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SISSEJUHATUS   

 

  

1. Maardu lasteaia Rõõm arengukava on dokument, mis määrab ära lasteasutuse 

arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 

uuendamise korra.  

2. Maardu Lasteaia Rõõm arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest ja Maardu linna 

arengukavast.  

3. Arengukava koostamisel on lähtutud seisukohtadest, et:  

 arengukava vastaks visioonile;  

 arengukava käsitleks lasteaia kvalitatiivset arengut, mis tagaks lasteaia hea maine 

säilimise;  

 arengukava eesmärkide püstitamisel lähtutakse lapsest, tema perekonna ootustest, 

lasteaia traditsioonidest ja antud kultuurikeskkonnast.  

4. Arengukava realiseeritakse iga-aastase tegevuskava kaudu, mille kinnitab direktor 

pedagoogilise nõukogu ettepanekul  hoolekoguga kooskõlastatult.  

  

1.  ÜLDANDMED  

 

Maardu Lasteaed Rõõm  

Maardu 74116, Noorte 8, Harju maakond  

Telefon: 6060836; 6060837  

Avatud  6.30-18.30  

Lasteaed Rõõm on koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alusharidust pakkuv Maardu  

Linnavalitsuse halduses töötav 11-rühmaline vene õppekeelega koolieelne lasteasutus.  Lasteaia 

eripäraks on kujunenud laste ja vanemate seas populaarsust võitnud Tervise päevad. 

Tervisekasvatus e valeoloogia on ka üks tähtsamaid töövaldkondi õppe- ja kasvatustöö kõrval. 

Erivajadustega lastega tegelevad lasteaia 2 logopeedi ja eripedagoog-psühholoog. Alates 

01.09.2013 on lasteaias avatud kõneravitasandusrühm. Alates 3-dast eluaastast õpivad lapsed 

lisaks tavapärasele alusharidusprogrammile 2- 3 tundi nädalas eesti keelt. Alates 26.08.2019 on 

avatud eesti keele osaline keelekümblusrühm   
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1.1. LÜHIÜLEVAADE AJALOOST  

 

  

Lasteaed Rõõm avati 01. detsembril 1968. aastal seoses Maardu Keemiakombinaadi 

elamurajooni laienemisega. Lasteaias, mis algusaastatel kandis nime 131. Lastepäevakodu, 

toimus õppe- ja kasvatustegevus nii eesti kui ka vene keeles.   

1996. aastast on õppekeeleks vene keel.   

1997. aastal nimetati 131. Lastepäevakodu ümber Lastepäevakoduks Rõõm 

2000. aastast  on  nimetus  lasteaed Rõõm.  

1.2.   2016 – 2019 PERIOODI  KOKKUVÕTE JA HETKESEIS  

 

Lasteaias tegutseb  11 rühma – neist 2 sõimerühma lastele vanuses 1,5 -3 aastat, 8 aiarühma ja 

1 kõneravi tasandusrühm.  

 

1.2.1.    PERSONAL  

 

Arengukavast lähtuv eesmärk:  

• Lasteaed on komplekteeritud optimaalselt kompetentse, arenemisvõimelise ja 

koostööle orienteeritud kaadriga;  

  

PERSONALI KOOSSEISU VÕRDLUS EELMISE PERIOODIGA  

 

  

Personali  koosseisu võrdlus 01.09.2016 /01.09.2019.a.  

Ametikoha nimetus  01.09.2016  01.09.2019  

Direktor  1  1  

Õppealajuhataja  1  1  

Majaperenaine  1  1  

Õpetaja  18,2  22  

Õpetajaabi-assistent  6  -  

Õpetaja abi  8  11  

Logopeed  2  2  

Eripedagoog-psühholoog  1  1  

Liikumisõpetaja  1  1  

Muusikaõpetaja  1  1  

Eesti keele õpetaja  1  1  

Pesuperenaine  0,5  0,5  

Remonditööline  0,5  0,5  
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Koristaja  1  1  

 Kokku  45,2  44  

  

Pedagoogilise personali haridusliku koosseisu võrdlus 01.09.2016 /01.09.2019.a.  

Pedagoogid  
Pedagoogiline 

kõrgharidus  

Pedagoogiline 

keskeriharidus  

Muu kesk- 

eriharidus + 

160 tundi  

Keskharidus  

2016  2019  2016  2019  2016  2019  2016  2019  

Direktor  1  1              

Õppealajuhataja  1  1              

Õpetaja  9  12  10  8  1  1  -  -  

Muusikaõpetaja  1  1              

Logopeed  2  2              

Eripedagoogpsühholoog  
1  1              

Liikumisõpetaja      1  1          

Eesti keele õpetaja  
1  1              

Kokku  16  19  11  9  1  1  -  -  
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PERSONALIVAJADUSE HINDAMINE JA VÄRBAMINE  

 

Lasteaia arengukava eesmärgist lähtuvalt  

• on loodud personalipoliitika, mille eesmärgiks on optimeerida kvalifitseeritud 

töötajate arvu vastavalt lasteaia vajadusele.   

