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 SISSEJUHATUS  
 
 
 
Orissaare Lasteaia Päikesekiir arengukava on dokument, mis annab ülevaate hetkeseisust ja 
määrab lasteaia arengusuunad ja – valdkonnad aastateks 2013 – 2017, tegevuskava viieks 
aastaks ning arengukava uuendamise korra. 
Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust 
õppekavast, lasteaia põhimäärusest ja õppekavast ning Orissaare valla arengukavast 
aastateks 2009 – 2020.  
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   1. LASTEAIA ÜLDANDMED  

NIMETUS: ORISSAARE LASTEAED PÄIKESEKIIR                                             

ASUTAMISE AASTA:  1957  

AADRESS: Saare maakond. Orissaare vald. Kuivastu mnt. 34.a. 94601  

REGISTRIKOOD: 75020730      

OMANDIVORM: munitsipaallasteasutus  

OMANIK: Orissaare Vallavalitsus  

e-mail: lasteaed@orissaare.ee ; saidakuusk@hot.ee  

KODULEHEKÜLG: http:/orissaarelasteaed.edicypages.com/  

TELEFON: 45 45 528 ; 53268686 

LAHTIOLEKUAEG:    7.30 – 18.00  

RÜHMADE ARV: 4   

Lasteaed teenindab Orissaare valla ja vabade kohtade olemasolul ka teistest omavalitsustest 

lapsi. Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba 

nr 3602HTM. 

 

   1.1.Lühiajalugu  

• 1957.a. 7.märtsil avati Orissaares üks lastesõime rühm (praeguses Ranna pst. 8 majas);  

• 1958.a – muudeti lastesõim Lastepäevakoduks;  

• 1959.a – kolisid lapsed juba Sadama tn.4 majja ja töötas kaks aiarühma. Sõimerühm jäi 

Ranna pst. 8 majja;   

• 1974.a. – valmib uus ja ajakohane maja, mis sisustatakse ja kujundatakse juhataja 

Neeme Metsa juhendamisel. Töötas kolm päevast ja veel kolm öö-päevast rühma; 

• 1977.a – sai juhatajaks Juta Traumann ja temalt ka algatus, et öö-päevased lapsed 

lähevad koju ka kolmapäeval;  

• 1980.a – algas traditsioon korraldada igal kevadel lastevanematele konverents ja 

kevadkontsert; 

• 1984.a – juhatajaks Anne Voitk; 

• 1985.a – toimus kultuurimajas konverents – Oleme õnneliku aja lapsed. Õppetundidesse 

tuli uus suund – akvaariumi metoodika;  

• 1986.a – toimus esimene laste laulupidu Orissaares ja alguse sai ka lasteaia oma 

Laululinnu korraldamise traditsioon;  
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• 1987.a – juhatajaks Leili Aau ja lasteaia 30. aastapäevaks toimus konverents          ” 

Lasteaed me rõõmumaa”;  

• 1991/92 õppeaastal – läks lasteaed valla alluvusse ja esimest korda lasteaia ajaloos jääb 

üks esimene klass veel üheks aastaks lasteaeda;  

• 1997/98.a- toimus majas kapitaalremont ja maja sai uue viilkatuse;  

• 1999.a- muudeti lastepäevakodu ümber lasteaiaks ja tegevust alustas beebikool;  

• 2001.a – läks lasteaed neljarühmaliseks ja üks rühm üüriti muusikakoolile ning teine 

mängudetoale;  

• 2003/04.a – lasteaed juba kolmerühmaline; 

• 2004.a – juhatajaks Saida Kuusk;   

• 2012.a – kogu lasteaia värvimine – projekt „Lihtne värvida – lihtne aidata”;  

• 2013.a – lasteaed sai endale uue piirdeaia; 

• 2014.a – kogu lasteaia küttesüsteem uuendati ja tasakaalustati; 

• 2014.a – 15.septembrist lasteaed neljarühmaline. 

1.2. Lasteaia sümboolika 

Lasteaia omanik on Orissaare Vald, lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Orissaare 

vallavolikogu. Lasteaial on oma nimega pitsat ja logo. 

    1.3. Lasteaia eripära  

Asume lasteaiaga soodsas asukohas, kus mets ja meri on lähedal. Meie maja eripäraks on 

looduslähedus ja oma kodukandi tundmaõppimine s.o. koduloolisuse printsiip. Õppe- ja 

kasvatustegevus toimub integreeritud üldõpetuse põhimõtetel ja aluseks on „Koolieelse 

lasteasutuse seadus”. 

