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SISSEJUHATUS 

 

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava on dokument, mis analüüsib asutuse hetkeolukorda, määrab 

ära lasteaia põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava. 

Arengukava lähtub „Koolieelsete lasteasutuste seadusest“, „Koolieelse lasteasutuse riiklikust 

õppekavast“, Võru Lasteaed Okasroosike põhimäärusest ja lasteaia omapärast.  

 

Võru Lasteaed Okasroosike on Võru linna vanim ja väikseim lasteaed. Lasteaed on ehitatud 1963. 

aastal, kapitaalremont tehti aastatel 1986-1987. Aastast 1987 kannab lasteaed nime Okasroosike. 

2008. a tähistas lasteaed oma 45. sünnipäeva. 

Lasteaias on olulisel kohal mäng, elamuslik õppimine, muinasjutud ja dramatiseeringud. Õppe- ja 

kasvatustöö aluseks on lapsest lähtuv metoodika. Kaks rühma on Hea Alguse mudelrühmad. Tähtis 

osa on keskkonnakasvatusel ja õuesõppel. Õuealale on loodud õuesõppekeskus. Lasteaed on Tervist 

Edendavate Lasteaedade Liidu liige. 

 

 

1. LASTEAIA MISSIOON 

Aitame lapsel kasvada iseendaks. 

 

 

2. LASTEAIA VISIOON 2020 

Võru Lasteaed Okasroosike on mängul, muinasjutul, loodushoiul, loomingulisel tegevusel ja 

elamuslikul õppimisel põhinev vaimselt turvalise kasvukeskkonnaga lasteaed. 

 

 

3. ÜLDANDMED 

 

Võru Lasteaed Okasroosike 

Jüri 40A, Võru 65610 

Registrikood: 75020055 

Üldpind: 874,7 m² 

Maa-ala: 5795 m² 

Tel: 782 1704 

E-post: okasroosike@voru.ee, okasroosike4@hot.ee 

Veebileht: www.voruokasroosike.ee 

mailto:okasroosike@vorulinn.ee
mailto:okasroosike4@hot.ee
http://www.voruokasroosike.ee/
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4. ÜLEVAADE VÕRU LASTEAED OKASROOSIKE HETKEOLUKORRAST JA 

ARENGUSUUNDADEST 

 

4.1 Lapsed ja personal 

 

Lasteaias on viis rühma – üks sõimerühm 1,7-3aastastele lastele, neli rühma on liitrühmad 2-7 

aastastele lastele. Lasteaia nimekirjas on 102 last.  

 

Laste arv rühmades: 

Mõmmi rühm (sõimerühm) 17 

Krõlli rühm   21 

Klaabu rühm   21 

Muumi rühm   22 

Sipsiku rühm   21 

 

Võru Lasteaias Okasroosike töötab 24 töötajat, neist 14 pedagoogi. 

 

Ametikohtade koosseis seisuga november 2009 

 

PEDAGOOGILINE PERSONAL 

juhataja      1,0 

juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal  0,5 

muusikaõpetaja     0,75 

liikumisõpetaja     0,75 

logopeed      0,5 

eripedagoog      0,25 

õpetajad      10,0 

 

MUU PERSONAL 

 

majandusjuhataja     1,0 

õpetaja abi      5,0 

kokk       2,0 

tervishoiutöötaja     0,25 

aednik       0,75 

remonditööline     0,75 

asjaajaja-arvestaja     0,25 

koristaja      0,5 
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4.2 2006-2009. a sisehindamise põhjal lasteaia tugevused ja parendusvõimalused 

 

Eestvedamine ja 

juhtimine 

Võimalikud tugevused: 

 loodud oma töötajatele arengut toetav keskkond: 

- majas on 11 arvutit. Arvuteid uuendatakse igal aastal 

- mitmekesine metoodiline materjal, kostüümid lastele ja 

täiskasvanutele, ruumide vastavus õppeasutuse eesmärkide 

saavutamiseks 

 loodud tööks inspireeriv õhkkond: 

- lasteaias töötavad erinevate valdkondade (tervis-, õuesõppe-) 

arendusmeeskonnad 

- lasteaias on võimaldatud kõikidel õppida ja ennast täiendada (4 

vanempedagoogi, 3 rahvusvahelist ISSA kvaliteedistandardile 

vastavat õpetajat, 1 mentorikoolituse läbinud õpetaja) 

