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1. Sissejuhatus 

Sillamäe lasteaed Päikseke (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab ära 

lasteaia visiooni, arenduse põhisuunad ja valdkonnad, lähtudes väli- ja sisekeskkonna 

analüüsist.  

Dokument sisaldab tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korda. 

Arengukava aluseks on eelmise arengukava (2018–2020) täitmise analüüs, asutuse 

sisehindamise tulemused ja ettevõtliku õppe hindamiskriteeriumite rakendamine. 

Arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia sisesest analüüsist, koolieelse lasteasutuse 

seadusest, lasteaia põhimäärusest, Sillamäe linna arengukavast ja haridusalastest 

õigusaktidest. 

Lasteaia arengukava koostamisel ja täiendamisel osalesid erinevate huvigruppide esindajad: 

lasteaia juhtkond, töörühmad, pedagoogid, lapsevanemad, hoolekogu ja Sillamäe 

Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) spetsialistid. Arengukava väljatöötamisel järgiti 

meeskonnatöö ja osalusdemokraatia põhimõtteid. 

2. Lühiülevaade 

Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis lähtub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse 

seadusest,  ja Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja linnavalitsuse 

õigusaktidest. 

Lasteaia pidaja on Sillamäe linn. Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab linnavolikogu. 

Lasteaia aadress on Juri Gagarini 25 40233 Sillamäe, telefon 397 3995, kodulehekülg 

www.paikseke.ee ja e-post paiksekesillamae@gmail.com. 

Lasteaed avati 1983. aastal. Lasteaed asub linna idaosas mikrorajooni keskel, Soome lahe ja 

männimetsa läheduses. Lasteaia territooriumi pindala on 15 222 m2, kus on lasteaiahoone, 

11 varjualusega mänguväljakut, staadion ja muruväljakud. Territooriumil on 

tänavavalgustus. Lasteaia territoorium on heakorrastatud ja valgustatud, on palju ilupõõsaid, 

puid, muruplatse ja lillepeenraid.  

Lasteaia teeninduspiirkond on Sillamäe linn.  

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on koolieelses lasteasutuse riiklik õppekava ja lasteaia 

õppekava. Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 04.02.2008. a välja antud 

tähtajatu koolitusluba. 

Lasteaia eripäraks on tegutsev tervisekool, mille eesmärk on tervise edendamine, lastes ja 

töötajates terviseteadlikkuse tõstmine ja igapäevaelus tervislike eluviiside väärtustamine 

(näiteks laste ja töötajate ühised tervisenädalad). Lisaks liikumistegevustele, spordiüritustele 

ja ühistele teemanädalatele  viiakse  läbi planeeritud tegevusi  lasteaia ujulas treeneri 

juhendamisel. Lasteaias on läbi viidud tervisevaldkonna hindamine ja on koostatud 

http://www.paikseke.ee/
mailto:paiksekesillamae@gmail.com
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tegevuskava. Alates 2016.a on lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige ja 

lähtub oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest. 

Haridusliku erivajadusega lapsed on kaasatud tavalasteaia tingimustesse. Neile lastele on 

loodud tingimused kasvamiseks, arenemiseks ja alushariduse omandamiseks, vajadusel 

tegutsevad erirühmad ja sobitusrühmad. Alates 2018. a töötab lasteaias tugiisik. 

Sillamäe Lasteaed Päikseke kuulub 2009. aastast Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi 

lasteaedade võrgustikku. Selle programmi raames tegutseb lasteaias teatrikool, tutvustatakse 

erinevaid elukutseid, valmistatakse koos lastega õppemänge- ja vahendeid, korraldatakse 

heategevust, toimub aktiivne projektitegevus. Ida-Viru Ettevõtluskeskus omistas lasteaiale 

2019. aastal teist korda ettevõtliku õppe Kuldtaseme auhinna. Hindamisel kasutati 

ettevõtliku õppe standardi hindamise aluseid. 2008. aastast on lasteaed 

keelekümblusprogrammi aktiivne liige, mille raames osaletakse konverentsidel, seminaridel, 

õppematerjalide väljatöötamises. Alates 2018. aastast töötab lasteaias 5 osalist 

keelekümblusrühma, vene õppekeelega rühmades toimub eesti keele õppimine ka 

rutiintegevuses. Alates 2018. aasta septembrist osaleb lasteaia üks vene õppekeelega rühm 

Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektis „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas“. 2019. aasta novembris liitus lasteaed Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest 

vabaks!“.  

