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Sissejuhatus 

 

2013. a sügiseks, sisehindamisperioodi lõppedes on täidetud arengukava 2012–2014 

eesmärgid ja enamus tegevused, mistõttu uue sisehindamise perioodi 2013–2014, 

2014–2015, 2015–2016 kohta on koostatud käesolev arengukava 2014–2016. 

 

Jänesselja Lasteaia arengukava 2014–2016 koostamisel on aluseks võetud lasteaia 

arengukava 2012–2014 tulemused, tegevusaruande 2010/11., 2011/12., 2012/13. 

õppeaasta parendustegevused, sisehindamise muud materjalid (nt lapsevanemate 

rahulolu uuringu ja riskianalüüsi tulemused, turvaaudit jm) ning Sauga valla 

arengukava. 
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1. Arengukava 2012–2014 täitmise analüüs 

 

Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2012–2014 koostati arengukava 2009–2011 

jätkuna, et ühitada arengukava ja sisehindamise periood.  

 

Eesmärkide täitmise analüüs 

1.  Kõigile soovijatele on loodud võimalus ja tingimused alushariduse 

omandamiseks elukohajärgses lasteaias.  

Eesmärki koostöös vallavalitsusega täita ei õnnestunud. Problemaatiliseks muutus 

teema taas 2010/11. õa, mil jäi lasteaiakoha ootele 8 last vanuserühmast 2007–2008 

(2–3-aastased) ja 2008–2009 (1–2-a). Veelgi raskemaks muutus olukord 2011/12. õa, 

mil üldjärjekorras oli 114 last, kellest koha saajate hulgas oli järjekorra 50 esimest 

last, kohata jäi enam kui 60 last. 2012/13. õa jäi kohata sünniajaga 2009–2010 (2–3-a) 

6 last ning sünniajaga 2010–2011 (1–2-a) kõik 32 järjekorras olnud last. 2012/13. õa 

oli ka üks kohtumenetlus. 

Sauga vallavalitsusega koostöös toimusid 2010/11. õa ümarlauad kavandamaks 

alternatiivseid lastehoiu võimalusi. Lasteaed (koostöös hoolekoguga) pakkus välja 

võimalused lasteaiakohtade loomiseks, millest realiseerimisele kuulus rühmades laste 

arvu suurendamise variant. Hoolekogu otsusega 29.02.12 kinnitas Sauga vallavalitsus 

15.03.12 laste arvu rühmas, mille kohaselt minimaalsele laste arvule lisandus 2 last 

(varem kasutati seda süsteemi vaid sõimerühmas).  

2012. a sügisest on vanemal võimalus saada lapsehoiuteenust, mida kasutavad 

üldjuhul lasteaiajärjekorras olevad 1–2-aastaste laste vanemad, sest sõimerühma 

kohtade nõudlus on lasteaias kõige suurem.  

 

2.  Lasteaias on loodud mängu- ja õpikeskkond, mis toetab igakülgselt lapse 

arengut ja aitab saavutada koolivalmiduse; lasteaias on tagatud turvaline ja 

loodussäästlik keskkond.  

Täideti nimetatu nii rühmaruumide kujundamisega, erinevate tegutsemiskeskuste 

loomisega, mis pakub lastele nii mängu kui ka muu tegevuse võimalusi, samuti on 

täiustatud mänguvahenditega õueala, kuhu on loodud ka õpperada. Kõige selle puhul 

on arvestatud turvalisuse kui väärtusega. Ka investeeringud ja summad eelarves 

näitavad, et kasvukeskkond on oluline prioriteet (uued lauad-toolid, rühmaruumide 

remont ja ventilatsiooni paigaldamine, kõnniteede ja liiklusväljaku uuendamine, 

jooksuraja katmine uue kattega, osaline varikatuste rekonstrueerimine). Õpetajate 

käsutuses on eelarve õppevahendite summa, et soetada rühma mänguasju, raamatuid 

ning õppevahendeid.  

 

3.  Lasteaia territoorium, üritused ja tegevused on avatud peredele ning lasteaias 

on kavandatud koostöö erinevate osapoolte (pered, eri põlvkonnad jms) vahel. 

Rühmade meeskonnad kavandavad õppeaasta tegevuskavas üritused nii rühmades kui 

ka koos peredega, samuti on avalikustatud lasteaia ühisüritused meie koduleheküljel. 

Vilistlased on oodatud meie juurde lasteaia sünnipäeval, enam on vaja tähtsustada 

koostööd vanavanematega (nt vanavanemate päeva tähistamine sügisel).  

 

4.  Töötajatele on tagatud arengu- ja koostöövõimalused. 
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Toimivad on asutusesisesed koolitused, õppereisid, mis toetavad rahvakultuuritööd 

ja/või õppeaasta eesmärkide täitmist. Arendusrühm tegeleb õppekava parendusega. 

Küll aga tekitab muret pedagoogide kvalifikatsiooninõuete täitmine. Erihariduse 

omandas 2012. a kaks pedagoogi, 2013. a samuti kaks pedagoogi, õpinguid jätkavad 

ja 2014. a lõpetavad ülikooli pedagoog ja eripedagoog; üks õpetaja alustas 2013. a 

sügisest õpinguid (lapsehoolduspuhkusel). Eriharidus puudub ja 

kvalifikatsiooninõuetele ei vasta kaks õpetajat. Peale eelnimetatu on vaja panna 

rõhuasetus ka õpetajate kõrghariduse omandamise nõudele (kõrgharidus puudub viiel 

pedagoogil).  

 

5.  Lasteaia eripära juurutamiseks on tagatud rahvakultuuri tundmaõppimine. 

Lähtuvalt asutuse tegevuskavast on kohustus rühmade tegevuskavades seada vähemalt 

üks eesmärk ja tegevused, mis toetavad rahvakultuuritööd. Ka nädalaplaanis on koht 

rahvakultuuritegevuse kavandamiseks. Kuna arenguvestlused, eneseanalüüsid ja 

sisekontrolli tulemused näitavad, et tegevus vajab jätkuvalt parendustööd, siis 

2013/14. õa on rahvuslikkus võetud koos aktiivõppe meetodite ja mänguliste võtete 

kasutamisega õppe- ja kasvatustöös eriti tähelepanu alla (sh sisehindamise prioriteet). 

Mitmed asutusesisesed koolitused (sh õppereisid) on toimunud rahvakultuuri teemal. 

 

Arengukava ja õppeaasta tegevuskava kohaselt jäid ellu viimata järgmised eesmärgid: 

 välja töötada tunnustussüsteem uutel alustel – valmisolek muutmiseks ilmnes 

2013. a, tegevus kavandatud 2014. a; 

 koolitus õppe- ja kasvatustegevuse mängulise läbiviimise teemal jäi läbi viimata, 

kuna ei leitud sobivat koolitajat; samuti toimus 2012/13. õa neljast moodulist koosnev 

asutusesisene koolitus „Erivajadusega laps lasteaias”; 2013/14. õa on sisehindamise 

rõhuasetus mängu kaudu õppimisel ning seetõttu toetatakse õpetajaid teemakohase 

koolitusega;  

 koostöös koolidega sidustada lasteaia õppekava – hea algatus ei õnnestunud, sest 

koolide õppekavad on sedavõrd erinevad, et lasteaia õppekava koostamisel saame 

aluseks võtta üksnes riikliku õppekava;  

 võrkaia paigaldamine muusikasaali juurde õueala kinniseks muutmiseks – 

kavandati puitaia paigaldust, kuid 2012. a sügisel ilmnes, et lasteaeda ümbritsev 

puitaed on sedavõrd kehvas seisus, et seda tuleb järk-järgult hakata välja vahetama 

võrkmoodulitega, mistõttu polnud otstarbekas teha kulutusi puitaia ehitamiseks.  