• Kaasajastada lasteaia tehnoloogiat, et vähendada abipersonali vajadust miinimumini ja 

suunata vabanenud eelarvelised vahendid laste tugistruktuuride suurendamiseks.   

Tegevused  

Pedagoogide värbamiseks on välja töötatud vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkursi  kord (2005)   

Alates 2009. õppeaastast vastab kogu pedagoogiline personal pedagoogi kvalifikatsiooni 

nõuetele.  

Alates 01.01.2014 loodi eripedagoog-psühholoogi 1,0 koht, kes  tegeleb  liiva- ja 

kunstiteraapiaga ja nõustab lapsevanemaid   

2016. a kevadel siirdus lapsepuhkusele 1 kõrgharidusega õpetaja. Selles rühmas sai 

pilootprojektina üle mindud 1+2 süsteemile. Rühmas töötas 1 kõrgharidusega õpetaja ja 2  

tublit õpetaja-abi edutati õpetajaabi-assistendiks.   
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 2017. a suvel lahkus omal soovil 1 keskeriharidusega õpetaja ja 1 keskeriharidusega õpetaja 

siirdus vanaduspensionile. 2 kõrgharidusega rühmaõpetajat soovisid üle minna 1+2 

süsteemile. Assistentide kohale edutati 1 tubli õpetaja-abi ja konkursi korras võeti  2 muu 

kõrgharidusega ja 1 keskeriharidusega õpetajaabi-assistent.  

Alates 2019.aastast töötavad 10 rühmas 2 õpetajat ja 1 õpetaja-abi ja 1 rühmas on 1 

kõrgharidusega õpetaja, 1 muu kesk-eriharidusega õpetaja-assistent ja 1 õpetaja-abi  

  

PERSONALI KAASAMINE JA TOETAMINE  

 

 Välja on töötatud personalipoliitika (2006) , mis sisaldab personali kaasamise ja toetamise 

põhimõtteid :  

 Igal kevadel toimuvad  arenguvestlused, kus osaleb kogu rühma meeskond, eesmärgiks  

personali toetamine ja vajaduste kaardistamine ühise eesmärgi täitmisel  

   Lasteasutuses toetatakse töötaja õppimist tasemeõppes pedagoogilise hariduse või                               

kõrgema hariduse omandamisel töövabade päevade andmisega  keskmise töötasu 

säilimisega.  

 Lasteasutuses toimuvad regulaarsed  personali rahulolu uuringud, mille tulemusi 

tutvustatakse koosolekutel.   

 Iga rühma meeskond otsustab oma rühma remondi ja mööbli vahetuse juures värvid ja 

kappide disaini.   

 Pedagoogid osalevad lasteaia õppekava arendustöös, kõik töötajad osalevad asutuse 

arengukava tegevuskava koostamisel  

 Töötajate  karjääri edendamine konkurssidele esitamise kaudu motiveerib töötajaid 

aktiivsemalt panustama lasteaia hea maine kujundamisse  

 Lasteaias on välja töötatud tunnustussüsteem, tublimaid esitatakse linna 

auhinnastatuutidele  

PERSONALI ARENDAMINE  

 

Arengukavast lähtuv eesmärk:  

• Toimub töötajate tasakaalustatud arendamine lähtuvalt sisehindamisest välja kasvanud 

koolitusvajadusest;  

Tegevused  

Iga pedagoogi kohta on koostatud individuaalne koolitusplaan 5 aastaks. Asutus jälgib, et 

õpetaja läbiks 5 aasta jooksul kas 160-tunnised koolitused, või kogub koolitustunde erinevatel 

pedagoogilistel ja tööalastel täienduskoolitustel või iseseisval täiendamisel. Töötajate 

ettepanekuid koolitusvajaduse osas arvestatakse töötaja individuaalse koolitusplaani 

koostamisel.   

Aastas toimub 2 8-tunnilist sisekoolitust õpetajatele lähtuvalt õppeaasta peaeesmärgist ja 

vähemalt 1 praktiline väljasõidukoolitus kogu personalile. 2014. aastast on kasutusel e-päevik, 

seoses sellega on toimunud digipädevusalased sisekoolitused nii õpetajatele kui assistentidele  
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Seoses digiainekava ja avastusõppe ainekava koostamisega on suurenenud ka kolleegide 

praktikute poolt läbi viidud täiendkoolituste arv. Headeks õpetajateks on olnud Maardu ja 

Paldiski Sipsiku lasteaiatöötajad, Maardu Põhikooli ja Gümnaasiumi haridustehnoloogid ja 

Liikuri lasteaia robolabor. 

Lasteaia peamisteks koolituspartneriteks on Tallinna Ülikool, Logoserv OÜ, AHA-keskus, 

Lastekaitse Liit ja Vene Koolide Õpetajate Ühendus. Seoses osalise keelekümblusrühma 

avamisega ka Innove keelekümbluskeskuse koolitajad.  