Lasteaia hoone on esteetiliselt meeldiv, turvaline, olme-, õppe- ja töötingimused on 

paranenud. Paigaldatud on tuletõrje- ja valvesignalisatsioon ning tuletõkkeuksed. Lasteaia 

ruumid on sisustatud ja vastavad tervisekaitsenõuetele. Köögil on tervisekaitse tingimustele 

vastav tegevusluba (välja antud 2010. a). Sillamäe Linnavalitsuse toel on renoveeritud 

teekate lasteaia territooriumil, paigaldatud 2 varjualust. Lasteaias on parendatud materiaal-

tehnilist baasi. Remonditud on: koridor arstikabineti juures ja  4. rühma ruumid, sh on välja 

vahetatud mööbel, administratiivosa koridor; 4. ja 5. rühma vahelised trepid, spordisaal. 

Soojustatud on hoone fassaad, vahetatud on aknad ja välisuksed, millega muudeti lasteaia 

hoone energiatõhusamaks Keldrikorrusel on uuendatud elektrisüsteem.  Paigaldatud on 

tagavaraväljapääsu trepid.  

2019.–2020. õppeaastal tegutses lasteaias 11 rühma: 4 sõimerühma ja 7 eelkoolirühma, neist 

üks tasandusrühm (kõnehälvetega lastele) ja 5 osalise keelekümbluse rühma. 

 

3. Prioriteetsed lasteaia arenguvaldkonnad ja põhisuunad 

3.1. Lasteaia arenguvaldkonnad ja põhisuunad 

Eestvedamine ja juhtimine  

• Pidevalt areneva, tulemustele suunatud ja efektiivse juhtimissüsteemi loomine. 

• Personali ja lastevanemate kaasamine toetudes lasteaia visioonile, missioonile ja 
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põhiväärtustele. 

• Delegeeritud juhtimine ning personali kaasamine arendustegevusse ja 

otsustusprotsessidesse. 

Personalijuhtimine  

• Kompetentne ja motiveeritud personal. 

• Integreeritud õppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevustes, aktiivõppemeetodite, 

lõimitud aine- ja õppekava, digimeetodite kasutamine. 

• Õpetajate digipädevuse arendamine, IKT-põhiste suhtlusvahendite kasutamine. 

Õppe- ja kasvatustegevus 

• Väärtuskasvatuse rakendamine õppe- ja kasvatusprotsessis, kasutades projekti 

„Kiusamisest vabaks!“ metoodikat, keelekümblusmetoodikat, Tervist Edendava Lasteaia  

ja Ettevõtliku Kooli metoodikat. 

• Laste individuaalse arengu toetamine lapsest lähtuva õpi- ja kasvukeskkonna loomise 

kaudu. 

• Keelt õpetatakse järjepidevalt, mitmekesiselt, mänguliselt ja lapsele huvitavalt. 

• Laps läheb kooli õpihimulisena, teadmistega, arvestab kaaslastega - Saan ise hakkama! 

 

Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid)  

• Tõhusalt ja säästlikult ressursse kasutades luua esteetiline, turvaline, mitmekülgsete 

võimalustega ning ajakohane õpi- ja töökeskkond . 

Koostöö huvigruppidega  

• Partnerlussuhete ja koostöö arendamine lasteaia personali ja laste arengu toetamiseks, 

mitmetasandiline partnerlus ja koostöö. 

• Aktiivne osalemine projektitöös (Tervist Edendav Lasteaed, programm “Kiusamisest 

vabaks!”, Ettevõtlik Kool-Lasteaed, keelekümblusprogramm, PRIA projektid 

“Koolipiim”, “Koolipuu- ja juurvili” jmt). 