 

Lasteaia uue arengukava koostamise eel kujuneb oluliseks tegevuseks lasteaia 

missiooni ja visiooni sõnastuse analüüs ning täpsustamine, et oleks võimalik 

missioonist ja visioonist lähtuvalt tegevusi kavandada ning analüüsida. 2013. a sügisel 

analüüsiti missiooni ja visiooni sisu kalaluudiagrammi meetodil.  

  

Lasteaia väärtustega on tehtud süvendatud ja teadlikku tööd:  

 Rahvuslikkuse kui eripära ja väärtusega seonduvalt kavandatakse vähemalt üks 

eesmärk nii asutuse kui ka rühma tegevuskavas, rahvuslikkusega seonduv tegevus 

kavandatakse ka nädalaplaanis. Korraldatakse asutusesiseseid koolitusi, õppeaasta 

lõpetamise reis töötajatele ning 2013. a kui pärimusaastat tähistati teemakuudega. 

Alustati kandlemängu õpinguid. 2013. a suvel toimus II laulu- ja tantsupidu.   
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 Turvalisus kui väärtus: kahel korral aastas tehakse siseaudit ning detsembrikuus 

turvalisuse analüüs Tervise Arengu Instituudi materjali alusel; 2012. a koostati 

töötervishoiu ja tööohutuse dokumentatsioon (sh ohutusjuhendid ametitele ja 

põhitöövahenditele, juhend), välja on töötatud tuleohutuse ja esmaabi korraldus ning 

kriisiplaan. Töötajatele korraldatakse asjakohaseid praktilisi koolitusi. 

 Koostöö kui väärtus toimib mitmel tasandil: lasteaed – vallavalitsus, rühma 

meeskond ja lapsevanemad, laps ja täiskasvanu, samuti koostöö kooli, raamatukogu, 

õppenõustamiskeskusega jne. Esmaspäeviti on infotund, kord kuus pedagoogiline 

nõukogu ja teenindava personali koosolek. Sisehindamisperioodi sees viiakse läbi 

tagasisideküsitlus lapsevanemate seas, igal aastal toimuvad arenguvestlused 

(lapsevanemate ja töötajatega), arendusrühmaga parendatakse õppe- ja kasvatustöö 

dokumentatsiooni ning pedagoogilises nõukogus vaadatakse läbi kõik dokumentide 

projektid.  

 Heatahtlikkust kui väärtust on keeruline analüüsida, küll on seda aga oluline 

tähelepanu keskmes hoida, kuna esineb rahulolematust ja negatiivset suhtumist, mis 

eduelamuse asemel tekitab konflikte.  

 

Tegevusnäitajad arengukavas on välja toodud iga valdkonna all ning nende 

elluviimiseks on kavandatud mitu tegevust, mida on põhjalikult analüüsitud 

tegevusaruannetes. Siinkohal tuuakse välja parendamist vajavad näitajad: 

 Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osa üldarvust 95% (riiklik norm: 100%) 

ei ole täidetud, see kõigub 77–86% vahel. 2013/14. õa töötab asutuses kaks 

erihariduseta õpetajat (lisaks üks õpetaja, kes alustas õpinguid 2013. a, kuid on 

lapsehoolduspuhkusel) ning kaks pedagoogi, kes lõpetavad ülikooli 2014. a kevadel. 

 Lasteasutuse külastatavus 70% (riiklik norm: 80%) on samuti täitmata – 

lasteaiakoha kasutamine kõigub 63% ja 67% vahel (keskmine näitaja). 2012/13. õa 

uuriti laste puudumise põhjusi. Uuringust selgus, et eelduste kohaselt haiguse tõttu 

puudumise suur arv ei vasta tõele (neid on u 20%), seega puuduvad lapsed küll 

haiguse tõttu, kuid pere võimaldab lapsele ka vabu päevi, mis väikeste laste puhul on 

positiivne ja isegi vajalik. Samas pidime 2013. a eelarve tulu- ja kulubaasi vähendama 

(1600 euro võrra), sest prognoositav (aluseks 2012. a laekumine) osalustasu summa 

jäi laekumata.  

 Õuesõppe tegevus, vähemalt üks tegevus/nädalas – nii sisekontrolli tulemuste kui 

ka enese- ja tööanalüüsi näitajate alusel tuleb seda nõrgaks valdkonnaks pidada, 

millest lähtuvalt lisati 2013/14. õa nädalaplaani vastav rida, et õpetajal oleks võimalik 

tegevust teadlikult kavandada. Õuesõppe tegevuste kavandamiseks on loodud 

õpperada ning sisustatud loodusloo tuba aktiivõppe vahenditega (luubid, vaatlus- ja 

hääletopsid, pintsetid, kaalud, mõõtepudelid, mõõdulint, termomeeter ja ilmajaam 

jms), samuti on toimunud koolitus (2014. a korraldatakse veel üks teemakohane 

koolitus).  

 

Tugevusena saab välja tuua lisaressursside taotlemise ja olemasolu:  

 Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Jänesselja Lasteaia temaatiline 

looduse õpperada – loodusobjektid (puud) rahvapärimuses” summas 3585,83 eurot 

ehk 56 106,06 kr (2011–2012) – tulemus: loodud on õuealale õpperada ja puid 

tutvustavad infoalused. 
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 Eesti Statoil ASi ja Maanteeametiga koostöös taotleti 15.08.2011 projekti 

liikluskasvatuse õppeväljaku ehitamiseks – tulemus: loodud on liikumis-liiklusrada. 

 Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Loodusloo toa sisustamine 

aktiivõppeks vajalike vahenditega” summas 1684,51 eurot sai osalise rahastuse 

(452,05 eurot + omafinantseering 385 eurot) – tulemus: sisustatud on loodusloo tuba 

aktiivõppe vahenditega ning vee- ja liivamängude tuba. 

 

Eesti Kultuurkapitalile esitati taotlus 20.11.2011 rahvusliku töörõivastuse 

valmistamise toetuseks ning 08.02.2013 laste rahvarõivaste valmistamise ja laulu-

tantsupeo korraldamise kulude kompenseerimiseks, kuid taotlused ei leidnud 

rahastamist. Töörõivastus (sümboolikaga T-särgid) telliti 2012. a eelarve vahenditest 

ning laste rahvarõivaste valmistamiseks (ka helivõimendi ostmine) kavandati 

omafinantseeringuna rahalised vahendid 2013. a eelarvesse. Tulemus: lasteaias on 

poiste linased püksid-särgid (15 kmpl), särgid rahvarõivaseelikute juurde (7 tk), 

prossid ja vööd rahvariiete juurde ning murumütsid (22 tk).  

 

Sauga valla arengukavas 2012–2016 sõnastatud strateegiline eesmärk on 

haridusasutuste renoveerimine ja energiasäästlikumaks muutmine, milleks on 

kavandatud ja ellu viidud järgmised tegevused: 

1. Keldrikorruse tulekahjusignalisatsiooni väljaehitamine, 2012  

2. Terrassi katuse ehitus kolmes rühmas, 2012 

3. Liiklusraja ehitus (16 000 eurot), 2012 

4. Piirdeaia ehitus ja territooriumi laiendus parkla suunas (6000 eurot), 2013 

5. Mänguväljaku ehitus (10 000 eurot), 2013 

 

Sauga valla arengukava eesmärgist tulenevad tegevused aastani 2016 on välja toodud 

arengukava arengusuundade all (p 2).  
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2.  Hetkeolukorra analüüs ning lasteaia arenduse põhisuunad 

 

Hetkeolukorra kaardistamiseks tehti TNVO-analüüs, milles osalesid töötajad ning 

hoolekogu liikmed. 

