a paigaldati uus 

piirdeaed ja vahetati välja amortiseerunud õuemänguvahendid. 2014. a liituti projektiga 

„Kiusamisest vabaks“. Aastal 2018 said renoveeritud ka rühmade pesuruumid. 
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2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

2.1. Asutuse hetkeseis 

 

Roosna-Alliku lasteaed Hellik asub kahekorruselises hoones. Maa-ala pindalaks on 8648 m².  

Lasteaias on kaks rühma, millest üks on liitrühm (lapsed vanuses 1,5-4). Mõlemad 

rühmaruumid asuvad hoone teisel korrusel. Laste poolt kasutatavat pinda ühe lapse kohta on 

üle 7 m² (õppe- ja mängutoad 50,5 m², magamistoad 50,5 m², riietusruumid 18 m²). Lasteaial 

on oma ujula, saal ja köögiblokk. Lasteaia ventilatsioonisüsteem ei vasta nõuetele, maja 

fassaad laguneb ja soojuskadu on väga suur. Aastal 2017 kiideti heaks hoone 

energiasäästlikumaks rekonstrueerimine KIK-i projekti toel.  

Lasteaia rahastamine toimub Paide linna eelarvest ja lastevanemate poolt makstavast 

kohatasust.  

 

2.1.1 Personal 

 

Ameti- 

nimetus 

Koormus Haridus Ametijärk 
              Ped  

Kõrg      kesk      Muu 

Õpetaja 

Direktor 1,0     1                      

Lasteaia- 

õpetaja 

4,0     2          2            4                     

Lasteaia 

muusika-

õpetaja 

0,25                                1                 

    

 

Teenindav personal: 

 

Lasteaia õpetaja-abi   2,0 

Kokk    1,0 

Majandustööline   1,0 

Üldruumide koristaja 0,5  

Tugiisik   1,0  

 

Lasteaias on kõik olemasolevad ametikohad täidetud. Üks õpetaja õpib Tartu Ülikoolis 

eripedagoogikat, kaks õpetajat on läbinud koolituse teemal „Kiusamisest vabaks“. Kuna 

muusikaõpetaja ei vasta kvalifikatsioonile, siis korraldatakse igal aastal muusikaõpetaja 

ametikohale konkurss. 

Liikumistegevusi viivad läbi rühma õpetajad. Kuna lasteaial puudub logopeed, teeme 

koostööd Sihtasutuse Innove Järvamaa Rajaleidja keskusega. Lasteaias töötab tugiisik, kes 

abistab erivajadusega lapsi. Ujumistegevusi viib läbi üks õpetaja ringitunnina. Õpetaja abid 

on läbinud vajaliku koolituse. 

Küsitluste ja arenguvestluste ettepanekuid arvestatakse võimalusel edasise töö planeerimisel. 
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Parendustegevused: 

 

- uuendada personali motivatsioonisüsteemi 

- luua liikumis- ja ujumisõpetaja 0,5 ja logopeedi 0,25 ametikoht  

 

2.1.2 Lasteaia lapsed 

 

Lasteaias tegutseb 2018/2019 õppeaastal kaks rühma, laste vanus on 1,5-7 a. Huviringidest 

toimub ujumisring, tantsuring ja jalgpall. Igal aastal on varemalt hoolekogu nõusolekul ja 

pidaja loal lubatud vastu võtta normarvust rohkem lapsi. Sel aastal on lapsi 35, lähiaastatel 

jääb laste arv normarvu piiresse. 

 

2.1.3 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub riiklikust raamõppekavast. 

Lasteaia pedagoogiline nõukogu kinnitab õppekava, mis koosneb õppeaasta tegevuskavast ja 

nädalakavadest. Õppetöös arvestatakse laste individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. 

Erivajadustega lastega tehakse täiendavat tööd. Rühmades töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi.  

Iga õppeaasta lõpul teeb pedagoogiline nõukogu kokkuvõtteid laste arengust ning koostab 

vastavalt tulemustele järgneva õppeaasta tegevuskava. Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel on 

kasutatud hommikuringi ja õuesõppe metoodikat ja osaliselt ka E. Idla võimlemismetoodikat. 

Vastavalt vajadustele teeb pedagoogiline nõukogu ettepanekuid laste suunamiseks 

spetsialistide juurde (psühhiaater, psühholoog, nõustamiskomisjon, logopeed, erialaarstid, 

sotsiaaltöötaja jms) suunates ja toetades seejuures lapsevanemat. 