• Koostöös huvigruppidega on lapsele tagatud sujuv üleminek lasteaiast kooli. 

 

3.2. Missioon 

 

Lasteaed Päikseke on kodune, lapsesõbralik, kohalikke traditsioone hoidev, samas 

uuendusmeelne arengukeskkond. Lastele on tagatud turvaline ja kvaliteetne kasvu- ja 

õpikeskkond. Toetatakse iga lapse arengut ja kooliks ettevalmistust, sõltumata tema 

võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja 

tervislikust seisundist. 
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3.3. Visioon 

Lasteaed on kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevusega, innovaatiline ja usaldusväärne, 

professionaalne partner lastevanematele ja huvigruppidele laste arenguks vajalike tingimuste 

loomisel. Meie lapsed on terved, edukad, ettevõtlikud, ausad ja toimetulevad tüdrukud ja 

poisid. 

 

3.4. Väärtused lasteaias  

Meie lasteaias on tähtsad: 

• laps: iseseisev, uudishimulik, positiivse ellusuhtumisega, ettevõtlik, 

algatusvõimeline, rõõmsameelne, loov; 

• töötaja: lapsest lähtuv, lapse individuaalsust arvestav, uuendusmeelne, austab 

lasteaia traditsioone, kvalifitseeritud, pidevalt õppiv, arenev ja analüüsiv, 

vastutustundlik, ettevõtlik; 

• lapsevanem: valmis koostööks lasteaiaga, usaldab lasteaia töötajaid, aktiivne ja 

algatusvõimeline; 

• lasteaed: koht, kuhu laps tahab tulla, traditsioonidega, turvaline, innovaatiline, 

lapsekeskne. 

 

4. Tegevuskava kolmeks aastaks 

 

4.1. Valdkond: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 

Eesmärgid 

1. Lasteaia arendustegevusse on kaasatud kogu personal ja see toimib läbi põhiväärtuste. 

2. Personal on kaasatud sisehindamise tulemuste analüüsimisse, parendustegevuste 

kavandamisse ja elluviimisse. 

3.  Toetatud on töötajate kompetentside tõstmine (õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine, 

professionaalne enesearendamine, nõustamine ja mentorlus). 

Tegevus 2021 2022 2023 Vastutaja 

Personali, laste, lastevanemate ja kogukonna 

kaasamine õppetöö kavandamisesse, 

kaasamismehhanismide toimimine. 

X X X 

direktor 

õppealajuhataja  

Kaasavaks juhtimiseks vajaduspõhiste ja 

efektiivsete arendusgruppide moodustamine: 

- arenduse töörühmad (arengukava, tegevuskava) 

- keelekümblustöörühm 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 
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- terviseedenduse töörühm 

- õppekava täiendamise töörühm 

- erivajadustega lastele kavade koostamise 

töörühm 

- tööohutuse töörühm 

- ürituste korraldamise töörühm 

 

 

 

 

 

Sisehindamise läbiviimine ettevõtliku õppe 

kvaliteedi standardi alusel, aruande koostamine 

eesmärgiga saavutada ettevõtlikku õppe Kuldtase 

2022. a. 

X X 

 

X 

X direktor 

Õppematerjalide, juhendite ja informatsiooni 

tagamine, arusaadavus ja kättesaadavus lasteaia 

personalile, lastele, lastevanematele. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

Töötajate, laste, lastevanemate ja partnerite 

tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi rakendamine 

ja rakendamise analüüs. 