 

TUGEVUSED 

Väärtuspõhisus: 

 Rahvakultuuri hoidmine ja edendamine, selle 

silmaspidamine erinevate tegevuste, ettevõtmiste 

puhul 

 Turvalisuse kui väärtuse rõhutamine ja 

tagamine 

 Koostöö (enamikus rühmades hea 

meeskonnatöö, koostöö eripedagoogi ja 

liikumisõpetajaga, sõbralikud inimesed, toetav 

juhtkond) 

 Traditsioonide hoidmine ja tähtpäevade 

tähistamine 

 

Kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatustegevus: 

 Lasteaia hea asukoht, infrastruktuur  

 Igal rühmal oma nägu, avarad rühmaruumid 

 Õuesõppeks õpperaja kasutamise võimalus (sh 

lauad-pingid) 

 Õuetegevusteks on erinevad võimalused, sest 

õueala on suur ja vahendeid piisavalt 

 Liiklusväljaku ja jooksuraja olemasolu 

 Maitsekalt kujundatud üldkasutatavad ruumid 

 Lapsed alustavad ja lõpetavad samas rühmas 

 Lapsevanematel on nädalaplaaniga tutvumise 

võimalus  

 

Personalitöö: 

 Erinevate huvide/oskustega töötajad, 

vanuseline erinevus 

 Väga tublid kokad ja maitsev toit 

 Töökad õpetaja abid 

 Tugevad ja motiveeritud spetsialistid 

 Hea juhtimine, juhtkonna toetav suhtumine 

rühma ettevõtmistesse 

 Õpetajatel rühma puudutava üle suur 

otsustamisõigus 

 Iga rühma meeskond saab ise otsustada, 

milliseid õppevahendeid rühma osta 

 Õppeaasta lõpetamise reis töötajatele 

 Hea koostöö vallavalitsusega 

 Tihe koostöö vanematega 

NÕRKUSED 

Õppe- ja kasvatustegevus: 

 Väikeste laste jaoks tihe päevakava 

 Üleplaneeritud õppetöö, õppekava suur maht 

 Erivajadusega laste toetamine alles 

arengujärgus 

 Mõned head algatused pole käiku läinud 

(kangastelgedel kudumine, puidutööpingi 

kasutamine) 

 Õpetajatel on vähe aega lastega 

individuaalselt tegelda 

 Noorema rühma lapsi ei kaasata 

ühisüritustesse 

 Eripedagoogi abi vajavaid lapsi on enam, kui 

töökoormus võimaldab nendega tegelda 

 Vähe üritusi väljaspool lasteaeda (nt laulu- ja 

tantsupidu) 

 

Personalitöö: 

 Mõnes rühmas vähene omavaheline koostöö 

(ei suudeta asju selgeks rääkida, kaevatakse 

üksteise peale, tehakse halvustavaid vihjeid) 

 Pidev rahulolematus, kuid ettepanekuid 

olukorra lahendamiseks ei tehta 

 Kokkulepped ei kehti (ühisüritused, 

muusikategevuste ajad, pidude kavad muutuvad) 

 Teemade kommenteerimine mitte arutelul, 

vaid pärast koosolekut  

 Mentorite vähesus 

 Suures majas kaob ühtne kodune õhkkond 

 Tööle mittevastav palk 

 Halb bussiühendus  

 

Kasvukeskkond: 

 Külaelanikud lõhuvad ja risustavad õueala 

vahendeid  

  „Vana maja” on amortiseerunud ja vajab 

remonti 

 Parkla on väike  

VÕIMALUSED 

Õppe- ja kasvatustegevus: 

 Olemas on erinevad võimalused lastele 

huvipakkuvamalt tegevusi organiseerida (looduse 

õpperada, loodusloo tuba, kunstituba, vee- ja 

liivamängude tuba jm) 

OHUD 

Õppe- ja kasvatustegevuses: 

 Väikeste laste rühmadega õues olles on ühest 

õpetajast vähe 

 Õhtupoolikul (ennekõike õues) on õpetaja 

lastega üksinda 
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 Õueala kasutamine (liiklusrada, jooksurada, 

õpperada) – kasutada neid rohkem õppetöös 

 Rahvakultuuri süvendatud tegevus 

 Kasutada õuesõpet ning aktiivõppe meetodeid 

 Mängulised tegevused 

 Sporditegevuse tugevdamine 

 Matkad loodusesse 

 Erinevad ühised ettevõtmised rühmade vahel 

(koos mängimised, sportlikud mängupäevad)  

 Õppevahendite summa võiks suurem olla 

 

Personalitöö: 

 Teemade arutelu väiksemas ringis  

 Tunnustussüsteemi väljatöötamine 

 Pedagoogilise nõukogu töökorralduse 

muutmine 

 Kandlemängu õppimine 

 

Koostöö: 

 Koostöö vallaametnikega kui lasteaia pidajaga, 

sh lastekaitsetöötaja kaasamine 

 Kaasata lapsevanemaid rohkem erinevate 

tegevuste/ürituste organiseerimisse 

 Koolitused lapsevanematele 

 Mihklilaadalt saadud raha võimaldab soetada 

vajalikke vahendeid 

 Bussi tellimine vallavalitsuse kaudu (lasteaiale 

tasuta, toimis 2013. a)  

 Ühisürituse korraldamiseks valida meeskond 

 Kasvav noorte perede osakaal Saugas (rohkem 

lapsi; kasvavad tulud valla eelarvesse ja suurem 

lasteaiatoetus) 

 Avanevad struktuurifondid uuel perioodil 

(rahastusvõimalused mitmesuguste projektide 

läbiviimiseks) 

 

Personalitöö: 

 Avatud dialoogi puudumine (keegi kuskil 

kellegagi midagi arutab, majas jutud levivad, aga 

konkreetset seisukohta kujundada ei suudeta; 

inimesed ei julge avaldada oma arvamust, sest 

seda halvustatakse) 

 Erialase väljaõppeta pedagoogid, 

spetsialistide suundumine mujale tööle (nt 

Pärnu), raske leida spetsialiste 

 Tööstressi tekkimine (nt meie õigused ja 

kohustused seoses erivajadusega lastega 

tegelemisel; teise rühma asjadesse sekkumine; 

teise tööstiili kritiseerimine)  

 

Kasvukeskkond: 

 Aed on kehvas seisus (laps saab värava lahti 

teha, aia ja maapinna vahel suur ava, aed 

osaliselt mädanenud) 

 Vanad rauast turnimispuud ja liumäed on 

ohtlikud 

 Libedal ja külmal ajal kõnniteede ohutus 

(liivatamine, tilkuvad katuseääred) 

 Avalik hoov 

 „bassein” muusikasaali juures on ohtlik 

 Kõnniteed on konarlikud 

 Noorte perede väljaränne, sest ei saa lapsele 

lasteaias kohta 

 

TNVO-analüüsi alusel saame välja tuua selle, kuidas tugevuste olemasolu soodustab 

uute võimaluste teket. Väärtuspõhine juhtimine võimaldab järjekindlat ja süvendatud 

tööd nii rahvakultuuri alal, turvalisuse tugevdamisel kui ka koostöösuhete loomisel 

(sh hoolekogu liikmete ettepanek, et lapsevanemaid võiks kaasata ürituste 

ettevalmistamisse või võiksid toimuda ettevõtmised rühmade vahel; valida meeskond 

ühisürituse läbiviimiseks, probleemidele lahendusi leida väikestes rühmaaruteludes). 

 

Kasvukeskkond avarate ja omanäoliste rühmaruumide, suure ja tegutsemisvõimalusi 

pakkuva õueala ning mitmekesiste õppe- ja mänguvahenditega võimaldavad 

keskenduda nüüdisaegsete õppemeetodite (kogemus- ehk aktiivõpe, avastusõpe ehk 

suunatud uurimuslik õpe, õuesõpe ehk keskkonnapedagoogika, rollimäng, projektitöö) 

ning metoodikate (nt mänguline „Tarkuste hoidiseˮ metoodika, Joh. Käisi üldõpetus) 

kasutamisele õppe- ja kasvatustegevuses ning igapäevaelu korraldamisel. Samuti on 

väljakutseks projekti „Kiusamisest vaba lasteaia” teostamine (liitunud Krõlli rühm). 