     1.4. Põhiväärtused 

• Turvalisus 

• Järjepidevus 

• Avatus 

                 2. Lasteaia missioon  

• luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused;  

• toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga 

toimetulekuks ja koolis õppimiseks;  

• hoida ja tugevdada laste tervist, kujundada tervislikku eluviisi;  
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• toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse                     

kujunemisel;   

• toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel 

nõustada neid;  

• kasvatamisel ja arendamisel väärtustame eesti kultuuritraditsioone;  

• Orissaare lasteaias on lapsel võimalik õppida, areneda, suhelda kaaslastega, õppida 

kollektiivis toimetulemist.  

      2.1 Lasteaia arengueeldused ja –suunad  

 Lasteaia arengueelduseks on:  

• rühmaruumide ja hoone avarus ja ruumiküllus;  

• missioonitundega personal, kes on huvitatud enesetäiendamisest; 

• ilus looduskeskkond;  

• suur õueala, mis tagab laste liikumisvajaduse.   

Arvestades neid arengueeldusi ja ümbritsevast keskkonnast tulenevaid võimalusi on         

meie arengusuunad:  

• tagada heal tasemel läbiviidav õppe- ja kasvatustöö;  

• kaasajastada lasteaia õppe- ja tehnilisi vahendeid ja vajadusel teostada ruumide   

remonti;  

• tagada hea ja mõistev koostöö õppe- ja kasvatusprotsessis osalejate vahel        

(lasteaed-vanemad; lasteaed-kool; lasteaia mikrokliima). 

• tagada õpetajate valmisolek uuendusteks ja enesetäienduseks.  

Lasteaia arengu perspektiivid 5 aastaks on:  

• lapsekeskne kasvatusprintsiip „lähemalt kaugemale”;  

• pedagoogide kaadri noorendamine (uute pedagoogide töölevõtmine); 

•  kodustele lastele huvitegevuse pakkumine ja koolitused lastevanematele; 

• ühisürituste korraldamine ja seostamine kodukoha vaatamisväärsustega;  

• lasteaia maja korrashoid ning õueala uuendamine ja õueteede korrastamine. 

Vajalikud investeeringud 5 aastaks on :      

• uued õuevahendid;  

• õueteede renoveerimine ja uus piirde aed;  

• elektrisüsteemi korrastamine-tasakaalustamine; 

• akende vahetus üldkoridoris, kabinettides, köögis ja kahe rühma WC –s; 

• hoonesisese küttesüsteemi tasakaalustamine;  
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• uus mööbel ja monitorid kabinettidesse ja arvutid rühmadesse. 

 

   3. Lasteaia tulevikuvisioon   

PÕHIEESMÄRK  

 Aastaks 2017 on Orissaare Lasteaed Päikesekiir parim lastehoidu ja alusharidust 

võimaldav õppeasutus Orissaare vallas  

• on lapsest lähtuv õppekasvatustöö;  

• on tulemuslik meeskonnatöö; 

• lasteaia hoone ja õueala on remonditud ning lastele on loodud parimad võimalused 

vaimseks, sotsiaalseks ja füüsiliseks arenguks;  

• lasteaiast on kujunenud piirkonna Perekeskus, mis pakub lastele ja  vanematele:  

                      -koolitust 

           -nõustamist 

                      -huvitegevust 

 ÜLDEESMÄRGID  

• juhtimine on avatud ja toetab asutuse töökorraldust; 

• lasteaial on positiivne maine; 

• õppe- ja kasvatustöö on kvaliteetne ning suunab ja toetab lapse individuaalset, ealist 

ja soolist arengut; 

• meeskond on arenemisvõimeline ja koostöövalmis;  

• lasteaia ja kodu koostöö on tõhustunud, lapsevanem osaleb aktiivselt lasteaia 

otsustusprotsessis.  

 Eesmärkide saavutamisel lähtutakse:  

• olemasolevast kvalifitseeritud kaadrist;  

• lastest, kellel tuleb arendada eeldusi iseseisvalt toimetulekuks igapäevaelus ja koolis; 

• koostööst perede ja teiste piirkonna asutustega;  

• olemasolevatest ressurssidest;  

• projektialasest tegevusest. 

 

  Eesmärkideni jõudmise tulemuslikkust hinnatakse järgmiste indikaatorite kaudu:  

• kooliks valmisolek; 

• toimetulek algklassides (tagasiside õpetajatelt ); 
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• füüsiline ja vaimne areng lasteaias oleku ajal (spordipäevad, arengutabelid, 

arenguvestlused lapsevanematega); 

• kaadri kvalifikatsioon ja täiendkoolitus;  

• ressursside optimaalne kasutamine. 