Töötajate esitamine tunnustuskonkurssidele 

(„Eestimaa õpib ja tänab“ konkurss, edulugude 

konkurss, õpetajate algatusel valitud 

tunnustuskonkursid). 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

Ettevõtliku kooli programmi elluviimine ja 

koordineerimine vastavalt strateegiale: 

- õpperaamatute ettevalmistamine ja ilmumine 

uute õppematerjalidega  

- koolitustel, seminaridel, õppereisidel 

konkurssidel ja konverentsidel osalemine 

- kogemuste ja õpetajate vahetuse läbiviimine 

maakondlikul ja riiklikul tasandil  

- ettevõtlikkuse propageerimine linna, 

maakondlikul ja riiklikul tasandil 

- töötubade ja meistriklasside korraldamine 

X X X 

direktor 

õppealajuhataja 

Osalemine terviseedenduse üritustel, 

kampaaniates (Suukool, PRIA, TAI jmt). 

Osalemine erinevates keskkonnakampaaniates 

(keskkonnasõbralik kuu, jäätmeteema jmt). 

X X X 

 

Keelekümblustöö süsteemi toimimine: 

- lõimitud aine- ja keeleõppe (edaspidi LAK-õpe) 

tegevustes, linna ainesektsioonide töös, avatud 

tundides, konverentsidel ja seminaridel esinemine 

- osalise keelekümblusrühmade arvu 

suurendamine, kaasates uusi õpetajaid 

Rohkemate võimaluste loomine eesti keele süva- 

õppeks. 

 

X 

 

X 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

keelekümblus-

rühmade 

õpetajad 

Tasandus- ja sobitusrühmade moodustamine, töö 

korraldamine, dokumenteerimine. 

X X X direktor 

õppealajuhataja 

Kiusamisest vaba lasteaeda metoodika    direktor 
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rakendamine. 

Ühe rühma liitumine „Kiusamisest vabaks!“ 

programmiga 

X X X õppealajuhataja 

Elektrooniliste rahuloluküsitlusvormide 

analüüsimine ja uuendamine.   

Google-süsteemis tabelite uuendamine. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

asjaajaja 

Lasteaias kehtivate regulatsioonide analüüsimine, 

hinnang ning vajadusel nende uuendamine: 

- töötervishoiu ja tööohutuse alase 

dokumentatsiooni analüüsimine, uuendamine ning 

rakendamine 

- õppekava uuendamine lähtuvalt seadusandlusest 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Jätkata tööd ameti- ja tööjuhenditega kooskõlas 

seadusmuudatustega.  

X X X direktor 

asjaajaja 

Lasteaia veebilehe uuendamine valdkondades 

keelekümblus, tervist edendav lasteaed, 

„Kiusamisest vabaks!“, robootika, uute 

valdkondade loomine. 

   direktor ja 

töörühm 

 

 

4.2. Valdkond: Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid 

1. Edendatud ja  toetatud   on pedagoogilise ja abipersonali elukestev õpe. Tagatud on 

lasteaia prioriteetsete valdkondade pidev areng süsteemse koolitamise ja kogemuse 

vahetamise kaudu. Personali koolitusvajadus on  hinnatud ja  on lähtutud õppekavast ja 

sisehindamise tulemustest. 

2. Personali arengut on süsteemselt toetatud, lähtuvalt töötaja eneseanalüüsist ja 

koostöövestlusest. 

3. Personal on kaasatud ja motiveeritud osalema erinevatel konkurssidel, tegutsema 

erinevates koostööprojektides. 

Tegevus 2021 2022 2023 Vastutaja 

Stabiilse ja loova tööõhkkonna loomine     

Ürituste läbiviimisesse ja korraldamisesse lasteaia 

personali, laste, lastevanemate ja partnerite 

kaasamine 

X X X 

direktor 

õppealajuhataja 

Personaliga ühisürituste korraldamine. X X X juhtkond 

Õpetajate digipädevuse tõstmine.  

 

X 

 

X 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

asjaajaja  

Õpetajate vahetussüsteemi laiendamine riiklikul 

tasandil, uute partnerite-asutuste leidmine.  

 

X 

 

X 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 
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Lasteaia õpetajate, töötajate ja laste lasteaiavälise 

osaluse aktiivsuse tõstmine konkurssidel, spordi- 

ja ühisüritustel, võistlustel. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

Eneseanalüüsi vormide muutmine (lähtuvalt 

arengukavast ja sisehindamisest). 