Õpetaja on rühmas õppe- ja kasvatustegevuse kavandaja, kes loob lapse arenguks 
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keskkonna ning arengut soodustava mängulise tegevuse, seda nii sisu, mahu kui ka 

koha osas, viimase puhul on võimalik kasutada tegevuseks peale rühmaruumide ja 

õueala (õpperada, liiklus-liikumisrada, jooksurada) ka vanavara tuba, loodusloo-

käsitöö ja meeskonnatöö tuba või alarühmaga tegutsedes liiva- ja veemängude tuba.  

 

Liikumisõpetaja olemasolu võimaldab enam panustada laste füüsise arendamisse ja 

tervise edendamisse, (rahva)tantsulisele ning sportlikule tegevusele.  

Töötajate erinevad huvid, oskused ja töötulemused võimaldavad pakkuda teineteist 

toetavat koostööd ning kogemuste jagamist.  

 

Tugevusi saame kasutada ohtude vältimiseks. Efektiivse tööaja kasutamise 

põhimõtte järgimine võimaldab rakendada kattuvat tööaega laste õuesoleku ajal või 

õppekäigu korraldamisel, samuti suuremahulisema teema käsitlemisel, kus lastega on 

vaja teha rühmatööd, või kogemusepõhise tegevuse (nt toidu tegemine) läbiviimisel.  

Asutuse sees kokku lepitud raamides on iga rühma meeskonnal õigus ja vastutus 

otsustada rühma puudutavas. Lasteaia siseruumid ja õueala pakuvad häid võimalusi 

õppe- ja kasvatustegevuseks nii kogu rühmaga, alarühmaga kui ka individuaalselt. Et 

seesugust mitmekesist tegevust lastega korraldada, peab olema meeskonnatöö rühmas 

ning teiste spetsialistidega (muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoog) väga mõistev, 

teineteist toetav ja arvestav, lapse arengut tähtsustav.  

 

Ohuna väljatoodud tööstressi tekkimine, kus sekkutakse teise rühma siseasjadesse, 

kritiseeritakse teistsugust tööstiili või halvustatakse oma meeskonnaliiget, samuti 

rahulolematus (selle asemel, et pakkuda ja otsida lahendusi) ja puuduv 

kaasarääkimisjulgus ei ole kooskõlas väärtuspõhisusega. Kõik need nõrkused vajavad 

organisatsioonikultuuri tasandil muutusi. Iganädalane infotund, samuti igakuine 

pedagoogilise nõukogu ja teenindava personali koosolek võimaldavad pidada avatud 

dialoogi ning teha koostööd. Jätkusuutlikkus eeldab muutusi, kuid need on takistatud, 

kui keskenduda isiklikule heaolule, mitte lapse arengule või rutiinsele tegutsemisele, 

mitte nüüdisaegse õppekorralduse põhimõtetele, või kui ollakse liigselt kinni 

traditsioonides ega anta võimalust uuteks väljakutseteks. Asutuse arendustegevus 

eeldab eesmärkide seadmist, millest lähtuvalt kavandatakse tegevused, mis võiksid 

kujundada õppeaasta omanäoliseks.  

 

Koostöö kui väärtuse tugevdamiseks on pakutud erinevaid võimalusi, nt 

arendusrühma tegevus, pedagoogilise nõukogu koosolekul dokumendiprojektide 

läbivaatamine, kus igaühel on õigus teha ettepanekuid, sobitusrühma ümarlauad, 

ühisürituste kava planeerimine, infotund, kus on võimalik läbi arutada nädala jooksul 

toimuv. Personalitöö tugevusena väljatoodud motiveeritud ja töökad spetsialistid, 

töötajate erinevad oskused, vanuseline erinevus, juhtkonna toetav suhtumine, tihe 

koostöö lapsevanematega – see kõik loob pinnase tulemuslikule tegevusele. 

 

Parendustegevus keskendub nõrkustele, mille vähendamine mõjutab uute 

võimaluste teket. Keskne protsess lasteaias on lapse areng, mida soodustatakse 

mängu, vabategevuste, igapäevatoimingute ning pedagoogi kavandatud õppe- ja 

kasvatustegevustega. Üleplaneeritust õppetöös peaks tasandama mänguliste tegevuste 
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kavandamine ning erinevate meetodite rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

Riiklik õppekava sätestab, et õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab 

pedagoog lapse arengutaset, vanust ning huvi – seega peame õpetaja kavandatud 

teemadelt üle minema lapse huvidel põhinevale tegutsemisele. Samuti on oluline 

järgida riikliku õppekava sätet, mille kohaselt last kaasatakse tegevuste kavandamisse, 

suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Laps ei ole passiivne vastuvõtja 

ega korralduste täitja, vaid aktiivne õppija. Valdavaks peab saama arusaam, et laps 

õpib aktiivselt mängu kaudu. Lasteaia õppekava järjepidev arendus on loonud selleks 

ka võimalused, lisaks saab õpetaja rühma sees ja meeskonnas teha otsuseid, mis 

sellele rühmale ja laste arengu huvides on parim. Me peame enam keskenduma 

riiklikus õppekavas kehtestatud õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtetele: 

 mängu kaudu õppimine;  

 lapse loovuse toetamine, eriti kunstitegevustes; 

 lapse liikumisvajaduse rahuldamine (tihtipeale hommikuringis seatakse lapsed liiga 

pikaks ajaks istuma, selmet võimaldada kogemusepõhist mängulist tegevust); 

 laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, 

harjutamise jms kaudu; 

 õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas, mis on eriti oluline loodusteemade 

käsitlemise puhul. 

 

Lapse arengu toetamine toimib vaid koostöös lapsevanemaga, millele tuleb 

järgnevatel aastatel veel enam tähelepanu pöörata. Lapsevanemate rahulolu uuringu 

tulemused näitavad, et nõrgemad on just laste arengut puudutavad valdkonnad: 

lapsevanemal on võimalus tutvuda lapse arengumapi sisuga (keskmine hinne 4 skaalal 

1–5), arenguvestluselt on saadud piisavalt tagasisidet lapse arengu kohta (4,1), 

lapsevanemal on teave lapse arengu hindamisest (4,2), lapsevanemal on võimalus 

tutvuda lapse eeldatavate tulemustega (4,2).  

 

Nõrkustega tegelemiseks on võimalik kokku kutsuda väiksemas ringis ümarlaudu, 

leidmaks lahendusi, nt õppekava paremaks realiseerimiseks, õpetajate tööaja 

korraldamiseks või päevakava sujuvamaks kulgemiseks, samuti sobitusrühma 

töökogemuste jagamiseks. Jätkuvalt on vaja parendada ühisürituste kavandamist kogu 

õppeaastaks, sest varem kokku leppimata ürituste toimumine toob segadust nii 

rühmade tegemistesse kui ka liikumisõpetaja plaanidesse. Seega on vaja õppeaasta 

alguses koostada ühisürituste plaan lähtuvalt eesmärkidest. Heatahtlikkuse kui 

väärtuse rõhutamine siinkohal on vajalik, sest just teisega arvestamine ja hoolimine on 

oluline, iga inimene oma mõtete ja tegemistega on eriline ning seda peame 

aktsepteerima, iga rühm on omanäoline ja see ongi huvitav, iga mõte vajab 

edasiarendamist, mitte halvakspanu; iga kokkulepe on kehtiv, seda ei saa eirata.  

 

Saalitegevuste ajakava nõuab samuti kriitilist analüüsi ning ühist otsust. Päevakava 

sujuv, tasakaalustatud (mängu ning õppe- ja kasvatustegevuste osakaal päevas) ja 

laste vanusest lähtuv planeerimine peaks looma igale rühmale sobiva väljundi.  

 

Vaja on ümber korraldada pedagoogilise nõukogu töö. KELS § 22 lg 6 sätestab, et 

pedagoogilise nõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja 
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hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse 

parendamiseks ettepanekute tegemine. Igapäevaelus on protsess pigem vastupidine: 

juhtkond algatab teemasid ning toob aruteluks muutmist vajavad kitsaskohad. 