- tunnustussüsteemi alusel motiveeritakse õppimist, näiteks Aasta 

Õppija tiitel 

- teadvustatud arenguvestluste läbiviimise vajadust. 2001. aastast 

pedagoogidele ja 2006. aastast abipersonalile käivitatud 

arenguvestluste protsess on taganud kõigi aktiivse tegevuse 

õppekasvatustöös 

- toimub aktiivne suhtlemine ja kogemuste vahetamine nii teiste 

Eesti kui ka Läti Vabariigi Aluksne lasteaiaga 

 pööratud suurt tähelepanu organisatsioonikultuuri ja maine 

kujunemisele: 

- lasteaia ruumidesse on kujundatud muinasjututuba, mis võimaldab 

lasteaia nimele vastavat sisu kujukalt edasi anda 

- organisatsiooni kultuuri avaldumisvormid – sümbolid, 

muinasjutud ja jutustused ning tegevuspraktika ja kombed on 

põimitud ühtsesse tervikusse, mille üksikud osad võivad aja 

jooksul muutuda 

- organisatsiooni mikrokliima, mille kaudu kultuur avaldub, on 

inimestevahelised suhted, toetus 

- juht edendab avatud juhtimisstiili, olles alati kättesaadav ja 

koostööle orienteeritud (töötajate rahulolu hinnangud 2008. a 

keskmine 4,0 5-palli süsteemis) 
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- ühistunde toetamiseks korraldatakse ühiseid väljasõite, isiklike ja 

lasteaiasiseste tähtpäevade tähistamisi - näiteks juhataja 

ümmarguse sünnipäeva puhul oli kokku pandud ühine raamat 

juhataja iseloomu ja juhtimisstiili kohta, kus sees ka laste 

arvamused 

 lasteaia juhtkonnal on piisavalt avatud suhtumist algatada järjest uusi 

muutusprotsesse ja võimet töötada pidevalt uut luues ja ise muutudes 

tervist edendades, õuesõpet korraldades, liitrühmade lisaväärtust ära 

kasutades 

Parendusvõimalused: 

 rahulolu küsitluste ja hinnangulehtede mõõdikute ühtlustamine 

(juhtimise hindamise ja töötajate rahulolu küsitlus 5-palli 

süsteemis, lastevanemate rahulolu küsitlus 7-palli süsteemis) 

 iga juhtimisvaldkonna juhi ülesannete täpsustamine 

Personalijuhtimine ja 

personaliga seotud 

tulemused 

Võimalikud tugevused: 

 kõrgelt kvalifitseeritud pedagoogiline kaader – nii ISSA 

kvaliteedistandardi kui õpetajate atesteerimisjuhendi alusel – lasteaias 

75%, vabariigis grupi keskmine 59% 

 aktiivne osalemine täiendkoolitustel – lasteaias 85%, vabariigi 

keskmine 59% pedagoogide üldarvust 

 keskmine täienduskoolituse maht üle poole kõrgem vabariigi 

keskmisest, protsendid vastavalt 79,9 ja 37,4 

 hea töökeskkonna stabiilsuse näitajaks on pedagoogide vähene 

liikuvus 

 osalusdemokraatia nii planeerimisel kui osalemisel 

 õpetajate õpimapid on täiuslikud ja täiendatavad 

 lasteaiaõpetajad on rakendatud Hea Alguse ja Tallinna Ülikooli 

koolitajatena 

 personali haiguspäevade arv näitab viimase kolmel aastal 

langustendentsi 

Parendusvõimalused: 

 rahulolu küsitlustes vähesel määral esilekerkinud madalama 

rahulolu põhjuste analüüsimine 

 uute töötajate värbamisel taustauuringu teostamine 
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Koostöö 

huvigruppidega ja 

huvigruppidega seotud 

tulemused 

Võimalikud tugevused: 

 lastevanemate, kui peamise huvigrupi, koosolekul osalemise 

numbrilised näitajad on tõusnud, näiteks üldkoosolekul osalejate arv 

oli 2006/2007 õppeaastal 28 inimest, siis kaks aastat hiljem juba 46. 