 

X 

 

X 

 

X 

direktor 

õppealajuhataja 

Tegevuskava osana koolituskava koostamine 

kogu personalile, rakendamine, analüüs ja 

hinnang. 

Koolituste läbiviimine järgmiselt: 

- igal aastal ühe rühma õpetajatele koolitus 

“Kiusamisest vabaks!” programmi raames  

- ettevõtlikkuse täiendkoolitused (baaskoolitused, 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse koolitused) 

- LAK-õppe keelekümbluse ABC koolitus uue 

keelekümblusrühma õpetajatele  

- keelekümbluskeskusega korraldatud koolitused 

- hariduslike erivajadustega laste arengu toetamise 

koolitused 

- hügieenialane koolitus köögipersonaalile, 

lasteaiaõpetaja abile, tervishoiutöötajale 

- esmaabikoolitused 

- lasteaiaõpetaja abi koolitus 

- tuleohutuse õppepäeva läbiviimine 

- tagasiside läbiviimine, kasutades saadud 

kogemust ja teadmisi edendavatelt 

konverentsidelt, seminaridelt, täiendkoolitustelt 

- lasteaia sisekoolitused 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direktor 

õppealajuhataja 

majandus-

juhataja  

Mentorluse jätkamine, praktikantide arvu 

suurendamine (leping Tartu Ülikooliga).   

Uute töötajate leidmine praktikantide hulgast. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

direktor 

Õpetajate atesteerimine.   X  
direktor 

õppealajuhataja 

Enesetäienduse süsteemi  rakendamine: 

- erialane enesetäiendus 

- juhtkonna enesetäiendamine seadusandluse 

valdkonnas 

   direktor 

õppealajuhataja 

Uute õppemetoodiliste lahenduste otsimine ja 

rakendamine (näit Kiusamisest vaba lasteaia 

metoodika rakendamine). Uute metoodikate 

väljatöötamine ja avaldamine, õppemeetodiliste 

lahenduste loetelu koostamine. 

X X X direktor 

õppealajuhataja 

Rahuloluküsitluste tulemuste süsteemne analüüs 

ja tagasisidestamine. 

X X X direktor 

õppealajuhataja 
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4.3. Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid 

1. Õppekava on vastavuses muutuvate tingimuste ja nõudmistega. 

2. Õppe- ja kasvatusprotsessis on toetatud laste väärtuskavatus, kasutades “Kiusamisest 

vabaks!”, Tervisedenduse ja osalise mudeliga keelekümbluse metoodikat ning 

haridusprogrammi Ettevõtlik Kool metoodikat. 

3. Arvestatud on iga lapse arenguliste erivajaduste, individuaalsuse ja eripäraga. Laste arengu 

jälgimine, hindamine, toetamine tugisüsteemide kaudu. On toimiv koostöö Haridus- ja 

Noorsooameti (edaspidi HARNO) õppenõustamiskeskusega Rajaleidja. 

4.  Õpikeskkond on  kaasaegne ja uued õppemeetodid on rakendatud (digiõppe- ja 

mänguvahendite täiustamine, tugisüsteemide parendamine, avatusõppe rakendamine ja 

lapsest lähtuva õpikäsituse juurutamine).  

5. Infotehnoloogiliste vahendid on  lõimitud õppeprotsessi ja laste tegevustesse. 

6. Lapsed on  aktiivselt  kaasatud  õppeprotsessi planeerimisse ning tegevustesse. 

 

Tegevus 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Vastutaja 

Õppekava uuendamine lähtudes riiklikust 

õppekavast ja kaasaegsetest nõuetest. 

“Kiusamisest vabaks!” õppekava täiendamine.  

Keelekümblusõppekava täiendamine.  

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

õppealajuhataja 

Osalise keelekümblusmetoodika rakendamine. 

Keelekümblusrühma metoodilise materjali 

täiendamine.  

   juhtkond, 

keelekümblus-

rühma õpetajad 

Osalemine haridusprogrammis Ettevõtlik Kool. 