 

4.Hetkeolukorra kirjeldus 

4.1.Lasteaed täna 

Orissaare lasteaed on ainus lasteaed Orissaare vallas. Lasteaias tegutseb 2014/2015 

õppeaastal neli rühma – „Jänkud“ (1,6.a – 3a) - sõime rühm; „Siilid“ (3-4a); „Karud“ (4-6a); 

„Oravad“ (5-7a) – kolm aiarühma. Jänkude rühmas 13 last, Siilide rühmas 16, Karude 

rühmas 16 ja Oravate rühmas 15 last.  

 

4.2. Personal 

Orissaare lasteaias töötab 2014/2015 õppeaastal 21 töötajat, neist 11 on pedagoogid. 

Asutuse juhtkonda kuuluvad direktor ja majandusjuhataja. Asutuses töötavad veel neli 

õpetaja abi,  kokk, abitööline köögis, koristaja ja pesupesija ning remondimees-

hoovitööline.  

Lasteaias on 18,75 ametikohta ja kõik ametikohad on komplekteeritud. 8 pedagoogi töötab 

täiskoormusega, muusikaõpetaja 0,75 ja kunstiõpetaja 0,5 ning tugiõpetaja 0,5 koormusega. 

Logopeed käib endiselt koolist 1x nädalas tunnitasuga. 

Õpetajate abid töötavad täiskoormusega ja nende ametikohti on 4,0. Majandusjuhatajal on 

0,5 kohta ja kokal 1,0, pesupesijal 0,5, koristajal 0,5 ning remonditöölisel 1,0 ametikohta. 

Lasteaia pedagoogide keskmine vanus on 50 ja teenindava personali keskmine vanus 55 

aastat.  

Personali koosseis  

Juhataja                        1,0  

Õpetajad                       9,75 

Majandusjuhataja         0,5  

Õpetaja abid                 4,0   

Kokk                            1,0 

Koka abi                       0,5  

Abitööline                    2,0 

KOKKU                      18,75 
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  4.3. Haridus  

Pedagoogid staaži järgi  

                                   

 Pedagoog                   8 -11.a     11-15a.     üle 15a. 

Direktor             1 

Pedagoogid     9 

       

 Pedagoogid vanuse järgi  

 

           Vanus   aastates  Pedagoog 

 
30-39   40-49    50-59    60 ja 

vanemad 

Direktor 

 

    
 

1 
 

 
 

 
 

Pedagoogid         8 1 

                    

     Pedagoogid omandatud hariduse järgi  

  

Pedagoog 

 

pedagoogiline 

kõrgharidus 

pedagoogiline 

    kesk-eriharidus  

 Direktor            1             

Pedagoogid 
 

 1+1 
rakenduskõrgharidus 

 

         7 
 

 

Lasteaia pedagoogilisest personalist omab  30 % kõrgharidust ja 70 % kesk- eriharidust  

4.4. Töökeskkond 

Lasteaia hoone valmis 1974. aastal. Lasteaed on ühekorruseline ja piirneb Kuivastu mnt 

ning Laulu tänavaga. Lasteaial on üheksa välisust (arvestades mängutuba ja muusikakooli). 
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Lasteaia kõigis rühmades on mängu- ja söögituba, magamistuba, riietumisruum, tualettruum 

ning nõudepesuruum. Lasteaial on üks suur saal liikumistegevusteks ning pidudeks. 

Eraldi on ruum logopeedile – tugiõpetajale ja  käelisteks tegevusteks. Oma kabinetid on 

direktoril, majandusjuhatajal ja muusikaõpetajal. Pedagoogide tarbeks on ruum 

õppevahendite ja lastekirjanduse valimiseks, samuti on pedagoogide kasutuses hetkel kaks 

arvutit. Lasteaial on interneti püsiühendus. 

Lasteaial on remonditud ja kaasaegsete seadmetega varustatud ning vajalike abiruumidega 

köök. Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas ning menüü koostamisel ja toidu 

valmistamisel järgitakse tervisekaitsenõudeid. 

Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.30 – 18.00. Päevakava on koostatud lähtudes 

alushariduse riiklikust õppekavast ning laste vanuserühmast. Õpetajate poolt ettevalmistatud 

ja suunatud tegevused  vahelduvad laste vabategevuse ja mänguga. Lapsed viibivad iga päev 

vähemalt 1-2 korda õues ja 3-7 aastastel lastel toimub kord nädalas üks liikumistegevus 

õues. Lasteaia õuealal ja mänguväljakul on jalgrattateed ja igale rühmale liivakastid, 

erinevad atraktsioonid, liumäed ning kiiged. Talvisel ajal saavad lapsed kelgutada väikesel 

kelgumäel. Lasteaia õueala on suur ja on võimalik palju liikuda ning palli mängida. 