Kuid ka selle numbriga ei peaks rahulduma 

 lasteaia tegevusi on kajastatud kohalikus ajakirjanduses, nii Võrumaa 

Teatajas – 2 artiklit kahe aasta jooksul, kui ka Võru Linna lehes – 6 

artiklit 2008-2009. aastal 

Parendusvõimalused: 

 osalemine rahvusvahelistes projektides, näiteks Comeniuses 

 personali kaasamine terviseüritustele, sportlikesse ettevõtmistesse 

 koostöös teiste lasteaedadega õpetaja abidele koolituste 

organiseerimine 

Ressursside juhtimine Võimalikud tugevused: 

 lasteaed tegutseb aktiivselt lisaressursside otsinguil, kirjutades 

projekte KIK-i (2008. aastal saadi õuesõppe klassi rajamiseks 63 278 

krooni) 

 heategevusürituste läbiviimisega teenitud omavahenditest on 

muretsetud vahendeid lasteaia eripära toetamiseks (muinasjutuvaip, 

vedrukiik, “troonid kuningapaarile”) 

 lasteaia tegevuskava on üles ehitatud säästlikkust ja keskkonnahoidu 

silmas pidades (jääkmaterjali kasutamine õppetegevustes, 

sorteerimismängud lasteaias, lasteaed sorteerib ise üldprügi, 

toidujäätmed, pakendid, paber) 

 infotehnoloogiline areng on olnud abistavaks hoovaks töökorralduses, 

planeerimine, aruanded ja eneseanalüüsid on elektroonsed 

Parendusvõimalused: 

 jätkata lisaressursside leidmist projektide kaudu 

 töötajate töötingimuste parandamine ja ruumide otstarbekam 

kasutamine – lasteaia raamatukogu sisseseadmine, muusika- ja 

liikumisõpetajale tööruumi loomine, personali ruumi sisseseadmine 

 ressursside leidmine õuepaviljonide, basseini, õuelava ehitamiseks 

 esitluste läbiviimiseks videoprojektori muretsemine 

 majasisese infosüsteemi loomine 
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Õppekasvatusprotsess 

ja õppuriga seotud 

tulemused. Õppuri 

isiksusliku arenguga 

seotud tulemused. 

Õppuri õpijõudlus. 

Võimalikud tugevused: 

 lapsest lähtuva programmi Hea Algus läbiviimine alates 1996. aastast 

 õppe-kasvatustöö korraldamine läbi liitrühmade on märk laste huvide 

esikohale seadmisest ja personali valmisolekust pakkuda lastele 

sotsiaalset tuge erivanuselise rühmakeskkonna loomisega 

 õppe-kasvatustöö planeerimine ja selle läbiviimine on meeskonnatöö 

 õppimine läbi muinasjutu ja mängu 

 rühmade aasta tegevuskavade jaoks on välja töötatud ühtsed 

põhimõtted 

 väärtused ja eetikanormid on leidnud koha õppekavas 

 Hea Alguse programmi alusel õppe-kasvatustöö läbiviimine lasteaias 

võimaldab lastel igapäevaselt eduelamust tunda 

 liitrühma tingimustes on lapsed sotsiaalselt turvalisemas keskkonnas 

ja konfliktsituatsioone esineb vähe 

 tervise edendamise ja õuesõppe suundade rakendamine lasteaia 

õppekasvatustöös on muutnud lasteaia keskkonna paremaks ja 

õppimisvõimalused avaramaks ning mitmekesisemaks 

 logopeediline teenindus lasteaias on efektiivne, koolis vajavad 

täiendavat logopeedilist abi vaid mõned üksikud lapsed 

 laste eriandekuse toetamiseks on tööle rakendatud tasuta huviringid – 

teatriring, poiste ja tüdrukute tantsuringid, lauluring, kunstiring 

 erivajadustega lastele on rakendatud individuaalset arenduskava, 

viimasel kolmel aastal ei ole lasteaias olnud koolipikenduse taotlejaid 

 laste rahulolu –uuringuid teostatakse regulaarselt 

Parendusvõimalused: 

 eetika ainese tugevam esiletoomine rühmade tegevuskavades 

 laste kooliküpsuse kohta tagasisideküsitluse läbiviimine 

kooliõpetajatele 

 Võru Lasteaed Okasroosike õpetaja-eetika koodeksi väljatöötamine 

 väärtuskasvatuse kajastamine lasteaia õppekavas  

 

 

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID 2010-2012 

 

[Kehtetu – jõust. 01.01.2013] 

 



6. TEGEVUSKAVA 2016-2019 

 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 lasteaia areng ja tegevus on planeeritud; 

 kokku on lepitud ja sõnastatud lasteaia põhiväärtused ning need kajastuvad lasteaia arengu- ja õppekavas, veebilehel; 

  kõik töötajad ning huvigrupid teavad, mõistavad lasteaia missiooni, visiooni ja põhiväärtusi; 

 huvigruppide ettepanekuid analüüsitakse, arvestatakse ja rakendatakse vastavalt võimalustele; 

 säilib lapsevanemate kõrge rahulolu lasteaiaga. 