Pedagoogilise nõukogu töös peaks saama märksõnaks vastutus – pedagoogid 

vastutavad õppe- ja kasvatustegevuse, selle parendustöö eest, analüüsivad ja hindavad 

seda.  

  

Nõrkuste vähendamine kahandab ohtusid. Lasteaia hoone (vana osa rühmades suur 

õhuniiskus ja hallituse lõhn, välisfassaadis augud, varikatused lekivad) ja 

territooriumiga (kõnniteed konarlikud, piirdeaed osaliselt mädanenud, vanad 

mänguvahendid õues ei ole turvalised) kaasnevad probleemid vajavad järkjärgulist 

lahendamist. Kolme viimase aastaga on eelarveliste investeeringute summad 

võimaldanud paigaldada rühmadesse (Mõmmik, Poku, Klaabu, Lotte) ventilatsiooni, 

remontida rühmaruumid (Mõmmik, Poku, Klaabu), käsitöö-loodusloo ja puhketoa 

ning varikatused (Mõmmik, Klaabu, Krõll), samuti on soetatud turvalised õue-

mänguvahendid, asfalteeritud liiklusväljak, jooksurada on saanud asfaltkillustikkatte 

ning uuendatud on ühe majapoole kõnniteed. Tibu-Lotte-Krõlli rühma mänguväljakut 

laiendati kuusehekitaguse ala võrra.  

 

Viimaste aastate investeeringud õue-mänguvahenditele ja õpperajale võimaldavad 

mitmekesistada õppe- ja kasvatustegevust, samuti loovad head tingimused kodustele 

lastele, kes saavad lasteaia õuealal mängida. Muret tekitav on õuealal turvalisuse 

tagamine selles mõttes, et õhtuti ja nädalavahetusel lõhutakse mänguvahendeid, 

rõdudel suitsetatakse ja tööpäevahommikul tuleb koristada klaasikilde ja prahti.  

 

TNVO-analüüsist tuli välja ka ohuna noorte perede väljaränne, sest napib 

lasteaiakohti. Siinkohal on toodud välja järjekorras olevate laste arv õppeaastati 2014. 

a maikuu seisuga (joonis 1): 

 
 

Joonis 1. Lapsi järjekorras 
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2014. a maikuu seisuga on üldjärjekorda registreeritud 102 last (Sauga valla registri 

lapsed), neist soovib 2014/15. õa kohta 75 last. Kõige enam on järjekorras 1–2- ja  2–

3-aastasi lapsi. Lasteaia lõpetab tavaliselt 1–2 rühma, mille arvelt moodustatakse 

sõime- ja aiarühmad. Viimaste aastate praktika näitab, et lasteaiakoha ootel peab 

olema kaks aastat, st koha saajad on üldjuhul 2–3-aastased lapsed. Sõimerühmadesse 

(14+2 last), mis kasvavad aiarühmaks (kuni 22 last), saab järjekorrast lapsi juurde 

võtta kuni kuus. Keskmine ja vanem rühm on üldjuhul komplekteeritud ja vabu kohti 

tekib vaid lahkujate arvelt, mistõttu on järjekorras koha ootel ka 4–5- ja 5–6-aastasi 

lapsi. Koolieelikutele on kohad võimaldatud.   

2015/16. õa on vähe lapsi järjekorda registreeritud põhjusel, et need lapsed on 

sündinud alles 2013. ja 2014. a.  

 
Joonis 2. Lapsi järjekorras 2014/15. õa vanuserühmiti (2014. a maikuu seisuga) 

 

Järgmisel õppeaastal, s.o 2014/15 (joonis 2), komplekteeritakse kaks sõimerühma 

(lõpetab kaks koolieelikute rühma) ja kaks sõimerühma kasvab aiarühmaks. See 

võimaldab meil kohta pakkuda peaaegu kõigile 3–4-aastastele lastele ning 16 + 16 

sõimeealisele (2–3-aastasele) lapsele. 

 

Õpetajate enese- ja tööanalüüsi ning arenguvestluse käigus on ilmnenud järgmised 

nõrkused: 

 lastel on mänguaega vähe – päevakava ja õppekava (sh tegevuste sisu ja 

korraldus), samuti saalitegevuste ja huviringide ajad vajavad seega kriitilist analüüsi;  

 mängulisi tegevusi ei osata kavandada – õpetajatele on kavandatud 2014. a 

mitme mooduliga koolitus õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisest mängu kaudu; 

 laste huvidest lähtuvalt ei osata kavandada – õpetajatele on toimunud koolitus 

projektipõhisest ja aktiivõppest, samuti on üksikutel rühmadel häid näiteid laste 

huvidest algatatud teemakäsitlustest, mida peaks enam jagama; 

 spordipäevi pole toimunud – selle nõrkuse saab tugevuseks muuta 

liikumisõpetaja, kes koostöös rühma õpetajatega korraldavad õppekäike, tulevikus ka 

spordivõistlusi ja -päeva  nii toas kui ka õues; 

 õuesõpet on vähe – õpetajatele on toimunud õuesõppe koolitus ning 2014. a 
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toimub veel koolitus mängulisest õuesõppest, mis peaks innustama tegevusi ning 

teemasid kavandama loomulikus looduskeskkonnas seda enam, et tingimused selleks 

on loodud;  

 rahvuslikkus vajab parendamist – lasteaia eripära ja väärtuste juurutamiseks on 

tehtud süstemaatilist tööd nii koolituste, õppereiside, avatud tegevuste, ürituste, 

töötubade jm abil, kuid see on ka teema, milleks on vaja sisemist motiveeritust. 

2013/14. õa korraldatakse töötajatele nelja mooduliga pärimusmuusika koolitus, kus 

saab teadmisi regilaulust, pärimustantsust ja pärimuslikust laulumängust, 

rahvapillidest, sh õpetatakse mängima väikekannelt ja parmupilli.  

 

Tegevusnäitajate analüüs: 

Personaliga seotud tegevusnäitajad 2010–2011         2011–2012 2012–2013 

Pedagoogide kvalifikatsioon 

(norm: 100%) 

81%   86%  77%  

Pedagoogid aktiivsus (norm: 20%)  19% (1+3 in)         19% (1+3 in) 4,6% (1 in) 

Ametikohti 36, sh 21 pedagoogi 37 (lisandub 

asendusõpetaja abi), 

sh 21 pedagoogi 

38 (lisandub 

eripedagoog), sh 22 

pedagoogi 

Pedagoogide vanus  

20–29 

30–39 

40–49 

50–59 

60– 
 

%  

14,3  

23,8 

28,6 

33,3 

0 
 

%  

15  

25 

25 

35 

0 
 

%  

23,4  

17,3 

26,6 

32,7 

0 
 

Personali liikuvus (töölt lahkunud 

pedagoogide osakaal pedagoogide 

üldarvus)  

9,5% 

(töötaja 

lapsehoolduspuhkus

el) 

10% 

(5 töötajat, sh 3 

lapsehoolduspuhkus

el; 1 naasis tööle, 

1 vahetas elukohta)  

9% 

(3 töötajat, sh 1 

lapsehoolduspuhkus

el, 1 vahetas 

elukohta, 1 vahetas 

töökohta)  

Pedagoogide täiendkoolituse maht 

viimase 5 a jooksul (32 t/a) 

52 t  41,2 t   (EHIS andmed 

puuduvad) 

 

Personaliga seotud näitajatest valmistab muret pedagoogide kvalifikatsioon, mis 

näitajana peaks olema 100%, kuid on meil 77–86%. Pedagoogide puudusest 

tulenevalt töötab lasteaias 31.12.2013 seisuga neli kvalifikatsiooninõuetele 

mittevastavat, kuid tubli pedagoogi, kellest kaks omandab erialast kõrgharidust 

(lõpetavad 2014. a). Määruse „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide 

kvalifikatsiooninõuded” (06.09.2013) § 18 sätestab lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooni-

nõudeks nüüd kõrghariduse. Seega lisandub veel viis pedagoogi, kes peaks alustama 

õpinguid kõrghariduse omandamiseks.  