Koolituse mõjususe väljaselgitamiseks on koostatud tagasiside ankeet, kuhu märgitakse 

rahulolu teema käsitlusega, lektoriga; mida  saab kasutada edaspidi oma töös ja millist 

koolitust vajaks edaspidi. Koolitustel saadud materjalid paljundatakse metoodilisse kabinetti 

teistele kasutamiseks ja tutvustatakse pedagoogilisel infotunnil või seminar-praktikumina 

(käelised tegevused, liikumine, mängud)  

  

Personali koolitus (tundides)  

2013 -2016  2016 -2019   

1080   2040  

  

Tugevused  

Kõik pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele  

On suurenenud kõrgharidusega pedagoogide osakaal  

5 pedagoogil on magistrikraad, 1 rühmaõpetaja ja logopeed jätkavad õpinguid 

magistrantuuris,  1 õpetaja omandab kõrgharidust  

Kõik õpetajad on osalenud nii Maardu Linnavalitsuse kui Töötukassa poolt rahastatud eesti keele  

õppes: 2 õpetajat sooritasid B-2 tasemeeksami, 7 õpetajat sooritasid B-1 tasemeeksami ja 2  õpetajat 

sooritasid C-1 tasemeeksami  

Parendusvaldkonnad  

Nõuetele vastava riigikeeleoskuse puudumine 11 õpetajal  

Lasteaia pedagoogid ei osale rahvusvahelistes projektides  

  

1.2.2.   LAPSED  

 

Lasteaiakoha kasutus  

Laste arv   

lasteaias  

2016/17  2017/18  2018/19  

228  228  232  

  

Lasteaiast kooli läinud lapsed  

2016/17  2017/18  2018/19  

46  48  45  
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Õpetajad on välja töötanud ühtsed kriteeriumid lapse arengu määratlemiseks erinevates 

vanuseastmetes. Kriteeriumite aluseks on võetud M. Pandise ”Lapsest saab koolilaps” ja 

alushariduse raamõppekavas välja toodud ” Lapse arengu eeldatavad tulemused  5-aastaselt ja 

7-aastaselt”   

Lapse arenguvaatlus toimub 2 korda aastas – septembris ja aprillis-mais. Tulemusi 

tutvustatakse individuaalselt lapsevanemale allkirja vastu, vanemal on õigus märkida oma 

tähelepanekud  lapse võimete kohta eraldi real. Nende arengukirjelduste põhjal koostavad 

rühmaõpetajad õppeaasta süvendatud tegevuskava, võttes aluseks rühma keskmise taseme. 

Andekate laste areng toimub horisontaalselt lisamaterjale pakkudes, nõrgemate lastega toimub 

individuaalne töö   

Alates 2008. aastast käivad kooliks ettevalmistusrühmade lapsed 1 kord nädalas basseinis 

Maardu Linnavalitsuse poolt organiseeritud ja tasustatud ujumiskursustel.   

  

Töö erivajadusega lastega  

Välja on töötatud ”Erivajadusega lastega tehtava võrgustikutöö kord” (2005) Määratletud on 

erivajadusega lapse võrgustikutöös osalejad – õpetajad, õppealajuhataja, logopeedid, 

psühholoog ja lastekaitsespetsialist  

Lasteaia logopeedid koos psühholoogiga kontrollivad sügiseti alates 3-st eluaastast kõikide 

laste kõnet. Kõneravis teenindatakse kõigepealt kooliks ettevalmistusrühmades käivaid lapsi 

ja vabade kohtade olemasolul võetakse nooremaid. Lasteaed saab pakkuda üldkõneravi 

korraga 44 lapsele. Kergemate kõnedefektidega laste paranemisel võetakse aasta jooksul 

vanuseliselt järgmised lapsed.   

Logopeedilist abi saanud lapsed   

Õa   Kontrollitud laste arv   Kõnehäiretega lapsi   Said  logopeedilist  abi   

2016/17   162  100  38 +14*  

2017/18   165  99  38 +14*  

2018/19   174  129  35+14*  

*Kõneravirühmas laste arv   

  

Psühholoogilist abi saanud lapsed   

Õa Kontrollitud laste arv   Käitumisprobleemidega lapsi   Said  psühholoogi 

abi   

2017/18   53  26  23  

2018/19   58   34  30  
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1.2.3.   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS  

 

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest 

arvestades laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke iseärasusi. Kasvatamine ja 

arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele 

ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult 

üldisemale.  

Töö toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi sisaldades 

vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetaja kavandatud õppe- ja 

kasvatustegevusi  

Lasteaia õppekava arendamiseks on moodustatud lasteaia pedagoogidest töörühmad, kelle 

liidrid moodustavad aktiivi.   

Õppekasvatustöö juhtimisvormideks on: aktiivi koosolekud, töörühmade koosolekud, 

infotunnid ja pedagoogilised nõukogud.  