Ettevõtlikkuse arendamise järjepidev 

rakendamine õppe- ja kasvatustöös: 

- ettevõtlikkuse arendamine on lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevuse läbiv teema 

- ettevõtliku õppe programmi tegevussuundade ja 

hoiakute tahan-suudan-teen rakendamine 

- lapse tunnustussüsteemi rakendamine 

-õpetajate vahetuse ja õpetajate kogemusvahetuse 

süsteemi rakendamine 

-õppeideede kogumike loomine 

-ürituste organiseerimine (lastevanemate ja laste 

meistriklassid, õppevahendite valmistamine, 

elukutsetega tutvumine, jõululaat, teatrikool, 

õppekäigud vanemate töökohtadesse, 

ekskursioonid) 

- uute partnerite leidmine ja koostöösse kaasamine 

- rühmades projektide koostamine ja läbiviimine  

- edulugude ja teistel konkurssidel osalemine 

 

X 

 

X 

 

X 

koordinaator, 

õpetajad 
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- tegevuste meedias kajastamine 

Projekti „Kiusamisest vabaks!“ elluviimine. X X X õppealajuhataja, 

õpetajad 

Tervist Edendava Lasteaedade võrgustiku töös 

osalemine, tervist edendavate ürituste läbiviimine: 

tervisekooli tegutsemine, ujumine, 

hommikuvõimlemised, karastamine, matkamine, 

temaatilised nädalad, spordipeod, ekskursioonid, 

vestlused tervishoiutöötajaga; osalemine PRIA 

programmides Koolipiim, Kooli puu- ja 

juurviljad; tervisekaartide täitmine. 

 

X 

 

X 

 

X 

õppealajuhataja 

tervishoiu-

töötaja 

liikumisõpetaja 

ujumisõpetaja 

Laste aktiivõppe meetodite rakendamine. 

Erinevate IT-võimaluste rakendamine õppe- ja 

kasvatustöös (hariduslikud robotid, Smart –

tahvlid, valguslauad). 

X X X õppealajuhataja 

õpetajad 

 

Traditsiooniliste ürituste korraldamine. X X X 
õppealajuhataja 

õpetajad 

Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtte tegemine.   X   X   X õppealajuhataja 

Laste arengu analüüsimine 2 korda aastas. 
X X X õppealajuhataja, 

õpetajad 

Logopeedide poolt läbiviidav kõneuuring  (2 

korda aastas) ja tulemustest lähtuvalt kõneravi 

teostamine. 

X X X õppealajuhataja, 

õpetajad 

Erivajadustega laste väljaselgitamine ja 

tugisüsteemide rakendamine. Lapse arengu 

toetamise meeskonnatöö käivitamine, 

individuaalsete arengukavade koostamine, 

koostöö HARNO Rajaleidja keskusega ja 

spetsialistidega. 

 

X 

 

X 

 

X 

õppealajuhataja, 

logopeed 

Töö andekate lastega (konkurssidel ja näitustel 

osalemine). 

 

X 

 

X 

 

X 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

Laste keelelise arengu hindamine osalise 

keelekümbluse mudeli järgi töötavates rühmades.  

 

X 

 

X 

 

X 

õppealajuhataja, 

keelekümblus-

rühma õpetajad 

Lapse arengu tagasiside andmine lapsevanemale. 
X X X õpetajad 

 

Laste rahulolu väljaselgitamine. X X X õpetajad 

Laste koolivalmiduse hindamine, 

koolivalmiduskaartide väljastamine. 

Lapsevanemate nõustamine lapse koolivalmiduse 

ja koolipikenduse suhtes . 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

õppealajuhataja 

õpetajad 

 

 

4.4. Valdkond: Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid 
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1. Kaasaegne turvaline  ning loov kasvu-, mängu- ja  õppekeskkond.  

2. Võimalusel on taotletud lisaressursse  erinevatest fondidest ja projektidest. 

3. Õueala ja  mänguväljak on  korrastatud, täiendatud  lapse arenguks vajalike vahenditega. 