 

Samuti on väljakutseks sobitusrühma arendustegevus. 2012/13. õa sobitusrühmade 

moodustamisel lähtusime põhimõttest, et neid rühmi (kolm), kus on erivajadusega 

laps(ed), nimetatakse sobitusrühmaks (et mitte last häirida teise rühma tõstmisega). 

2013/14. õa moodustati kaks sobitusrühma ning 2014/15. õa jääb tegutsema üks. 

Arengukava kohaselt näemegi tulevikus ühte sobitusrühma, mis majanduslikel 

kaalutlustel on otstarbekas, sest spetsialistide koolitamine nõuab kulusid (määruse 

„Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” § 19 sätestab, et 
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sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, lisaks eripedagoogilised 

ja pedagoogilised kompetentsid), samuti kehtib pedagoogidele pikendatud puhkus 

(lasteaed on võimaldanud ka sobitusrühma õpetaja abile pikendatud puhkust), asutus 

on maksnud lisatasu täiendavate töökohustuste eest. Erivajadusega lapse individuaalse 

töö tõhustamiseks on kavandatud personali koosseisu suurendada abiõpetaja 

ametikoha täitmisega.   

 

Õppe- ja kasvatustegevusega ning 

lastega seotud tegevusnäitajad 

2010/11. õa 2011/12. õa 2012/13. õa 

Normatiivne kohtade arv 169 172 175 

Lapsi kokku 169 172 175 

Keskmine laste arv rühmas (18)  18,7 (Eesti 

keskmine 19,5) 

18,8 (Eesti 

keskmine 19,7) 

19,2 

Keskmine laste arv õpetaja 

ametikoha kohta rühmas (10)  

9,3 (Eesti keskmine 

10,1) 

9,9 (Eesti keskmine 

10,5) 

9,6 

Lasteaiakoha kasutamine 19 428 õppepäeva 

(12,8 päeva lapse 

kohta kuus) 

21 054 õppepäeva 

(13,6 päeva lapse 

kohta kuus) 

20 981 õppepäeva 

(13,3 päeva lapse 

kohta kuus) 

Madalaim koha kasutamine 41% (dets)  34% 37,5% (jaan) 

Kõrgeim koha kasutamine 69% (mai) 90%  85,5% (mai) 

Keskmine koha kasutamine 

(norm: 80%) 

63%  67%  63% 

Erivajadusega lapsed 3 3 4 

Hariduslike erivajadustega 

arvestamine (100%) 

0 0 42 last (tööle tuli 

eripedagoog) 

Huviringid 5 7 3 

Koolipikenduse saanud lapsi 1 1 5 

  

Rühma keskmine nimestikuline arv on suurenenud põhjusel, et igal aastal 

moodustatakse erinev arv sõime- (kuni 16 last) ja aiarühmi (22 last), samuti sõltub see 

erivajadusega laste ja koolipikenduse saanud laste arvust, liitrühmadest. 2011/12. õa 

suurendati hoolekogu otsuse ja vallavalitsuse korralduse alusel laste arvu rühmas kahe 

võrra, st sõimerühmas 14+2, vanuserühmas 20+2 ja liitrühmas 18+2. Põhjuseks oli 

lasteaiakoha kesine kasutamine (norm 80%, meil keskmine 63–67%) ja järjekorras 

olevate laste suur kasv.  

 

Eelmise sisehindamisperioodi aruandes toodi välja parendusena vajadus analüüsida 

koha kasutamist ja puudumise põhjusi, sest koha kasutamine on olnud väga kesine. 

2012/13. õa analüüsiti laste puudumise põhjusi. Selgus, et eelduste kohaselt haiguse 

tõttu puudumine ei vasta tõele (joonis 3). 
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Joonis 3. Koha kasutamine ja haigestumise tõttu puudumised 

 

Oluline töö on ära tehtud erivajadusega laste teenindamisel, neljast lapsest kolmele 

koostati individuaalne arenduskava ning eripedagoog töötas oma esimesel tööaastal 

42 lapsega (lisaks u 10 last, kes käis eripedagoogi juures abi saamiseks ühe korra).  

 

Eelmise sisehindamise perioodi aruandes toodi välja lapsevanemate soov (rahulolu 

küsitluse põhjal) huviringide kohta. Varasema jalgpalli ja loovliikumise kõrvale 

pakuti lasteaialastele võimalust osaleda veel lauluringis ja tantsulises iluvõimlemises. 

2011/12. õa lisandus laulu- ja mänguring ning loov- ja vabatantsu ring. See tekitas aga 

olukorra, kus õpetajad kurtsid laste mänguaja vähesuse üle ning sellest lähtuvalt 

vähendati huviringide arvu; samuti oli probleemiks saalide hõivatus, mistõttu lasteaia 

põhitegevus kannatas (nt perepeod, ühisüritused). Huviringide osas tehti valik ning 

tegutsema jäi jalgpall, mis on väga populaarne ennekõike poiste hulgas, samuti 

lauluring ning loovliikumine. Tantsulisest liikumisest peaks saama tulevikus 

liikumistegevuse osa.  

 

Ressursside juhtimise 

tegevusnäitajad 

2010 2011 2012 2013 

Eelarve 6 287 000 kr             41 4417 € 45 8804 € 520 003 € 

täitmine 6 253 707,64         409 187,41 € 457 136,27 € 505 644,46€ 

personalikulu 4 910 000               304 236 € 332 371 €  373 324 € 

majanduskulu 1 377 000               110 181 € 126 433 € 146 679 € 

Lasteaiakoha arvestuslik 

maksumus lapse kohta kuus 

3622 kr ehk 

231,49 € 

216 € 216 € 200,92 € 

Osalustasu (kuni 20%) 6,9% ehk 300 

kr          

9% ehk 

391,17 kr, 25€ 

9% ehk 25 € 9% ehk 26,10 € 

Toiduraha 20 kr ehk 1,28 

eur/päev 

1,3 eur/päev 1,45 eur/päev 1,50 eur/päev 

Keskmine pedagoogide arv 

ühe internetiühendusega 

arvuti kohta (3)  

1,5 (Eesti 

keskmine 2,3) 

1,3 (Eesti 

keskmine 2,1) 

1,2 1,2 
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Eelarve täitmise analüüs näitab, et iga aastaga eelarve maht suureneb, kuigi 

lasteaiakoha arvestuslik maksumus lapse kohta kuus väheneb. Selle üks põhjus on 

laste arvu suurenemine rühmas ja vanemate osalustasu väike suurenemine. Koolieelse 

lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 sätestab osalustasu määraks 20% Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud palga alammäärast, mis Sauga vallavolikogu otsusel on alates 2014. a 

11%. Samas on lasteaia hoone amortisatsioonikulud suured ja vajaksime 

investeeringuid nii maja vana osa rühmaruumide, varikatuste kui ka välisfassaadi 

remondiks, samuti kõnniteede ja aia ehituseks. Pidev hinnatõus on tekitanud vajaduse 

ka toiduraha suurendamiseks. Hoolekogule kujuneb väljakutseks toiduraha 

kehtestamine seoses terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamise 

korraldamisega. 2012/13. õa oli kümme eritoidulist last, kellele tehti köögis erinev toit 

võrreldes teiste laste ja menüüga. Mõne lapse puhul kasutati võimalust, et vanem toob 

lapsele toidu kaasa, kui köögis ei olnud võimalik toitu asendada või teha temale 

sobilikku toitu. 

 

Eelarve on kasvanud suurenenud personalikulu tõttu, on loodud uusi ametikohti 

(kolme viimase aasta jooksul on lisandunud koosseisu asendustöötaja, eripedagoogi ja 

liikumisõpetaja ametikoht) ning tõstetud palka. 2011. a korraldati ringi tööaeg seoses 

kahe aasta taguse palgakärpega (5%), lisatasuna maksti välja palga vähendamise 

kompensatsioon 5% ulatuses tagasiulatuvalt septembri, oktoobri ja novembri eest. 