Õppekava valdkondi täiendatakse pidevalt vastavalt seadusandluse muutumisele ja lasteaia 

eripärale.  

Alates 2014. aasta 1.augustist võeti kasutusele e-päevik. 2014 -2018 oli kasutusel eLasteaed 

programm. Alates 01.09.2018 kasutab lasteaed ELIISi programmi  

Välja on töötatud valdkondade sisud eesmärkide ja meetoditega erinevatele vanuserühmadele:  

2017.aastal valmis avastusõppe ainekava kõikidele rühmadele  

2019.aastal valmis digiõpetuse (Meediakasvatus) ainekava   

2017.a. läbis 1 õpetaja Persona Dolls metoodikakoolituse ja kasutab seda rühmas 

probleemsete situatsioonide ennetamiseks ja lahendamiseks  

2019.aastal liitus 1 rühm „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmiga  

26.08.2019.a. tegutseb lasteaias 1 osalise keelekümblusega rühm  

Alates 01.01.2019 on avatud digituba ja soetatud kaasaegsed digivahendid   

Lasteaia eripäraks on süvendatud terviseõpetus (valeoloogia), pidevalt täiendatakse selle 

valdkonna sisu, sidudes seda erinevate muude ainevaldkondadega.   

Õppekasvatustöö tulemuslikkust hinnatakse läbi laste teadmiste lahtistel komplekstegevustel, 

hindajateks teised õpetajad.  

  

Lasteaias tegutsevad huvialaringid:  

Eesti keel  

Inglise keel  

Rütmika  

Kunstistuudio  

Logorütmika  

  

Lasteaia traditsioonid:  

Kooliks ettevalmistusrühmades „Sügiskohvikud“  

Heategevuslik jõululaat  



11  

  

Kogu lasteaiaperele ühine teatrishow lasteaia sünnipäevanädalal VAK-is ja teatrietendus 

lasteaias lastekaitsepäeval  

Kadri- ja mardipäeva tähistamine koos Maardu Sipsiku lasteaia ja Laulasmaa lasteaia lastega.  

Teatrikuul etendused teistele rühmadele ja muusikaõpetaja poolt muusikal vanemate lastega  

Sõidud Viimsi Metsakeskusesse ja lõpurühmade väljasõit-piknik Tallinna loomaaias 

Nutipäevade korraldamine sõpruslasteaedadele    

  

Tugevused  

Väljakujunenud traditsioonid , ühisüritused  

Hästi varustatud metoodiline kabinet  

Kaasaegne eestikeele kabinet  

Välja töötatud ainekavad avastusõppes ja digikasvatuses  

Parendusvaldkonnad  

Abivajavaid lapsi tunduvalt rohkem kui erispetsialistid suudavad teenindada  

Puudub infotehnoloog  

Vanemate vähene kaasatus lapse õppe- ja kasvatusprotsessi lasteaias   

Pöörata tähelepanu probleemsetele peredele, kaasata sotsiaalabiosakond ja lastekaitse laste 

koduste elutingimuste paremaks muutmisel.  

Liikumistunnid ei toimu aastaringselt õues, puuduvad õuesportimisvahendid talveperioodiks  

  

 

1.2.4. MAJANDUSTEGEVUS  

 

Arengukava eesmärgid:  

• Lasteaia ruumid ja territoorium on lastele ja töötajatele ohutud, puhtad ja esteetilised.  

• Mängu- ja töökeskkond on turvaline;  

• Lasteaia materiaal-tehniline baas on kaasajastatud laste õpi- ja personali 

töökeskkonna parendamiseks;  

• Eelarveliste ressursside juhtimine lähtub lasteasutuse õppekavast ja arengukavast 

vastavalt omavalitsuse poolt eraldatud summadele, lasteaia omatulule  

  

  

Tegevused  

Kõik lasteaia 11 rühma ja kabinetid on remonditud ja varustatud kaasaegse mööbli ja 

tehnikaga. Lasteaia fuajeed ja trepikojad on remonditud.  

Lasteaia remontideks kulutatud vahendid  

  2017  2018  2019  

Lasteaia omatulust  22 447  26 989  29 796  
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Teostatud tööd:  

4 välistrepi renoveerimine  

7 tamburi sanitaarremont  

Külmaveetrassi ja trassiühenduste renoveerimine keldrites  

10 alumiiniumprofiilist soojustatud välisukse paigaldus  

4 tuletõkkeukse paigaldus  

Lasteaia 4  trepikoja renoveerimine  

11 mänguveranda sanitaarremont (põrandavahetus, seinte krohvimine ja värvimine) 2 

rühma riietusruumi sanitaarremont seoses mööbli vahetusega  

  

Lasteaia inventari soetamiseks planeeritud vahendid  

  2017  2018  2019  

Lasteaia omatulust  14 914  18 401  15 000  

  

Soetatud inventar:  

14 atraktsiooni mänguväljakutele  

1 välivideokaamera ( lisaks 6-le olemasolevale)  

8. rühma mööbel (rühmaruumis) 3. ja 9.r. 