 

4.5. Üritused  

September -  Teadmistepäevale pühendatud aktus 

                  -  Liikumisnädal, spordipäev  

                  -  Sügist otsimas (koos Tornimäe La.)    

Oktoober   -  Muusikapäeva kontsert 

                  -  Sügiskompositsioonide näitus  

                  -  Lõikuspüha pärimushommik  

                   - Eesti raamatu päev 

        - Sügisrännak  

November  - Mardi-Kadri pärimushommikud  

                   - Kadri karneval  

                  - Isade pidu (Perepäev)  

                  - Esinemine valla pensionäride päeval  

Detsember - Adventide tähistamine,  (kiriku külastus ja päkapikud)  

                  - Alevi jõulukuusel tulede süütamine ja advendikontsert 

                  - Piparkoogihommik  
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                  -  Jõulupidu  

Jaanuar      -  Kuuse ärasaatmine – Hüvasti, jõulupuu!/ mängupidu 

-  Tervituskontsert valla lusikapeol  

-  Talvine kiirrännak 

Veebruar   - 100- päeva koolis 

                  -  Hõissa, vastlad! 

                  -  Sõber, tule minuga – mängupidu ja lahtiste uste päev 

                  -  Mu isamaa mu arm - aktus 

Märts          -  Kevadine rännak looduses / mängupidu 

 -  Emakeelepäev – luulehommik 

 -  Teeme teatrit! 

Aprill          -  Laulunädal     

                   -  Naljapäeva mängupidu  

                   - Lasteaia sünnipäevanädal/sünnipäevakontsert( Laululind) 

                  - Jüripäev – pärimushommik 

                  - Tantsi, tantsi, keeruta – tähistame rahvusvahelist tantsupäeva 

  Mai         - Ida – Saaremaa Laulumaias  

- Sulle, emake! – kontsert Orissaare Kultuurimajas 

- Liikumisnädal 

- Tutipidu 

- Hüvasti, lasteaed! /lõpupidu  

Juuni          - Meie lapse laulupidu  

                  - Suvine rännak   

4.6. Laste ja rühmade arv  

Hetkel on lasteaia nimekirjas 60 last ja neli rühma:  

”Jänkud” 13 last (1,6-3a) 

„Siilid“ 16 last (3-4a) 

„Karud” 16 last (5-6a)  

„Oravad” on 15 last (5-7a) 

Lasteaia on üks sõime ja kolm aiarühma.  

Kohalkäidavus sõltub suuresti haigusperioodidest ja koolivaheaegadest.  

4.7.Laste arvu prognoos     

Laste arv sündivuse järgi: 



 

 12 

 

    2010 - 11                            

    2011 - 15  

    2012 – 13 

    2013 – 15 

    2014 - 15                       

Prognoositav laste arv lasteaias rühmade kaupa:  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

II rühm-  17 II rühm- 15 II rühm- 15 Jänkud - 14 Jänkud - 14 

III rühm- 21 III rühm- 19 III rühm- 20 Siilid -16 Siilid - 15 

I rühm- 21 I rühm- 20 I rühm- 20 Karud - 16 Karud - 16 

 Oravad - 15 Oravad - 15  

kokku: 59  kokku:  54 kokku:   55 kokku:   61 kokku:   60 

kooli - 10 kooli - 10 kooli - 10 kooli – 15 kooli - 11 

    (tabel koostatud laste sündivuse ja rühmade nimekirjas olevate laste arvu alusel)                                                             

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ  

5.1 Lasteaia õppekava  

Orissaare lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi 

Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. Õppekava kohaselt on õppe- 

ja kasvatustegevuse üldeesmärk toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused 

igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

Lasteaia eripäraks on looduslähedus ja oma kodukandi tundmaõppimine, s.o. koduloolisuse 

printsiip. Aasta motoks on – Teeme koos päevad põnevaks. 

Lasteaial on välja kujunenud traditsioonilised üritused, tavad ja näitused. Suurematel 

üritustel on lastevanemate osavõtt väga suur. Ürituste kava vaadatakse kogu lasteaia 

pedagoogilise kollektiiviga läbi ja tehakse ettepanekuid iga õppeaasta alguses.  