 

 Tegevus  Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 Vastutaja(d) 

6.1.1. 

 

Toimuvad personali üldkoosolekud, töötajate 

ettepanekutega arvestatakse 

Kogu personal on kaasatud lasteaia 

arengu planeerimisse 

x x x x direktor 

6.1.2. Väärtuste rakendumise analüüsimine 

õppeaasta kokkuvõttes ja arenguvestlustes 

Lasteaias on ühtsetel väärtustel toimiv 

töökeskkond 

x x x x õppealajuhataja 

6.1.3. Rahulolu küsitlustest saadud ettepanekute  

analüüsimine  

Huvigruppide ettepanekud on ellu 

viidud võimaluste piires 

x x x x direktor 

6.1.4. Õppeaasta alguses lasteaia ja rühmade 

tegevuskavade koostamine, koolituskava ning 

eelarve koostamine 

Lasteaia areng ja tegevus on 

planeeritud 

x x x x direktor 

6.1.5. Moodustatakse töörühmad (meeskonnad), kes 

planeerivad ja korraldavad tegevusi ning 

osalevad lasteaia arendamises 

Töötajad on kaasatud lasteaia 

tegevuste planeerimisse ning otsuste 

tegemisse 

x x x x töörühmade juhid 

 

 

 

 

 

6.2. Strateegiline juhtimine 
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 lasteaias töötavad arendustöörühm, tervisemeeskond ning aasta eesmärkidest lähtuvalt moodustatud töörühmad; 

 arengukava tegevuskava täitmine on analüüsitud ning sisse viidud täiendused; 

 pedagoogilise nõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt ja protokollid on vormistatud nõuetekohaselt, otsused on täidetud; 

 lasteaia õppekava on täiendatud ja parandatud ning muudatused on kinnitatud; 

 juhtimine tagab lasteaia arengu positiivses suunas. 

 Tegevus  Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 Vastutaja (d) 

6.2.1. Arengukava tegevuskava analüüsimine ja 

uuendamine 

Arengukava täitmist analüüsitakse 

ning arengukava täiendatakse igal 

aastal 

x x x x direktor 

6.2.2. Pedagoogilise nõukogu tegevuse 

parendamine 

Pedagoogilise nõukogu otsused on 

täidetud 

x x x x õppealajuhataja 

6.2.3. Õpetajad kasutavad aktiivselt iseseisva 

enesetäiendamise võimalusi 

Õpetajad on täiendanud end 

iseseisvalt  

x x x x õppealajuhataja 

6.2.4. Välja on töötatud ja rakendatakse töötajate 

tunnustussüsteemi 

 

Töötajad on tunnustatud vastavalt 

lasteaia tunnustussüsteemile ning 

nende nimed kajastuvad õppeaasta 

kokkuvõttes 

x x x x õppealajuhataja 

6.2.5. Välja on töötatud ja rakendatud ühtsete 

mõõdikutega rahuloluküsitlusi 

Huvigruppide rahulolu on uuritud 

regulaarselt ning tulemused on 

analüüsitud 

x x x x direktor 

6.2.6. Personali täiendõpe toimub vastavalt lasteaia 

koolituskavale 

Personali koolitamine on kooskõlas 

lasteaia arengusuundadega 

x x x x õppealajuhataja 

6.2.7. Sisehindamissüsteemi rakendamine ja 

lasteaia arengu kavandamine vastavalt 

sisehindamistulemustele 

Sisehindamine toetab lasteaia 

arengut 

x x x x direktor, 

õppealajuhataja 

 

6.3. Personalijuhtimine 
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  läbi on viidud meeskonnakoolitus kogu personalile;  

 personal on rahul oma arenguvõimalustega lasteaias ning lasteaia poolt võimaldatud täiendkoolitusega;  

 personalile korraldatakse regulaarselt tervislikke ettevõtmisi;  

 personali tunnustatakse vastavalt lasteaia tunnustamispõhimõtetele;  

 rühma meeskondadega on läbi viidud arenguvestlused 

  

Tegevus  

 

Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
  

Vastutaja(d) 

6.3.1. Personalivajaduse hindamine Koosseis on planeeritud ja 

ametikohad täidetud vastavalt 

vajadusele ning võimalustele 

 

x x x x direktor 

6.3.2. 