garderoobi mööbel ekofiltrid kraanidele ja 

wc süsteemid (62 tk)  

6 arvutimonitori 24`  

12 Dorgardit ,1 Freedo tuletõkkeustele smart-tahvlid 

eestikeele kabinetti, digituppa  

7 tahvelarvutit  

7 sülearvutit  

2 nuc-arvutit smarttahvlitele  

1 lauaarvuti  

2 beeboti komplekti koos laadijatega   

Blueboti komplekt  

Dash-robot  

Ozobotid  

Matalabid  

Sphero robotid  

Eestikeelsed  Qorobotid  

Saali lipukomplekt  

3D liiklusvaibad 10 tk  

Värviline laserprinter eestikeele kabinetti  

Kostüümid muusikasaali  

  

2017-2019 läbiviidud rahulolu-uuringutest osavõtnud 245 vanemast hindasid alljärgnevaid väiteid 

5-palli süsteemis hindega ”4” või ”5” alljärgnevalt:  
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õueatraktsioonid pakuvad lastele tegevust      73,5%  

territoorium on lastele ohutu      81,3%  

arendavate mänguasjade olemasolu  

rühmades      91,4%  

rühmas on kaasaegsed õppevahendid      79,6%  

rahulolu rühmaruumidega      95,1%  

  

Personali rahulolu* töötingimustega   2016/ 2019 ( 5-palli süsteemis)  

            

tööruumid  

     olmetingimused  

kaasaegsed  

vahendid  

paindlik 

töökorraldus  

2016  2019  2016  2019  2016  2019  2016  2019  

94,6%  90,3%  100%  96,7%  97,2%  90,3%  94,6%  96,7%  

  

*Rahuoluküsitluses kasutatud HTM poolt koostatud tagasisideankeete koolieelse lasteasutuse töötajatele ja 

lastevanematele  

Tugevused  

Tänu kütte ja soojavee automaatikale on optimeeritud kommunaalkulud  

Tänu ekofiltritele on vähenenud märgatavalt veekulu  

Kõik ruumid on remonditud ja varustatud kaasaegse mööbliga  

Mänguväljakute verandad on remonditud  

Turvalisuse tõstmiseks on paigaldatud 7 välikaamerat, kõik rühma- ja vahekoridoride uksed on 

tulekindlad  

Parendusvaldkonnad  

Lasteaia territooriumi asfaltkate väga halvas seisukorras  

Probleemid koguneva vihmaveega I ja II korpuse vahel  

Majast välja minev veetoru vajab väljavahetamist  

Fassaad ja kelder halvas seisukorras  

Lasteaial puudub korraliku varustusega spordiväljak  

Lasteaial puudub fonolukusüsteem  

Internetilevi katkendlik ja nõrk  
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1.3.    JUHTIMINE  

 

Eesmärgid lasteaia arengukavas:  

• Toimib efektiivne administreerimine ning töötajaskond on motiveeritud lapse ja 

lapsevanema rahulolu suurendamiseks;  

• Lasteaial on jätkuvalt hea maine, mis tagab nii kvalifitseeritud personali kui laste 

optimaalse  olemasolu  

  

Üldjuhtimine — direktor  

Pedagoogilise töö juhtimine — õppealajuhataja koos pedagoogilise nõukoguga  

On moodustatud pedagoogide aktiiv  

Majandustegevuse juhtimine — majaperenaine  

  

2017-2019 aastatel läbiviidud rahulolu-uuringutest* osavõtnud 245 vanemast hindasid alljärgnevaid 

väiteid 5-palli süsteemis hindega ”4” või ”5” alljärgnevalt:  

 Väide        %  

lasteaia  maine on hea           93  

tooksin ka oma teise lapse lasteaeda       94,3  

soovitan oma lasteaeda ka teistele        91,8  

olen lasteaiaga täielikult rahul        93,5  

  

Võrdlus töötajate seas läbiviidud rahuloluküsitluste* kokkuvõte hinnangutest 5-palli süsteemis  

         Väide  

      

2015/2016  2018/2019  

töötajatel on võimalus otsustes osaleda  75,3%  80,7%  

planeeritud muudatused viiakse ellu  91,9%  100%  

minu tööd hinnatakse  94,6%  93,6%  

meie lasteaias käsitletakse probleeme avalikult  81%  83,9%  

meie lasteaed on hästi juhitud     94,4%  96,8%  

meie lasteaias hinnatakse head tööd    94,6%  93,6%  

juhtkond on tegus    97,3%  93,5%  

juhtkonnaga on meeldiv suhelda    94,4%  96,8%  
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saan oma töö kohta tagasisidet    88,9%  93,6%  

tean oma rolli arengukava täitmises    94,6%  100%  

direktor kasutab efektiivselt raharessursse    100%  100%  

*Rahuoluküsitluses kasutatud HTM poolt koostatud tagasisideankeete koolieelse lasteasutuse töötajatele ja 

lastevanematele  

Tugevused   

Lasteaia visioon ja missioon on ühiselt välja töötatud ja kõigile arusaadav  

Õppekava arendusgruppides osalevad kõik pedagoogid  

Pedagoogilist nõukogu juhib koos õppealajuhatajaga pedagoogide poolt valitud aktiiv  