2012. ja 2013. a tõusis töötajate palk 5%. Kollektiivlepingu sõlmimine 2013. a 

kevadel tõi ühise laua taha vallavalitsuse ja pedagoogid, kes koolieelse lasteasutuse 

seaduse § 27 lg 5 kohaselt lepivad kokku õpetaja palga alammääras. 2013. a riiklikult 

kehtestatud kõrgharidusega pedagoogi palgamäär 715 eurot jääb lasteaiaõpetajale 

kättesaamatuks veel ka 2014. a, kuigi palgatõusuks kavandatakse 10%. Töötasukulu 

on suurenenud ka sobitusrühma meeskondade pikendatud puhkuse ja lisatasu tõttu.  

 

Väga hea näitaja on arvutitega varustatus, kuigi arvuteid on vaja hakata järk-järgult 

välja vahetama. Kuna rühmades õpetaja kasutuses olevad arvutid on vanad (endised 

kooli ja vallavalitsuse kasutuses olnud arvutid), siis on hoolduskulu suur ning rikked 

sagedased. 

 

Sauga valla arengukavas 2012–2016 sõnastatud strateegiline eesmärk on 

haridusasutuste renoveerimine ja energiasäästlikumaks muutmine, milleks on 

kavandatud järgmised tegevused: 

1. Mänguväljaku ehitus (15 000 eurot), 2014 

2. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi (täisautomaatne energiatagastusega süsteem) 

projekteerimine ja ehitamine (135 000 eurot), 2014–2015 

3. Välisseinte ja sokli soojustamine (96 000 eurot), 2015 
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3. Lasteaia kontseptsioon 

 

Missiooni ja visiooni sisu analüüsiti ning täpsustati 2013/14. õa sügisel-talvel seoses 

arengukava ja sisehindamise arendustegevusega, sest osaliselt ei olnud võimalik 

kontseptsioonist lähtuvalt eesmärke seada ja tegevusi kavandada ning nende täitmist 

analüüsida. Alljärgnevalt on välja toodud lasteaia uuenenud kontseptsioon: 

 

Missioon ehk nägu: 

Jänesselja Lasteaed on pere toetaja, et luua lapsele turvaline ja mänguline 

arengukeskkond, kus lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja 

eetiline käitumine. 

 

Visioon ehk tegu: 

Jänesselja Lasteaias käiv laps kujuneb iseseisvaks ning rahvakultuuri ja -kombeid 

väärtustavaks mängulise tegevuse kaudu. 

 

Põhiväärtused: rahvuslikkus, koostöö, turvalisus, heatahtlikkus. 

 

Eripära: Jänesselja Lasteaias tegeldakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja 

hoidmisega.  
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4. Tegevuskava (sh valdkondade eesmärgid ja tegevusnäitajad) kolmeks 

aastaks 

 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Üldinfo: juhtkonda kuulub direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja 

(3 ametikohta).  

 

Tugevus: väärtused on sõnastatud ja sisu täpsustatud, siseauditi järjepidev teostamine 

(turvalisus kui väärtus), dokumendihaldus 

 

Parendustegevus: jätkata rahvuslikkuse kui väärtuse ja eripära juurutamist, 

kontseptsioonist lähtuv kavandamine ja tegutsemine 

 

Eesmärk: Koostatud on töö- ja eneseanalüüsi küsimustik töötajatele analüüsi- ja 

statistikapõhiselt 

 

Mõõdik/indikaator: Töötaja on välja toonud tegevuse mõjususe analüüsi, statistilised 

näitajad ning parendustegevuse 

 

Tegevus/meetmed eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja 

Õpetaja enese- ja tööanalüüsi vormi muutmine (sh 

õpetaja arengueesmärkide analüüs)  

2014 Juhtkond 

Muusika- ja liikumisõpetajale ning eripedagoogile 

enese- ja tööanalüüsi vormi väljatöötamine 

2014 Juhtkond 

Õpetaja abile ja teenindavale personalile töö- ja 

eneseanalüüsi vormi väljatöötamine 

2014 Juhtkond 

Arenguvestlused teenindava personaliga 2014–2015 Juhtkond 

Kontseptsioonist lähtuv (asutuse ning rühma) 

tegevuskava koostamine 

2014–2016 Meeskond  

Töökeskkonnaspetsialisti koolitus 2016 Direktor 

Temaatiline sisehindamine 2014–2016 Juhtkond  

Sisehindamise aruande 2013–2014, 2014–2015,  

2015–2016 koostamine 

2016 Direktor 
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4.2. Personalijuhtimine 

 

Üldinfo: lasteaia töötajate koosseisu kuuluvad rühma õpetajad (18 ametikohta), 

muusika- ja liikumisõpetaja (2), eripedagoog (0,70) õpetaja abid (9), asendustöötaja 

(1,0 ametikohta jaotatud kahe inimese vahel), kokad (2), majaperenaine (1) ning 

tehnik-remonditööline (1). Lapsehoolduspuhkusel on 2 töötajat.  

 

Tugevus: arendusrühma töö (koostöö kui väärtuse tugevdamine), asutusesisesed 

koolitused, pärandkultuuri aasta tähistamine töötubadega (käsitööring, kandleõpetus). 

Parendustegevus: pedagoogide arengueesmärkide täitmise arutelu, 

organisatsioonikultuuri edendamine, pedagoogide kvalifikatsiooninõuete täitmine, 

tööalase täienduskoolituse osakaalu suurendamine, pedagoogilise nõukogu 

töökorralduse muutmine. 

    

Tegevusnäitajad: 

 nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osa üldarvust – 100%; 

 pedagoogide osavõtt täienduskoolitusest – iga pedagoog vähemalt 32 

tundi/aastas (riiklik norm: 5 a jooksul 160 t); 

 pedagoogide aktiivsus projektitöös – 20%. 

 

Eesmärk: Korraldatud on täienduskoolitus kutsealaste kompetentside arendamiseks 

Mõõdik/indikaator: Töötaja rakendab töös vähemalt ühte koolitusel saadud 

mõtet/oskust/teadmist (kajastub töö- ja eneseanalüüsi lehel) 

 

Tegevus/meetmed eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja 

Toetada pedagoogide erialase kõrghariduse omandamist  2014–2016 Juhtkond 

Täita abiõpetaja ametikoht sobitusrühmas, taotleda 

eelarvesse ressursid, sobitusrühma meeskonna koolitus 

2014 Juhtkond 

Täita abikoka ametikoht, taotleda eelarvesse ressursid 2014 Juhtkond 

Õppeaasta analüüsiks ja aasta tegevuskava 

koostamiseks võimaldada meeskonnatöö päev 

2014–2015 Juhtkond 

Pedagoogilise nõukogu töökorralduse muutmine 2014–2015 Meeskond 

Tööaja korraldus 2014 Meeskond 

Erialane täienduskoolitus (asutusesisene): 

*õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine mängu kaudu 

*sissejuhatus pärimusmuusikasse (II–IV moodul) 

(Koolituste teemad kavandatakse lähtuvalt sisehindamisest) 

2014 Juhtkond 

Tuleohutuskoolitus 2014 sügis Juhtkond 

Esmaabikoolitus 2015 Juhtkond 

Toiduhügieeni koolituse korraldamine õpetaja abidele 

ja köögipersonalile 

2015 Majandus-

juhataja 

Töökeskkonnavoliniku valimine ja koolitamine 2015 Direktor 

Kandlemängu töötuba ja tantsuring töötajatele 2014–2016  Juhtkond 

Kuvariga töötavate ja raskusi teisaldavate töötajate 

töötervishoiuarsti külastus 

2016 Juhtkond, 

töötaja 
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4.3. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Üldinfo: lasteaias on 9 rühma ja 175–180 last olenevalt rühma tüübist (sõim, vanuse-, 

liit- ja sobitusrühm). 