4.  Laste ja personali keskkonnateadlikkus on paranenud. 

Tegevus 2021 2022 2023 Vastutaja Ressurss 

(eurot) 

Lisaressursside hankimise 

võimaluste kasutamine: 

X 

 

X 

 

X 

 

 
 

Sillamäe lasteaia Päikseke 

hoone energiatõhususe 

tõstmine (küttesüsteemi ja 

veevarustuse süsteemi 

renoveerimine ning 

soojustagastusega sisse-

väljatõmbe ventilatsiooni 

rajamine). 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

linnavalitsus 

direktor  
 

 

 

 

 

Lasteaia uue piirdeaia 

ehitamine. 

X    
60 000 

Ruumide rent, tuluürituste 

korraldamine. 

X X X direktor 

majandusjuhataja 
 

WC-ruumide renoveerimiseks 

võimaluste leidmine. 

 X X direktor 
 

Turvalise kasvu- ja 

töökeskkonna eesmärgipärane 

arendamine ja hindamine 

kaasates partnereid ja võttes 

aluseks riskianalüüsi. 

X X X direktor 

majandusjuhataja 

 

Lasteaias on rakendatud 

tasakaalustatud ja ökonoomne 

majandamise süsteem 

(koristus- ja puhastusvahendid, 

säästlik veetarbimine, elektri 

tarbimine). 

X X X direktor, 

majandusjuhataja 

 

Remonditööd      

Hoone põhjaosas välitreppide 

renoveerimine 

X X  linnavalitsus 

direktor 

majandusjuhataja 

25 000 t 

Koridoride põrandate 

plaatkatte vahetamine II 

korrusel (kus asuvad rühmad). 

X X  linnavalitsus 

direktor 

majandusjuhataja 

2000 (aastas) 

Inventar ja mööbel      

Lasteaia 1.,2.,3. rühmadesse 

arvutite ostmine. 

X X X direktor 

majandusjuhataja 
4000  

Tekkide väljavahetamine (20 X X X direktor 400   
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tk aastas). majandusjuhataja 

Õppe- ja mänguvahendid      

Ettevõtlike tegevuste fondi 

olemasolu rühmades 

projektide elluviimiseks. 

X X X direktor 

majandusjuhataja 700   

Õppevahendite soetamine 

osalise keelekümblusega 

rühmadesse õppekeskkonna 

mitmekesistamiseks. 

X X X direktor 

õppealajuhataja 
1000   

 Õueala mänguvahendite 

täiendamine 

(mängumajad, piknikulauad 

jmt). 

X X X direktor 

majandusjuhataja 

õppealajuhataja 
2500 

Eakohaste ja kaasaegsete 

spordivahendite soetamine 

liikumistegevuse 

läbiviimiseks. 

 X  direktor 

õppealajuhataja 
1000 

Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid 

    
 

Keskkonnateadliku ja säästliku 

elu- ja mõtteviisi 

propageerimine läbi tegevuste, 

projektide, konkursside 

(töötajad, lapsed). 

   direktor 

majandusjuhataja 

õppealajuhataja 

töötajad  

 

 

4.5. Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid:  

1. Koostöö  on hästi toimiv väljakujunenud partneritega. Uued partnered on  koostöösse 

kaasatud. 

2. Lasteaia parimad kogemused on tutvustatud nii huvigruppidele ja  kolleegidele. 

3. Lasteaed ja huvigrupid on ühiselt panustatud lasteaia maine toetamisse (ühisüritused, 

meistriklassid, artiklid ajakirjanduses, kogukonna teavitamine lasteaia toimuvas).  

4. Toimiv koostöö üldhariduskoolidega,  tõhustamaks infovahetust laste koolivalmiduse 

kohta. 

 

Tegevus 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Vastutaja 

Hoolekogu tegevuskava koostamine ja 

rakendamine. 