Kõik töötajad tunnevad ennast ühe meeskonna liikmena  

Hea koostöö lasteaia hoolekoguga  

Lasteaial on välja kujunenud traditsioonid: lasteaia sünnipäeva nädala tähistamine erinevate 

üritustega, heategevuslik jõululaat. Töötajate ühised väljasõidud  

Parendusvaldkonnad  

Tehnilise personali vähene kaasatus õppeprotsessides – tuntakse ennast pigem „koristaja“ rollis  

  

1.4.    KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

 

Arengukavas püstitatud eesmärgid:  

• Lasteaed on määratlenud oma huvigrupid  

• Lapsevanemad on kaasatud aktiivselt lasteaia elu kavandamisse;  

• Piirkonna koolide ja teiste lasteasutustega on tihe koostöö  

  

Tegevused  

Lasteaia peamisteks huvigruppideks on: lapsevanemad, Maardu lasteaed Sipsik, Maardu Põhikool,  

Maardu Linnaraamatukogu, Laulasmaa Lasteaed-Kool, Paldiski Sipsiku Lasteaed, Maardu  

Rukkilille Lasteaed, Tallinna Kuristiku lasteaed, Muuga Lasteaed, Maardu Gümnaasium. Aasta 

tegevuskava koostamisel planeeritakse ühisüritused lasteaia  peamiste koostööpartnerite, eesti 

lasteaia Sipsiku, Muuga lasteaia ja Laulasmaa Lasteaed-Kooli (lõimimisalane koostöö); Maardu 

Põhikooliga (ettevalmistus kooliks); spordialased ühisüritused Maardu Rukkilille, Paldiski 

Sipsiku lasteaiaga, Muuga lasteaiaga. Lähtuvalt õppeaasta  eesmärkidest kavandatakse 

ühisüritused, lahtised tegevused ja pedagoogide ühisseminarid.   

Vanemad on aktiivselt kaasatud lasteaia igapäevaellu läbi erinevate ürituste ettevalmistuse ja 

osalemise, regulaarselt toimuvad rühmasisesed rahuloluküsitlused erinevatel teemadel, tulemusi 

tutvustatakse 3 korda aastas toimuvatel lastevanemate koosolekutel.  

Igal aastal detsembris tähistatakse lasteaia sünnipäeva lahtiste uste päevadega. Rühmas pakutakse 

kringlit ja teed. Õpetajad on vanematele näitamiseks ette valmistanud päeva tegevusplaani, mis on 

läbilõige erinevatest õppetegevustest. Vanemad saavad osaleda kõikides rühma tegevustes ja 
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tutvuda lasteaia teiste ruumidega. Lastele toimuvad mängupeod ja ühine teatrietendus Vaba Aja 

Keskuses.  

Rühmades on lisaks lasteaia hoolekogu esindajale valitud ka lastevanemate komitee, kes 

organiseerib rühma üritusi väljaspool lasteaia õppeplaani, otsustab laste jõulupakkide sisu ja 

maksumuse ja organiseerib laupäevakuid rühma mänguväljakute korrastamiseks ja vajadusel 

õuevahendite paranduseks. Rühma esindaja kaudu hoolekogus on lapsevanemad teinud ettepanekuid 

territooriumi kujundamise osas. Ka kõik rühma sisekorda puudutavad probleemid käsitletakse 

kõigepealt rühmakoosolekutel ja vajadusel pöördutakse hoolekogusse abi saamiseks. Hoolekogu 

esindajate  kaudu on kaasatud kõik lapsevanemad uue arengukava tegevuskava koostamisse läbi 

SWOT-analüüsi  

  

SUHTED AVALIKKUSEGA  

 

Lasteaial on veebis koduleht, kus kajastatakse kõik lasteaia uudised.   

Lasteaial on oma logo, millega on kaunistatud erinevad meened (kruusid, märkmik, kaelapael ja 

sulepea-võtmehoidja, seinakalendrid  jne), mida kingitakse külaskäikudel teistesse lasteaedadesse 

või meie lasteaia külalistele.  