Lasteaia meeskond võtab osa võrgustikutööst lähtudes lapse ja tema perekonna vajadustest.  

 

Parendustegevused: 

 

- kasutada enam õuesõpet 

- täiustada tugisüsteeme  

- uuendada õpikeskkonda 

 

2.1.4 Koostöö huvigruppidega 

 

Laste ja lasteaia arengu eesmärgil toimub koostöö linna hallatavate asutuste, ettevõtete ja 

teiste lasteaedadega. Infovahetus lastevanematega toimub individuaalsete vestluste, 

infostendide ja e-posti teel. Kasutusel on ka Eliisi infosüsteem, kuid seda kasutatakse 

lastevanemate poolt tagasihoidlikult. Lasteaia tööd toetab hoolekogu. Kooliga toimuvad 

ühisüritused, kevadel külastab õpetaja lasteaeda ja lapsed kooli. Õpetaja annab tagasisidet 

laste toimetulekust koolis. Koostööd tehakse ka Politsei- ja Piirivalveameti Paide jaoskonna ja 

Päästeametiga. Sihtasutuse Innove Järvamaa Rajaleidja keskust on kutsutud esinema 

lastevanemate koosolekutele ning kasutatud nende teenuseid erivajadustega laste probleemide 

väljaselgitamisel ja nõustamisel. 
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Parendustegevused: 

 

- hoolekogu töö tõhustamine 

- koostöövormide täiustamine 

- lasteaia kodulehe loomine. 

 

2.1.5 Ressursside juhtimine 

 

Aastatel 2013-2018 on tehtud järgmised tööd: 

- uuendatud köögivarustus ja -seadmed 

- soetatud rühmaruumidesse nõudepesumasinad 

- paigaldatud turvavalgustus magamisruumidesse 

- remonditud osaliselt rühmade põrandad 

- soetatud uued garderoobikapid 

- uuendatud mänguvahendite riiulid 

- paigaldatud aknarulood saali ja rühmadesse 

- uuendatud trepipiirded ja käsipuud 

- teostatud maja äärekivide ümberpaigutus 

- remonditud lasteaia pesuruumid 

 

Lasteaia hoone on amortiseerunud. Lasteaia territooriumil on kaasaegne laste mänguväljak, 

kuid puuduvad ronimisvahendid. Liivkastide ja mänguatraktsioonide turvaala liiv vajab 

vahetust. 

 

Parendustegevused: 

 

- lasteaia hoone renoveerimine 

- paigaldada ronimisvahendid lasteaia õuealale 

- õuesõppe võimaluste parandamine (laud ja pingid) 
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3. LASTEAIA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

3.1 Lasteaia visioon  

 

Lasteaed Hellik on last õpetades ja kasvatades loov, mänguline, turvaline ning mitmekülgne 

koostööpartner. 

 

3.2 Lasteaia missioon 

 

Lasteaed võimaldab lapse turvalist hoidu, igakülgset sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut. 

 

3.3 Lasteaia põhiväärtused 

 

Hellus, hoolivus 

Elurõõm 

Lapsekesksus 

Loovus, leidmisrõõm 

Ilumeel, individuaalsus 

Kodusus, koostöö 
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4. LASTEAIA ARENGUKAVA VALDKONDADE EESMÄRGID 2018-

2020 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

- kvaliteetne juhtimine 

- enesetäiendamise väärtustamine 

- hea infovahetus ja toimiv koostöö 

 

Personalijuhtimine 

- pedagoogid omavad kutsealast kvalifikatsiooni ja juhinduvad oma töös 

kutsestandardist 

- tagatud on tugispetsialistide kättesaadavus 

- toimib personali enesehindamise süsteem 

 

Koostöö huvigruppidega 

- koostöövõrgustiku parendamine, erinevad huvigrupid on kaasatud lasteaia töösse 

- lastevanematele toimuvad nõustamised, koolitused, vanemad suhtlevad aktiivselt 

lasteaia personaliga 

 

Ressursside juhtimine 

- lasteaia majanduslik tegevus tagab lastele ja töötajatele turvalise ja meeldiva 

keskkonna 

- õueala on kujundatud sobivaks ja põnevaks õppimiskohaks 

 