                   

6. Eelmise arengukava täitmine  

6.1. HETKESEISU ANALÜÜS JA ARENGUEELDUSED  
Kokkuvõte 2008 -2012 arengukava täitmisest  
 
1. Juhtimine  
 Asutuses on olemas:  

• arengukava on analüüsitud ja täiendatud õppeaasta lõpus; 
• aasta tegevuskava on analüüsitud;  
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• sisehindamise tulemused on hinnatud; 
• koolitusplaan on lähtunud sisehindamise tulemustest;  
• uuendatud on ametijuhendid ja töölepingud kõigile töötajatele;  
• tehtud töökeskkonna riskianalüüs; 
• toimunud on tuleohutusalased õppused; 
• kõik töötajad läbisid esmaabikursused ja liiklusreguleerija koolituse. 

  
 Parendused: 

• jätkata tunnustussüsteemi täiendamist; 
• töökeskkonna parandamine (arvutid + mööbel uus); 
• uue arengukava koostamine, analüüsimine.  

 
2.Personalijuhtimine  
 Asutuses on olemas: 

• paranes rühmasisene meeskonnatöö; 
• õpetajate täiendkoolitused toimuvad vastavalt võimalustele pidevalt; 
• muu personali koolitused vastavalt võimalustele ja vajadustele; 
• toimuvad süstemaatilised arenguvestlused kogu personaliga; 
• tehakse pedagoogide eneseanalüüs igal aastal. 

 
 Parendused: 

• sisekoolitusi rohkem; 
• personali ühisüritused ja väljasõidud teistesse lasteaedadesse.  

 
3.Õppe – ja kasvatustöö  
 Asutuses on olemas:  

• õppekasvatustöös lähtutakse alushariduse riiklikus õppekavast.  Kesksel kohal on 
koduloolisuse printsiip ja õppekasvatustöö kvaliteedi tagamiseks on kasutusele 
võetud lapsest lähtuv planeerimine ja õpetamine; 

• toimub õppekava arendustöö - järjepidevus ainekavades ja vastavus vanuseti;     
• lapse arengu hindamisel kasutatakse arengutabeleid ja arenguvestlusi 

lapsevanematega; 
• majas toimuvad lahtised tegevused; 
• toimub oma laulukonkurss ”Laululind”; 
• koostöös kooliga õues õppe rakendamine tegevustes;  
• toimuvad pärimushommikud. 
  

 Parendamise: 
• õppekava arendustöö jätkamine; 
• jätkata lapsest lähtuvalt planeerimist  

 
4. Kvaliteedi tagamine  
 Kvaliteet tagatakse läbi sisehindamise.  
Sisehindamine  

• asutuses on välja töötatud sisehindamise kriteeriumid, mis põhinevad;   
lastevanemate ja personali rahulolul;   

• rahulolu uuringute  tulemused dokumenteeritakse ja analüüs on aluseks  uute    
ülesannete püstitamisel.  

Enesehindamine  
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Välja töötatud enesehindamissüsteem põhineb töötaja eneseanalüüsil ja arenguvestlusel 
direktoriga. Analüüsil põhinev nõrkuste- tugevuste  väljaselgitamine aitab töötajal saavutada 
suuremat tulemuslikkust.  
 
 Parendamise võimalused: 

• hindamiskriteeriumide redigeerimine, dokumenteerimine ja kinnitamine(laste 
kaasamine hindamisel);  

• personali analüüsioskuste arendamine;  
• töötaja enesearengu eesmärgistatud planeerimine, mille läbi paraneb töö 

tulemuslikkus ja rahulolu.  
Sisekontroll  
Viiakse läbi eesmärgistatud, plaanipärane sisekontroll, mille tulemusi analüüsitakse 
individuaalselt ja pedagoogilises nõukogus.  
 
 Parendamise võimalused: 
 Planeerimisel kontrollitavate valdkondade aktuaalsuse arvestamine ja üleplaneerimise 
vältimine, läbiviimise redigeerimine.  
 
5. Personalijuhtimine  
Personali koolitus  
 Asutuses on olemas: 

• asutusel on koolituskava aastaks;  
• täiendkoolituse eesmärgiks on teadmiste kaasajastamine ja pidev enesetäiendamine.   

 
 Parendamise võimalused:  

• suurema tähelepanu pööramine täiendkoolitusel saadud teadmiste  rakendamisele 
igapäevatöös( materjalide jagamine majas); 

• täpse ja eesmärgistatud koolitusplaani koostamine pikemaks perioodiks.  
 