Tugevused  

Tihe koostöö piirkonna lasteaedadega ja Maardu Põhikooliga  

Hea koostöö sõpruslasteaedadega Paldiskist, Laulasmaalt ja  Minskist  

Vanemate suur osalemisaktiivsus lasteaia  ühisnäitustel ja pidude ettevalmistamisel  

Parendusvaldkonnad  

Vanemad ei tunneta hoolekogu rolli muutuste planeerimisel ja elluviimisel  

Hoolekogu algatusvõime on passiivne  

Lasteaia vähene kaasatus linnaüritustel  

Täiendada  ja kaasajastada veebilehte  
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2. LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD  

 

2.1.    MISSIOON  

 

Lasteaia kõikide töötajate missiooniks on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, 

sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga 

toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Selleks on vaja:  

 luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning 

toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, 

looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;  

 soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma 

otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma 

käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, 

koostöövalmis inimeseks;  

 toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel 

nõustada neid;  

 pakkuda haridusliku erivajadusega lastele kõneravi ja psühholoogilist tugiteenust; 

nõustada vanemaid  

 aidata muukeelsete perede lastel ja vanematel integreeruda eestikeelsesse keskkonda;  

 tutvustada vene rahvuskultuuri pärandit  ja  traditsioone.  

2.2.    VISIOON  

 

  

Maardu Lasteaed Rõõm on lapsesõbralik ja kaasaegne õppeasutus, kuhu tulevad meelsasti 

lapsed ja lapsevanemad ning kus laps — mängides, suheldes eakaaslaste ja täiskasvanutega läbi 

erinevate ühis- ja õpitegevuste — omandab tugeva ja terve isiksuse kompetentsused sotsiaalselt, 

vaimselt ja füüsiliselt.  

  

2.3. PRIORITEETSED ARENDUSVALDKONNAD  

 

 

  2.3.1. STRATEEGILINE JUHTIMINE  
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Eesmärk:  

• Toimib efektiivne administreerimine ning töötajaskond on motiveeritud lapse ja 

lapsevanema rahulolu suurendamiseks;  

• On leitud võimalused lasteaia eelarve täiendamiseks omatulude ja projektides 

osalemise arvel;  

• Lasteaias on tagatud kõikide töölõikude omavaheline seotus, süsteemsus ja 

järjepidevus;  

• Lasteaed on optimaalselt komplekteeritud  

  

 

2.3.2. PERSONALI JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

 

Eesmärk:  

• Lasteaed on komplekteeritud kompetentse, arenemisvõimelise ja koostööle 

orienteeritud personaliga;  

• On suurenenud kõrgharidusega pedagoogide osakaal  

• Lapsevanemad on kaasatud aktiivselt lasteaia elu kavandamisse;  

• Piirkonna koolide ja teiste lasteasutustega on tihe koostöö.  

  

 

2.3.3. KASVUKESKKONNA KUJUNDAMINE  

 

Eesmärk:  

1. Lasteaia ruumid ja territoorium on lastele ja töötajatele ohutud, puhtad ja esteetilised. 

Mängu- ja   töökeskkond on turvaline;  

2. On tagatud laste  tervise säilimine ja tugevdamine;  

3. Lasteaia materiaal-tehniline baas on kaasajastatud laste õpi- ja personali töökeskkonna 

parendamiseks.  

 

2.3.4. ÕPETAMINE JA KASVATAMINE  

 

Eesmärk:   

1. Õppe- ja arengukava arendusse on kaasatud kogu personal (tegevuskava koostamine ja 

analüüsimine, analüüsil põhinev edasine planeerimine)  

2. Lapsest lähtuva uuenenud õpikäsitluse rakendamine  

3. Alternatiivõpimeetodite kasutamine (avastusõpe, digiõpe, õuesõpe, keelekümblus)   
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2.3.5. LASTE TOETAMINE  

 

Eesmärk:  

1. Lapsele on tagatud turvatunne ja eduelamused;  

2. Lasteaias toimub lapsevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes;  

3. Lapsele on loodud lähtuvalt tema vajadustest vastavad arengu- ja õpitingimused;  

4. Lapsel on kujunenud eeldused igapäeva eluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks;  

5. Suurenenud on tugiteenuste kättesaadavus lastele alates 4. eluaastast;  

6. Lasteaias on avatud keelekümblusrühmad  
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3. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS  

 

 

3.1. STRATEEGILINE JUHTIMINE  

 

 Arengukava  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022  
Finantseerimis- 

allikas  
Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  Arengukava 2020-2022 

koostamine  

Uus 

arengukava  

  

x  

  

  

    

  

    

  

  

eelarve  
Direktor  

2.  Arengukava koostamine 

aastateks 2023-2025  

Uus 

arengukava  

          

  
x  

eelarve  
Direktor  

  

Sisehindamine  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022  
Finantseerimis- 

allikas  
Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  Sisehindamise 

koondaruande 

koostamine   

3 aasta 

koondaruanne    

  

  

  

  x  

eelarve  Direktor   

2.   