 

 

Personalile meeskonnakoolituste, 

õppereiside ja väljasõitude korraldamine 

 

Töötajad tunnevad end ühtse 

meeskonnana, nende teadmised on 

täienenud ja organisatsiooni 

väärtused ühtlustunud 

x x x x õppealajuhataja 

6.3.3. Personali kaasamine ja toetamine tervislikes 

ning sportlikes ettevõtmises 

Toimuvad erinevad füüsilist  ning 

vaimset tervist toetavad tegevused  

 

x x x x tervisemeeskond, 

õpetajad 

6.3.4. Personali arendamine Kogu personal vastab 

kvalifikatsioonile  

x x x x direktor 

Evakuatsiooni- ja esmaabi õppus on 

läbi viidud kogu personalile 

x x x x direktor 

Õpetajatele on antud võimalus 

vähemalt kord õppeaastas viia läbi 

lahtine tegevus, esineda 

pedagoogilisel- ja/või metoodilisel 

koosolekul  

x x x xx õppealajuhataja 

Igal aastal toimub kogu personalile 

vähemalt üks meeskonnakoolitus 

ja/või õppereis 

x x x x õppealajuhataja 

Õpetajaabide teadmised on täienenud x x x x direktor 
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Õpetajad osalevad isiklikest 

vajadustest ja lasteaia õppeaasta 

eesmärkidest lähtuvatel koolitustel 

x x x x õppealajuhataja 

6.3.5. Personali hindamine ja motiveerimine Personaliga on regulaarselt läbi 

viidud  arenguvestlused, rahulolu-

uuringud ning tulemused on 

dokumenteeritud ja analüüsitud 

x x x x direktor 

Personal on motiveeritud ja 

tunnustatud 

x x x x direktor 

 

6.4. Koostöö huvigruppidega 

 

 hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda õppeaastas ning lasteaia areng on planeeritud koostöös hoolekoguga;  

 huvigrupid on kaardistatud ning kajastuvad lasteaia arengu- ja õppekavas;  

 toimib koostöö Võru Keskraamatukogu, koolide, lapsevanemate, hoolekogu, muuseumite, SA Võru Kandle, teiste lasteaedade, Võru 

Muusikakooli ja Võru Spordikeskusega;  

 toimub lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate ümarlaud;  

 õppekavas on täiendatud lapsevanematega koostöö põhimõtteid;  

 lapsevanemad on kaasatud rühma tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse ning kasvukeskkonna kujundamisse;  

 koostöö huvigruppidega on planeeritud lasteaia ja rühmade õppeaasta tegevuskavades;  

 lasteaia tegevus on aktuaalselt kajastatud meedias;  

 huvigruppide rahulolu on regulaarselt uuritud ja analüüsitud. 

 Tegevus  Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 Vastutaja(d) 

6.4.1. Koostöö kavandamine Lasteaia aasta tegevuskavas on 

planeeritud koostöö huvigruppidega 

x x x x õppealajuhataja 

Leitud on uusi koostööpartnereid x x x x õppealajuhataja 

Rühmade tegevuskavades on 

planeeritud koostöö lapsevanematega 

x x x x õppealajuhataja 

Lapsevanemad on kaasatud rühma 

aasta tegevuskavade koostamisse ja 

õppe-tegevuste planeerimisse 

x x x x õppealajuhataja 
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6.4.2. Lapsevanemate koolitamine 

 

Lapsevanemad osalevad koolitustel 

aktiivselt ja on kasvatusküsimustes 

teadlikumad 

x x x x juhtkond 

6.4.3. Suhtlemine meediaga Meediaväljaannetes on ajakohaselt 

avaldatud lasteaia tegevust 

kajastavaid artikleid 

x x x x juhtkond, 

õpetajad 

6.4.4. Koostöö arendamine hoolekoguga Hoolekogu koosolekute protokollid 

on välja pandud rühmade stendidele 

ja lasteaia veebilehele 

x x x x juhtkond 

Hoolekogu liikmed tutvustavad 

rühmade koosolekutel oma tegevust 

x x x x juhtkond 

Hoolekogu liikmed on kaasatud 

ühisürituste planeerimisse ja 

korraldamisse 

x x x  juhtkond 

6.4.5. Huvigruppidega koostöö hindamine Regulaarselt on läbi viidud rahulolu-

uuringud ning tulemused analüüsitud 

x x x x õppealajuhataja 
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6.5. Ressursside juhtimine 