6. Meeskonnatöö  
 Asutuses on olemas:  

• tegevuskava valmib meeskonnatööna; 
• infotunnid on regulaarsed.  

 
 Parendamise võimalused:  

• infovahetuse tõhustamine;  
• asutuse mikrokliima parandamiseks ühiste ürituste, sealhulgas väljasõitude 

korraldamine.  
 
7. Koostöö lastevanematega  
 Asutuses on olemas: 

• iga-aastased koosolekud lapsevanematele rühmades;  
• viiakse läbi regulaarselt rahulolu uuringud lapsevanematega; 
• lasteaed on loonud võimalused osaleda koos lapsega igapäevategevustes;   
• toimuvad traditsioonilised pereüritused ja koolitused lapsevanematele; 
• rühmades toimuvad arenguvestlused vanematega 1x aastas;  
• koostöös lapsevanemaga valmis lasteaia koduleht; 
• igal kevadel toimuvad kokkusaamised uute laste vanematega.  
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 Parendamise võimalused:  
• lapsevanemate nõustamise parendamine (loengud); 
• tõhusama koostöö loomine hoolekogu ja vanemate osalemisega tegevustes;  
• kodulehe pidev täiendamine ja lasteaia tegemiste kajastamine.  

 
8. Koostöö ja suhtlemine avalikkusega  
 Asutuses on olemas: 

• lasteaial on oma järjehoidja ja helkur;   
• piirkonna lapsed osalevad ühisüritustel ja väikesed beebikoolis; 
• lasteaia tegevuste kajastamine valla lehes ja ka maakondlikes lehtedes;  
• on ühisüritused Muhu ja Tornimäe lasteaedadega; 
• toimib tihe koostöö valla,  kooli, kultuurimaja, raamatukogu ja spordihoonega.  

  
   Parendamise võimalused: 

• rohkem ise osaleda teiste lasteaedade üritustel;  
• lasteaia tegevuse suurem kajastamine meedias.  

 
9. Majandustegevus  
 Asutuses on olemas: 

• lasteaia majandustegevus on suunatud olemasoleva hoidmisele ja laste õpikeskkonna 
parandamisele;  

• remonditud on kõikide töötavate rühmade toidublokid;  
• tualettruumid on kaasajastatud kõikides rühmades;  
• lasteaia köök on remonditud nõuetekohaselt ja uute vahenditega; 
• saal on remonditud ja ladu ning koorimisruum;  
• lasteaia pika koridori ja kabinettide seinad on värvitud; 
• kõikides rühmades on uued voodid; 
• tervenisti on remonditud I rühm; 
• remonditud on mängutuba ja muusikakoolile ruumid; 
• lasteaial on oma viitesilt; 
• rulood olemas saalis ja kõikides rühmades; 
• majale on pandud vihmaveerennid ja katusele lumetõkked. 

  
 Parendamise võimalused: 

• uuendada rühmades mööblit ja nukunurgad;  
• õuealale uued ja korralikud vahendid teisel pool maja (projektid);  
• õueteede renoveerimine ja uus piirde aed;  
• akende vahetamine üldkoridoris, kabinettides, köögis, rühmade wc-des; 
• hoones küttesüsteemi tasakaalustamine; 
• kogu majas elektrisüsteemi kontroll ja tasakaalustada. 
 
7. SWOT ANALÜÜS  

  

        TUGEVUSED 

• kvalifitseeritud, kogenud ja õpihimuline kaader;  

• turvaline kasvukeskkond ja lasteaia hea asukoht;  
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• tasakaalustatud toit ja heas korras rühmaruumid; 

• traditsioonide järjepidevus;  

• kaasaegne kasvu- ja töökeskkond; 

• hea ja aktiivne koostöö vallavalitsusega;  

• hea ja pidev side kooliga; 

• aktiivne koostöö spordihoonega;  

• asutuses töötavad lisaks rühmaõpetajatele muusika- ja kunstiõpetaja ning 

tugiõpetaja. Koolist käib logopeed lisaks; 

• üritused perekondadele;  

• laste erivajaduste märkamine ja toetamine; 

• lasteaeda tutvustav info on kättesaadav ja on olemas oma kodulehekülg; 

• aktiivne koostöö raamatukogu ja kultuurimajaga. 

 

NÕRKUSED  

• eelarve väike (kaasaegsed õppevahendid kallid);  

• suured majanduslikud kulud (küte, remont); 

• mänguväljak teisel pool maja vana;  

• piirde aia ja väravate halb olukord;   

• pikas koridoris vahetamata aknad  ja põrandakate;  

• kütte – ja elektrisüsteem majas tasakaalustamata; 

• hoolekogu töö aktiivsus väike; 

• vananev kaader;  

• töötajate madalad palgad.  