Õppe- ja kasvatustegevus  

- kogu personali teadlik osavõtt planeerimisest, töö parandamisest ja analüüsivast 

tegevusest 

- lasteaias toimiv ainevaldkondi lõimiv õuesõpe 

- erivajadustega laste väljaselgitamine, individuaalsete õppekavade koostamine 

- lugemis- ja loovmängunurkade sisustamine 
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5. TEGEVUSKAVA 2018-2020 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Tegevused 2018 2019 2020 Vastutajad 

Uue arengukava koostamine koostöös huvigruppidega x   direktor 

Sise- ja enesehindamissüsteemi täiustamine x x  direktor 

Rühmade õppeaasta analüüside esitamine 31. maiks x x x  õpetajad 

Sisehindamisaruande esitamine   x direktor 

Aastakokkuvõte koostamine x x x direktor 

Info liikumise parendamine x x x     direktor 

Lasteaia kodulehe koostamine x x      direktor 

Dokumendihaldus Deltas x x x     direktor 

Lasteaia tegevuse tutvustamine linnalehes x x x     direktor 

 

Personal osaleb lasteaia arengusuundade ja arenguplaanide väljatöötamisel. Lisaks lasteaia 

tegevuskavale koostatakse ka rühmade tegevuskavad, mille järgi saab õppeaasta lõpus teha 

aasta kokkuvõtte.  

2018. a aprillis esitasid 72% lapsevanematest tagasisideankeedi lasteaia tööst. Tehti järgmised 

ettepanekud: 

 

1. Lasteaias võiks olla sõimerühm (1,5-3 a.) 

2. Vajalik lasteaia hoone renoveerimine 

3. Viimast aastat lasteaias käivatele lastele luua kooli juurde läbimõeldud eelkooli vorm 

4. Ronimisvahendite paigaldamine lasteaia õuealale 

5. Hoolekogu töö tõhustamine ja info liikumine 

 

5.2 Personalijuhtimine    

 

      

Valdkond 2018 2019 2020 Vastutaja 

     

Personali vajaduse hindamine ja värbamine     

Ametikohtade loomine (ujumis- ja liikumisõpetaja, 

logopeed) 

 x  direktor 

Ametijuhendite täpsustamine x x x direktor 

Koolitus 2018-2020     

Koolituse tagasiside koostamine x x x direktor 

Koolituse läbinu koostab kokkuvõtte ja edastab saadud 

teadmised ja oskused kolleegidele 

 

x 

 

x 

 

x 

õpetajad 

direktor 

Lasteaia koolitusprioriteedid     

Õuesõpe 

 

x 

 

x 

 

x 

 

õpetajad 

direktor 

Enesehindamine vastavalt kompententsinõuetele x x x direktor 

Erivajadustega (ka andekas) laps x x x direktor 

Digiõpe x x x direktor 

Projektõpe (KIK) x x x direktor 
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Töökeskkonna turvalisuse ja ohutuse tõstmisega 

seotud koolitused 

    

Esmaabi koolitused x x x direktor 

Töökeskkonnavoliniku koolitus  x  direktor 

Tuleohutuse koolitus x x x direktor 

Õpetaja abide ja köögipersonali koolitused     

Õpetaja abi roll lasteaias (pedagoogika ja 

suhtlemispsühholoogia) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

direktor 

Toiduhügieen  x  direktor 

Tervislik toitumine x x x direktor 

 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

 

5.3.1 Koostöö lastevanematega 

     - koolituste korraldamine lastevanematele 

     -     tagasisidevestluste parendamine 

     -     lapsevanemate kaasamine laste tervise edendamisse 

     -     erivajadustega laste suunamine spetsialisti konsultatsioonile 

     -     lastevanemate nõustamise tõhustamine 

 

5.3.2 Koostöö pidajaga 

- koostöö lasteaia kasvukeskkonna kujundamisel 

- majandusliku teenindamise ja finantseerimise tagamine 

- koostöö motivatsioonisüsteemi täiustamisel 

 

5.3.3 Koostöö hoolekoguga 

- kaasata hoolekogu kõigis seadusega hoolekogu pädevusse antud valdkondades 

- koostöö sotsiaalse turvalisuse parandamiseks 

 

5.3.4 Koostöö kooliga 

- koolivalmiduskaardi koostamine; 

- tagasiside laste toimetulekust koolis; 

- ühised üritused kooliga 

- ühine kevadine lastevanemate koosolek   

 