 

 rahulolu küsitlused on läbi viidud interneti põhiselt; 

 lasteaiasisene infoliikumine on paranenud; 

 projektide kirjutamise kaudu on leitud lasteaiale lisaressursse; 

 lasteaia ruumid on renoveeritud ja tänapäevaselt sisustatud;  

 Tegevus  Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 Vastutaja(d) 

6.5.1. Eelarveliste ressursside juhtimine Ressursside kasutamine on 

regulaarselt analüüsitud ja hinnatud  

x x x x direktor,  

majandusjuhataja 

6.5.2. Erinevate projektide kirjutamine ja 

läbiviimine 

Lasteaed on saanud täiendavaid 

ressursse 

x x x x juhtkond, 

õpetajad 

6.5.3. Täiendavate omavahendite teenimine Eelarves lisavahendid kulude 

katmiseks 

x x x x direktor 

6.5.4. Töö- ja kasvukeskkonna parendamine Täiendatakse õueala atraktsioone  x  x direktor 

Lasteaia õuealal on teatrilava 

 

  x  direktor 

Verandal on uus soojustatud katus ja 

otsasein 

x    direktor 

Krõlli ja Klaabu rühmas on uued 

voodid 

x    majandusjuhataja 

Lasteaia majal on uued välisuksed  x   majandusjuhataja 

Köögis on tehtud sanitaarremont   x  majandusjuhataja 

Köögis on uus elektriline pann  x   majandusjuhataja 

Söögitoas on uus ja ajakohane 

nõudepesumasin 

 x   majandusjuhataja 

Lasteaia õueala jälgimiseks on 

muretsetud turvakaamerad ja 

kaamerate jaoks vajalik valgustus 

  x x direktor 
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Klaabu rühma riietusruum on 

renoveeritud ja seal on uued kapid 

 

 

x    majandusjuhataja 

Lasteaia territooriumi piirdeaed on 

uuendatud 

  x  majandusjuhataja 

Lasteaia välisfassad on soojustatud   x x majandusjuhataja 

Lasteaia trepikojad on remonditud   x  majandusjuhataja 

Veranda osa välistrepp on 

remonditud 

   x majandusjuhataja 

Lasteaia saal on renoveeritud   x  majandusjuhataja 

Juurviljade kelder on remonditud    x majandusjuhataja 

Lasteaia arvutipark on uuenenud x  x x direktor 

Maja siseuksed (37 tk) on välja 

vahetatud  

 x x x majandusjuhataja 

6.5.5. Inforessursside juhtimine Veebileht on informatiivne x x x x direktor 

Pildigalerii pidev täiendamine x x x x direktor 

Rahuloluküsitlused on läbi  

viidud interneti põhiselt 

x x x x direktor 
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6.6. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

 õuesõppetegevused toimuvad regulaarselt ning on planeeritud rühma nädalakavades; 

 õpetajad koostavad õppeaasta lõpus eneseanalüüsi ning rühma töö kokkuvõtte; 

 kooliõpetajad annavad kord aastas tagasisidet laste kooliküpsuse kohta; 

 laste areng on jälgitud ja dokumenteeritud, lapsevanematega toimuvad regulaarselt arenguvestlused; 

 erivajadusega lastele on koostatud individuaalne arengukava (edaspidi: IAK); 

 lapsevanemad on kaasatud koolivalmiduskaardi koostamisse; 

 huvitegevuses saavad osaleda kõik lapsed, kelle vanemad seda soovivad. 