  

  VÕIMALUSED  

• täiendkoolitustel osalemine vastavalt võimalustele ja lisaraha taotlemine eelarvesse;   

• kirjutada rohkem projekte;  

• otsida sponsoreid ja annetused;   

• muuta lasteaed laste, nende vanemate ja piirkonna arenduskeskuseks; 

• kaasata lapsevanemaid rohkem lasteaia töösse; 

• logopeedilise abi pakkumine ka kodustele lastele;  

• väikeste valdade ühinemine Orissaare vallaga; 
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  OHUD  

• sotsiaalsete probleemide suurenemine lastevanemate hulgas; 

• halvas seisukorras aed ja õuevahendid; 

• õhtune vandaalitsemine;  

• töötus ja lasteaia kohast loobumine;  

• aktiivsete lapsevanemate vähesus;  

• lastevanemate vähene huvi pakutavate koolituste vastu; 

• KOV ei suuda tagada lasteaia personalile motiveerivat töötasu; 

• noored pered kolivad vallast ära;  

• laste arv vallas väike;  

• lastevanemate vähesed pedagoogilised teadmised. 

       

8. ORISSAARE LASTEAIA TEGEVUSKAVA AASTATEKS  

2013- 2017 

8.1. Strateegiline juhtimine ja eestvedamine 

Eesmärgid:   

• on läbi viidud järjepidev õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise analüüs ja 

tulemuslikkuse hindamine; 

• lasteaia personal on kaasatud arendustegevusse. 

 

Jrk Tegevused  2013 2014 2015 2016 2017 Vastutaja  

1. Arengukava täitmise 

analüüs ja 

täiendamine 

x x x x x direktor, 

pedagoogiline 

nõukogu  

2. Õppeaasta 

tegevuskava 

koostamine ja 

täitmise analüüs 

x x x x x direktor, 

pedagoogiline 

nõukogu 

3. Lasteaia 

sisehindamissüsteemi 

täiustamine vastavalt 

seadustele  

x x x x x direktor, 

pedagoogiline 

nõukogu 
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4. Riskianalüüside 

läbiviimine 

x x x x x direktor, 

pedagoogiline 

nõukogu 

5. Tunnustussüsteemi 

täiendamine  

x x x x x direktor,  

6. Kodulehe 

täiustamine ja info 

uuendamine 

x x x x x direktor 

7. Meediaga 

suhtlemine ja 

avalikud esinemised 

x x x x x direktor, 

pedagoogid 

 

8.2. Personalijuhtimine  

Eesmärgid:         

• lasteaial on toimiv personali motivatsiooni – ja tunnustussüsteem; 

• lasteaiale on oluline väljakujunenud traditsioonide hoidmine.  

 

Jrk.  Tegevused  2013 2014 2015 2016 2017 Vastutaja  

1. Uue personali 

värbamine lähtudes 

lasteaia vajadustest 

x x x x x direktor 

2. Infoliikumise 

parendamine kogu 

personalile 

x x x x x direktor 

3. Koolituskava 

koostamine vastavalt 

personali 

arenguvajadustele 

x x x x x direktor 

4. Koolituselt saadud 

teadmiste 

rakendamine, 

kogemuste edastamine 

x x x x x direktor 
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kolleegidele 

5. Arenguvestlused 

pedagoogidega ja 

teenindava 

personaliga 

x x x x x direktor 

6. Ühisürituste, 

tähtpäevade ja 

väljasõitude 

korraldamine 

x x x x x direktor 

7. Sisekoolitused x x x x x direktor 

8. Tuleohutusalane 

koolitus 

x x x x x direktor 

9. Meeskonnatööoskuste 

arendamine 

x x x x x direktor 

          

8.3.Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

• lasteaed on nõustajaks oma piirkonna lapsevanematele õppe- ja kasvatusküsimustes; 

• lasteaial on turvaline ja sõbralik keskkond ning hea maine. 