5.3.5 Koostöö teiste lasteaedadega 

- ühised nõupidamised 

- õppepäevad ja -käigud teistesse lasteaedadesse 

- ühised spordipäevad (sügisel, talvel) 

- laulu- ja rahvatantsupäevad 
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5.3.6 Koostöö Sihtasutus Innove Järvamaa Rajaleidja keskusega 

- tugispetsialistid 

- koolitused 

 

5.4 Ressursside juhtimine    

                                                                                                                                                                       

Valdkond, tegevused 2018 2019 2020 Vastutajad 

Kapitaalremonttööd     

-  maja välisfassaadi renoveerimine ja   

   soojustamine 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaia territoorium     

-  spordi- ja liiklusväljaku rajamine 

(projekt)  

-  ronimisvahendid õuealale 

-  õppenurk õues (pingid, toolid) 

-  liiva vahetus liivakastides ja mängu- 

   atraktsioonide turvaalal      

-  väravaaluste ja väravate turvalisus     

-  õuemänguvahendite   

    mitmekesistamine 

                                      

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

direktor 

 

direktor 

direktor 

 

direktor 

direktor 

direktor 
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-  ujula põranda plaatimine 

-  rühma magamistubade lihvimine ja  

  lakkimine 

-  rühmade riideruumide põrandakatte   

   vahetus 

-  rühmaruumide, riietusruumide ja  

   magamistubade seinte värvimine 

-  uste lukkude vahetamine 

-  töötajate tualettruumi torustiku  

   vahetamine  

-  köögi seinte remont 

-  saali seinte remont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

direktor 

direktor 

 

direktor 

 

direktor 

 

direktor 

direktor 

 

direktor 

direktor 

 

 

Inventari uuendamine 

    

-  värviprinter/koopiamasin 

-  õpetajate riidekappide vahetus 

 

 

 

x 

x 

 direktor 

direktor 

-  laste riidekuivatuskapid 

-  porivaip koridori 

-  arvutid 

-  võimlemisvahendite uuendamine 

-  õpetajate toolide ja kirjutuslaudade  

   vahetus 

-  interaktiivsed tahvlid rühmadesse 

-  puhkenurga uuendamine                                            

(mööblikatte vahetus, laud,   

aknarulood) 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

direktor 

direktor 

direktor 

direktor 

direktor 

 

direktor 

 

direktor 

 

5.5 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Valdkond Planeeritav  

teostusaeg 

Vastutaja/ 

partnerid 

Õppekava-alane tegevus 

- õppekava uuendamine; 

 

vastavalt 

 

direktor/õpetajad 



 

14 

 

- arengukavad erivajadusega lapsele 

- andekatele lastele lisategevused 

- laste arengu hindamine läbi jälgimise, vestluste ja  

  testide 

- õuesõppe osakaalu suurendamine 

- erivajadusega laste väljaselgitamine 

- erinevate metoodikate kasutamine 

 

Laste õpikeskkonna arendamine:                                  

- metoodiliste õppevahendite soetamine  

- rühmaruumi kaja vähendamine 

- õuesõppe võimaluste loomine 

- projektis „Südamenädal“ osalemine 

- teatrikülastused 

- õppekäigud erinevatesse asutustesse 

 

 

vajadusele 

pidev 

pidev 

 

pidev 

pidev 

pidev 

 

 

pidev 

2019 

2019 - 2020 

2019 - 2021  

aastaringselt 

2019 - 2021 

 

direktor/õpetajad 

direktor/õpetajad 

 

õpetajad 

direktor/õpetajad 

õpetajad 

 

        

direktor 

direktor/õpetajad  

direktor/õpetajad 

õpetajad, direktor 

õpetajad, direktor 

direktor/õpetajad 
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6. ARENGUKAVA HINDAMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik arengukava täitmise läbivaatamine ja muudatuste tegemine 

arengukava tegevusplaanis toimub koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga iga 

õppeaasta lõpul koos õppeaasta kokkuvõttega. Lähtuvalt eelmise perioodi analüüsi-hinnangu 

tulemustest rakendatakse muudatused uuest õppeaastast ja järgmises eelarves. 

 

Arengukava uuendatakse lähtuvalt: 

 

- lasteaia sisehindamise tulemustest; 

- lapsevanemate rahulolu uuringutest; 

- seaduse muudatustest; 

- lasteaia eelarve planeerimisest ja muutustest. 

 