 



 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tegevus Tulemus 2016 2017 2018 2019 Vastutaja(d) 

6.6.1. Õppekava rakendumise analüüsimine ja 

vajadusel uuendamine 

Õppekava on analüüsitud ja vajadusel 

täiendatud 

x x x x pedagoogiline 

nõukogu 

6.6.2. Lapse arengu hindamine ja lapsevanemale 

info andmine 

Kooliõpetajad annavad tagasisidet laste 

koolivalmiduse kohta 

 

x x x x õppealajuhataja 

Laste arengu hindamise meetodid on 

mitmekesised ning laste arengu jälgimine 

kajastub lapse arengumapis  

x x x x õppealajuhataja 

Õpetajad koostavad IAK erivajadustega 

lastele (vajadusel) 

x x x x õppealajuhataja 

Lapsevanematega toimuvad regulaarselt 

arenguvestlused 

x x x x õppealajuhataja 

Lapsevanem on kaasatud 

koolivalmiduskaardi koostamisse 

x x x x õpetajad 

Koolieelikutele väljastatakse õppeaasta 

lõpus koolivalmiduskaart 

x x x x õppealajuhataja 

6.6.3. Huvitegevus Lastel on võimalus tegeleda huvipakkuvate 

tegevustega 

x x x x õppealajuhataja 

6.6.4. Õppekorraldus Õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv x x x x õppealajuhataja 

Õppekasvatustöö läbiviimisel kasutatakse 

muinasjuttu ja selle elemente 

x x x x õppealajuhataja 

Õuesõppe tegevused on planeeritud rühma 

nädalakavades 

x x x x õppealajuhataja 

Muusika- ja liikumistegevused on 

integreeritud rühmade nädalakavadega 

x x x x õppealajuhataja 

Regulaarsed õppekäigud loodusesse ja linna 

kui kodupaikkonda 

x x x x õpetajad 

6-7aastastele lastel on vaikse tunni ajal 

võimalus alternatiivseteks tegevusteks  

x x x x õpetajad 

Õppeaasta lõpus teevad õpetajad 

eneseanalüüsi ja rühma töö kokkuvõtte 

x x x x õppealajuhataja 

Õppealajuhataja teeb õppeaasta lõpus 

õppeaasta kokkuvõtte 

x x x x õppealajuhataja 
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6.7. Tervisedendus 

 

 lapsed oskavad vajadusel anda eakohast esmaabi ning kutsuda kiirabi; 

 lapsed oskavad ennetada ohtlikke olukordi; 

 lasteaia töö- ja õpikeskkond on turvaline; 

 õppekavas on tervisekasvatuse osa; 

 tervisemeeskonna koosolekud toimuvad regulaarselt. 

 Tegevus  Tulemus  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 Vastutaja(d) 

6.7.1. Kooliminevatele lastele esmaabi koolituse 

läbiviimine 

Lapsed oskavad vajadusel anda 

eakohast esmaabi, kutsuda kiirabi 

x x x x tervisemeeskond 

6.7.2. Ohtude ennetamine Lapsed on teadlikud neid 

ümbritsevatest ohtudest ja oskavad 

ohtlikke olukordi ennetada 

x x x x maja personal 

6.7.3. Sallivuse arendamine Lapsed on tolerantsed erinevuste 

suhtes 

x x x x maja personal 

6.7.4. Regulaarne traumaohtlikkuse hindamine ja 

riskianalüüs 

Lasteaia töö- ja õpikeskkond on 

turvaline 

x x x x tervisemeeskond, 

direktor 

6.7.5. Laste tervise hoidmisele ja edendamisele 

suunatud projektide algatamine, 

läbiviimine ja/või tulemuslikult osalemine 

Paremad võimalused 

tervisekasvatuse eesmärkide 

elluviimiseks 

x x x x tervisemeeskond 

 

6.7.6. Tervishoiu valdkonna inimeste kaasamine 

laste ja personali tegevustesse  

Lasteaia lapsed ja töötajad on 

terviseteadlikud. 

x x x x direktor, 

tervisemeeskond 
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7. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA MUUTMISE KORD 

 

7.1. Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras. 

7.2. Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hiljemalt esimeseks novembriks hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt, mille käigus tehakse 

ettepanekud arengukava muutmiseks ning tegevuskavale ühe aasta tegevuste lisamiseks. 

7.3. Arengukava kuulub muutmisele seoses: 

7.3.1. seadusandluse muudatustega;  

7.3.2. muudatustega riiklikus õppekavas;  

7.3.3. muudatustega haridusnõudluses;  

7.3.4. muudatustega lasteaia investeeringutes;  

7.3.5. lasteaia pedagoogilises nõukogu või hoolekogu ettepanekutega;  

7.3.6. Võru linna hariduse arenguprogrammi muutmisel. 

 