 

Jrk Tegevused  2013 2014 2015 2016 2017 Vastutaja  

1. Arenguvestluse 

läbiviimine 

lapsevanemaga  

x x x x x õpetajad 

2. Lapsevanemate 

nõustamine 

logopeedi poolt 

x x x x x direktor, 

logopeed 

3. Koolituste 

korraldamine 

lapsevanematele 

x x x x x direktor 

4. Rahuloluküsitluste 

läbiviimine 

x x x x x direktor 
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lapsevanematele 

5. Rühmakoosolekute 

ja ümarlaudade 

korraldamine 

x x x x x direktor, 

õpetajad 

6. Vanemate kaasamine 

ühisürituste 

korraldamisse 

x x x x x õpetajad 

7. Hoolekogu 

koosolekute 

regulaarne  

toimumine 

x x x x x direktor, 

hoolekogu 

esimees 

8. Koostöö jätkamine 

kooliga ja 

ühisüritused 

x x x x x direktor 

9. Koostöö KOV-ga 

eelarve, lasteaia 

remondiga seotud 

küsimustes 

x x x x x direktor 

10. Koostöö teiste 

lasteaedadega 

x x x x x direktor 

 

8.4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 

• õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud arvestades lapse individuaalset arengut; 

• laste arengut toetavad mitmekesised õppimisvõimalused.  

 

Jrk.  Tegevused  1013 2014 2015 2016 2017 Vastutaja  

1. Lapse arengu 

hindamissüsteemi 

täiustamine 

x x x x x õpetajad 

2. Lapse 

koolivalmiduse 

x x x x x õpetajad, 

logopeed 
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hindamine 

3. Õppekava 

rakendamine ja 

analüüs 

x x x x x direktor, 

õpetajad 

4. Laste erivajaduse 

väljaselgitamine, 

suunamine 

erialaspetsialistile 

x x x x x õpetajad, 

logopeed 

5. Õues õppe 

juurutamine ja 

rakendamine 

x x x x x direktor, 

õpetajad 

6. Lastelavastused 

rühmadelt 

x x x x x õpetajad 

7. Õppekäigud 

vanemate 

töökohtadesse, 

lasteaia 

ümbrusesse 

x x x x x direktor, 

õpetajad 

8. Teatrietendused, 

tsirkuse, 

raamatukogu ja 

näituste 

külastamine  

x x x x x direktor, 

õpetajad 

 

8.5. Ressursside  juhtimine 

Eesmärgid: 

• õueala on kaasajastatud ja turvaline; 

• õpi- ja kasvukeskkond toetab lapse arengut.  

 
Jrk.  Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 Vastutaja/ 

rahastamine  

1. Õueteede 

renoveerimine 

 x x   direktor  

eelarve/projektid 
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2. Uus piirde aed ja 

väravad 

x     direktor 

projektid 

3. Parkla laiendamine 

sisehoovis 

 x x   direktor 

eelarve, 

projektid 

4. Jalgratastele 

hoidlad 

 x    direktor 

eelarve 

5. Õueala 

täiendamine uute 

mänguliste 

atraktsioonidega 

 x x x x direktor 

eelarve, 

projektid 

6. Üldkoridori akende 

ja põranda vahetus 

 x x x  direktor 

eelarve, 

projektid 

7. Elektrisüsteemi ja 

valgustuse 

renoveerimine 

x x x   direktor 

eelarve 

8. Küttesüsteemi 

tasakaalustamine 

 x x   direktor 

eelarve, 

projektid 

9. Nukunurgas 

mööbli 

uuendamine 

 x x   direktor 

eelarve 

10. IT – vahendite 

kaasajastamine 

x x x x x direktor 

eelarve, 

projektid 

11. Õppe ja 

muusikavahendite 

uuendamine 

x x x x x direktor, 

õpetajad 

eelarve 

12. Lugemisnurga 

riiulite hankimine 

 x x   direktor 

 eelarve 

13. Rühmadesse uue 

mööbli ja 

x x x x x direktor 

eelarve 
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väikeinventari 

hankimine 

14 Lisavahendite 

taotlemine 

erinevatest 

projektidest 

x x x x x direktor 

15. Eelarveressursside 

otstarbekas 

kasutamine  

x x x x x direktor  

 

9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  

Arengukava arendamise järjepidevus tagatakse iga õppeaasta töö planeerimisega 

tegevuskavas.  

Arengukava täitmise analüüsimine ning muudatusteks ettepanekute tegemine toimub 

koostöös pedagoogilise nõukogu ja lasteaia hoolekoguga iga õppeaasta lõpus maikuus. 

Arengukava täiendamisel ja muudatuste tegemisel lähtutakse sisehindamistulemustest, 

arengukava tähtaja möödumisest, lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu 

ettepanekutest ning lasteaia eelarve muutustest. Ettepanekud lasteaia arengukava täitmiseks 

esitatakse, arutatakse läbi ja kooskõlastatakse pedagoogilises nõukogus ja hoolekogu poolt. 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Orissaare Vallavalitsus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