Jänesselja Lasteaed on haridusasutus (koolitusluba nr 1596HTM), kus õppe- ja 

kasvatustöö toimub õppekava alusel ning täpsustub nädalaplaanis. Igal õppeaastal 

koostavad rühma õpetajad tegevuskava. Välja on töötatud lapse arengu hindamise 

tabelid, mis on aluseks lapse vanemaga arenguvestluste läbiviimisel.  

 

Tugevus: õppekava arendus ja tegevuskavade koostamine, nädalaplaani vorm, lapse 

arengumapi sisu, tegevusele lapsest lähtuva eesmärgi seadmine; õpetaja tegevus 

õpimeetodite valikul, tegevuste lõimimisel, tagasisidestamisel, õppevahendite valikul 

ning aja planeerimisel. 

 

Parendustegevus: mänguline õppe- ja kasvatustegevuste ning vabamängu aja 

kavandamine, laste huvist lähtuv ehk vabateemade/projektide teostamine (põhimõtted: 

laps tuleb kaasata tegevuse ettevalmistamisse ning võimaldada talle koostööd teise 

lapsega; õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel tuleb arvestada laste huvidega ning 

lapsel peab olema võimalus hinnata oma tegevuse tulemuslikkust); õuesõpe, avastus- 

ja aktiivõppe meetodite rakendamine, eesmärkide täitmiseks kavandatavad 

kontrolltegevused, rahvuslikkuse lõimimine tegevustesse, saalitegevuste ajakava 

analüüs, ühisürituste kavandamine kogu õppeaastaks, projekti „Kiusamisest vaba 

lasteaed” töösse rakendamine. 

 

Tegevusnäitajad: 

 lasteasutuse külastatavus – 70% (norm: 80%); 

 hariduslike erivajadustega arvestamine – 100%; 

 õuesõppe tegevus – vähemalt 1 tegevus nädalas. 

 

Eesmärk: Korraldatud on individuaalne töö erivajadusega lapsega  

 

Mõõdik/indikaator: Erivajadusega lapsega viiakse läbi (vajadusel IAK alusel või 

eraldi lahter nädalaplaanis) arendustegevusi (IAK analüüs 2x/a) 

 

*  

 

Eesmärk: Koostatud on lapse arengule vastav päevakava ja kaasaja õpikäsitlusel 

põhinev tegevuste plaan (tegevuskava ja nädalaplaan) 

 

Mõõdik/indikaator: Õpetaja koostatud tegevusteplaanis on arvestatud päeva 

kavandamisel nii vanuserühma, laste arengu kui ka mänguliste võtete, aktiivõppe 

meetodite ning lasteaia eripära lõimimisega (kajastub nädalaplaanis) 

 

Tegevus/meetmed eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja 

Ühe sobitusrühma moodustamine ja põhimõtete 2014–2015 Meeskond 
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väljatöötamine (sh võrgustikutöö) 

Õppekava sisu kriitiline hindamine, vajadusel mahu 

vähendamine 

2014–2016 Meeskond 

Mängu kaudu ja abil tegevuste kavandamine, vaba 

mänguaja kavandamine 

2014–2016 Õpetaja 

Aktiivõppe meetodite juurutamine õppe- ja 

kasvatustöös  

2014–2016 Õpetaja 

Laste huvidest lähtuv teemade/projektide 

kavandamine 

2014–2016 Õpetaja 

Saalitegevuste aegade parem planeerimine 2014–2015 Meeskond  

Liikumistegevustest üks tegevus nädalas sisustada 

tantsulise liikumisega 

2014–2015 Õpetaja 

Ühisürituste kava koostamine lähtuvalt õppeaasta 

eesmärkidest ning selle kinnitamine õppeaasta 

alguses; ühisürituste korraldamine koostöös 

muusika- ja liikumisõpetajaga  

2014–2016 Pedagoogiline 

nõukogu 

Jänesselja Lasteaed – 40 (1976–2016) 2016 Meeskond 

Laulu- ja tantsupidu  2016 Meeskond 
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4.4. Koostöö huvirühmadega 

 

Üldinfo: Huvirühmadena käsitletakse last ja lapsevanemat ning lasteaia töötajat. 

Koostööd tehakse erinevate osapooltega (pered, eri põlvkonnad) ning sidusrühmadega 

(kohalik omavalitsus, kool, raamatukogu, firmad).  

 

Tugevus: toetav koostöö vallavalitsusega; tihe koostöö ajalehe Sauga Sõnumid 

toimetajaga; koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega. 

 

Parendustegevus: terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste dokumentatsioon, 

lapsevanemate suurem kaasatus arenguvestlusel. 

 

Tegevusnäitajad: 

 Lapse arengu vestlused on läbi viidud – 90%; 

 

 

Tegevus/meetmed eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja 

Lapsevanema tagasiside küsitlus (Connect) 2014–2015  Juhtkond 

Läbi viia arenguvestlused lapse vanema(te)ga 2014–2016 Õpetaja, 

lapsevanem  

Lapsevanemaid kaasatakse rühma ürituste 

korraldamisse 

2014–2016 Õpetaja, 

lapsevanem 
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4.5. Ressursside juhtimine 

 

Üldinfo: lasteaial on Sauga vallavolikogu kinnitatud eelarve.  

 

Tugevus: lasteaia kontseptsioonist lähtuv kodulehekülg, üld-kausta olemasolu, 

õppevahendite rohkus ja valik, ressursid töötajate koolitamiseks, projektitööna 

lisafinantseeringud, töötajate palkade ennistamine, sobitusrühma meeskonna 

lisatasustamine ja pikendatud puhkus, investeering õue-mänguvahenditele. 

 

Tegevusnäitajad: 

 Pedagoogide töötasu kasvab haridustöötajate palga tasemele 

 

Tegevus/meetmed eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja 

Pedagoogide ja vallavalitsuse palgaläbirääkimised 

töötasu tõstmiseks 

2014–2016 Pedagoogide 

esindajad 

Investeeringud: kõnniteed (Tibu-Lotte-Krõll), 

varikatused (Poku, Lotte, Tibu), aed 

2014–2016  Juhtkond 

Saali juures olev bassein likvideerida ja kujundada 

(kõnniteekividega) alaks, mida on võimalik 

kasutada õuesõppeks või lastepeo läbiviimiseks  

2014–2016 Juhtkond 

Rühma remont: Tibu/Klaabu (2014), Lotte/Poku 

(2015), Krõll (2016) 

2014–2016  Juhtkond 

Ventilatsioon (Krõll, Tibu, saal) 2014  Juhtkond 

Infotehnoloogia: arvutivõrgu uuendamine 

rühmades, värviprinter 

2014–2016  Juhtkond 

Mööbel: kunstitööde kuivatamise riiul (Mõmmik, 

Krõll, Sipsik, Nublu), riietekapp (Lotte) 

2014–2016 Juhtkond 

Olmetehnika: tolmuimeja (Tibu, Mõmmik), 

muusikakeskus (Lepatriinu, Tibu, Nublu), 

koristuskäru 

2014–2016 Juhtkond 

Köögitehnika: ahi, juurviljalõikur, potikäru 2014 Juhtkond 

Voodipesu uuendamine (Mõmmik, Klaabu, Tibu) 2014–2016  Juhtkond 

Liiklusraja joonte uuendamine (projektipõhiselt 

osaline rahastus) 

2015 Juhtkond 

Lasteaia logoga meened 2016 Juhtkond 

Lasteaia sünnipäeva ning laulu- ja tantsupeo 

meened 

2016 Juhtkond 
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5. Arengukava uuendamise kord 

 

 

Muudatusi tehakse arengukavasse ja tegevuskavasse sisehindamise aruande alusel või 

seadusandluse muutumisel või hoolekogu ja/või töötajate koosoleku otsuse alusel. 

Õppeaasta lõppedes antakse hinnang arengukava ja aasta tegevuskava eesmärkide 

täitmisele, mis kajastuvad õppeaasta aruandes.  

 

Arengukava kinnitatakse lasteasutuse pidaja sätestatud korras. 