 

X 

 

X 

 

X 

hoolekogu 

esimees  

Hoolekogu on abiks projektide planeerimisel, 

eelarve arutlemisel, majandusküsimuste 

lahendamisel ning vahendab infot lastevanemate, 

töötajate, lasteasutuse juhtkonna ja omavalitsuse 

vahel. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

hoolekogu  

Lastevanemate ja hoolekogu kaasamine lasteaia    juhtkond, 
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aktiivsesse õppe-, kasvatus- ning arendustegevusse. X X X hoolekogu  

Toetada lastevanemate algatatud projekte ja 

tegevusi keelekümblusvaldkonnas. Lastevanemate 

kaasamine Keelekümblusprogrammi Lastevanemate 

Liidu tegevustesse. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

õpetajad 

Lapsevanemate regulaarne teavitamine lapse 

arengust ja õppimisest. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

õpetajad 

Suurendada õpetajate oskust ja tahet abistada ning 

toetada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste 

lahendamisel. 

X X X juhtkond, 

õpetajad 

Kodukorra, kodulehekülje ja lasteaia tutvustamine 

uutele lastevanematele  

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond 

Koostöö kohaliku omavalitsusega lastele parimate 

arenguvõimaluste tagamiseks. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond 

Koostöö teiste lasteaedadega, mille raames 

korraldatakse projekte, koolitusi ja ühisüritusi. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond 

Lasteaia osalemine koostööprojektides, 

ülelinnalistel ja üleriigilistel üritustel ning 

konkurssidel. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

õpetajad 

Koostöö Sillamäe üldhariduskoolidega. Tagasiside 

kogumine 1. klassi õpetajatelt, analüüsimine ja 

parendustegevus. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

õpetajad 

Koostöö Ida-Viru Ettevõtluskeskusega: 

korraldatakse koolitusi, ühisüritusi, haridusfestivali, 

õpetajate ja õpetajate kogemuste vahetust, külaliste 

vastuvõtte, võrgustiku lasteaedade hindamisi. 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond 

Koostöö koolituskeskustega õppe- ja 

kasvatustegevuse kvaliteedi tõstmiseks (Tartu 

Ülikooli Narva Kolledž, HARNO ja Rajaleidja 

Virumaa büroo, Kersti Võlu Koolituskeskus): 

nõustamine, koolitused. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

juhtkond 

Koostöö keelekümbluslasteaedadega, HARNO-ga. 

X X X juhtkond, 

keelekümb-

lusrühma-

õpetajad 

Koostöö HARNO Rajaleidja Virumaa bürooga laste 

arengu toetamiseks 

X X X juhtkond 

Koostöö kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega. 

Lõimumise koostöö laiendamine uute 

koostööpartneritega. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

juhtkond 

Koostöö Ida-Virumaa lasteaedade TEL- 

võrgustikuga 

 

X 

 

X 

 

X 

juhtkond, 

õpetajad 

Koostöö erinevate asutustega: Sillamäe 

Muusikakool, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, 

Edukad Sillamäe Noored – ESN MTÜ, Sillamäe 

Raamatukogu, Sillamäe Muuseum, Päästeamet, 

 

X 

 

X 

 

X 

 

juhtkond, 

õpetajad 
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Noorsoopolitsei, Transpordiamet, Hariduse 

Infotehnoloogia Sihtasutus  

Huvigruppide hulgas elektroonilise 

rahuloluküsitluse läbiviimine, analüüsimine, 

tagasisidestamine 

X X X juhtkond 

Koostööpartnerite tunnustamine lasteaia heaks 

tegutsemise eest (osalemine projektides, laste 

üritustel, õpikeskkonna täiendamisel). 

X X X juhtkond 

Huvigruppide ja partnerite süsteemne 

informeerimine lasteaia tegevustest koduleheküljel, 

Facebooki keskkonnas, lasteaia ja rühma stendidel. 

Lasteaia maine toetamine läbi positiivse 

meediakajastuse. 

X X X juhtkond 

 

 

5 Arengukava  kinnitamine ja muutmine 

Lasteaia arengukava kinnitatakse ja muudetakse vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 

2011. a määruse nr. 58 „Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise 

kord“. 

 

  