Sisehindamissüsteemi 

uuendamine  

Ajakohased 

kriteeriumid  
  

  

  

x    

  

  x  

eelarve  Õppeala- 

juhataja    

&  

pedaktiiv     

  

 

3.2. PERSONALI JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ  

 

Personali arendamine  

Jrk 

nr  

Prioriteetsed 

tegevused  
Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimisallikas  Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  
Digipädevuste 

arendamine  

Multimeedia 

kasutamine 

õppetöös    

  

x  

  

  

  

x  

  

  

  

x  

eelarve  

HITSA  

koolitused  

Direktor   

2.  
Tunnustusstatuutide 

täiendamine  

Motiveeriv 

tunnustussüsteem    

  

x  

    

x  

  

    

x  

eelarve  

Pedaktiiv   
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Koostöö  

Jrk 

nr  

Prioriteetsed 

tegevused  
Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimisallikas  Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  
Foorumi loomine 

kodulehel  

Juhitud 

infovahetus  

  

  

  

x  

  
      

  

eelarve  
Õppeala- 

juhataja   

2.  
Lasteaia uue 

kodulehekülje loomine  

Juhitud 

infovahetus  

  

    x          
eelarve  

  Direktor   

  

 

3.3. KASVUKESKKONNA KUJUNDAMINE  

 

Turvalisus  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis-

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  
Mänguatraktsioonide 

aluste paigaldamine  

Mängukeskkond 

ohutu ja arendav  

    

x  

  

  

  

  

x  

  

    

x  

  

eelarve  

Direktor  

2.  
Fonolukusüsteemi 

paigaldus välisustele   

Laste turvalisus    

  

  

x  

  

  

  

x  

  

  

  

x  

eelarve  

  

Direktor  

  

Ruumid ja maa-ala  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  

Tulemus  

  

2020  2021  2022    

Finantseerimis- 

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  
Sadevee 

ärajuhtimissüsteem  

Ohutu 

territoorium  
  x          

  

KOV eelarve  

  

Direktor  

2.  
Lasteaia fassaadi ja 

keldri renoveerimine  

Vähenenud 

soojakaod, 

küttekulud  

  

  

  

  
x  x      

  

Ameerika  

Saatkond  

Direktor  

3.  
Asfaltkatte vahetus 

territooriumil  

Siledad ja 

ohutud teed  

  

  
x    x    x  

  

eelarve  
Direktor  

4.  Liiklusväljaku rajamine  

Suurenenud 

liiklus- 

kultuur  

x    x        
eelarve  

  
Direktor  

5.   Spordiväljaku rajamine  

Suurenenud 

sportimis- 

võimalused 

õues  

    x    x    

  

eelarve  
Direktor  

6.   
Majandushoovi 

eraldamine aiaga  

Laste 

ohutus  
      x      

eelarve  

  
Direktor  
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Õpi- ja mänguvõimaluste mitmekesistamine  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis 

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  

  

  

 Katseaia rajamine 

lasteaia territooriumile  

Õuesõppe 

suurem 

osakaal  

x    x    x  

    

eelarve  hoolekogu  

2.  

Digitoa täiendamine 

uute 

robootikavahenditega  

Laste 

digialane 

oskus 

suurenenud   

x    x    x  

  

eelarve  

  
Direktor  

3  

Saali digiekraani ja 

statsionaarse projektori 

soetamine  

Kaasaegne 

digitehnika  
      x    

    

eelarve  Direktor  

4  
Optilise valguskaabli 

paigaldus  

Stabiilne 

internetiühe 

ndus  

  x        

  
eelarve  

  
Direktor  

  

 

3.4. ÕPETAMINE JA KASVATAMINE  

 

Lasteaia õppekava üldosa  

Jrk 

nr  

Prioriteetsed 

tegevused  
Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis-

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  

  

Digiõpetuse õppesisu 

täiendamine  
 ainekava   

  

  

  

x  

  

  

      

eelarve  

Õppeala- 

juhataja, 

õpetajad  

2.  
Õuesõppe õppesisu 

koostamine  
ainekava  

    

x  

  

  
  

    
eelarve  

Õppealajuhataja  

  

 

3.5. LASTE TOETAMINE  

 
  

Lapse erivajaduse väljaselgitamine  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis 

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

  

1.  

Tugivõrgustiku koostöö  

suurendamine  

Varajane 

märkamine  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

eelarve  

Spetsialistid 

Rajaleidja, 

perearstid  
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Laste toetamine  

Jrk 

nr  
Prioriteetsed tegevused  Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis 

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

  

1.  

  

Täiendava logopeedi 

ametikoha loomine  

Suurenenud 

nõustamis- ja 

tugiteenuste 

kättesaadavus  

    

  

  

  

  

  

x  

         

KOV  Direktor, 

õppeala-

juhataja  

  

  

Koolivalmidus  

Jrk 

nr  

Prioriteetsed 

tegevused  
Tulemus  

2020  2021  2022    

Finantseerimis 

allikas  

Vastutaja  I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

I  

pa  

II  

pa  

1.  

Osalise  

keelekümblusrühma 

avamine  

Sujuv üleminek 

keelekümblusklassidesse   

        

x  

    

  

  

eelarve,  

Innove  

Direktor,  

KOV   

2.  

Liitumine 

“Kiusamisest vaba 

lasteaia 

programmiga”  

3 rühma liitunud  

    

x  

    

x  

    

x  eelarve   

  

Direktor, 

õppeala-

juhataja  

3.   
Infotehnoloogi 

ametikoha loomine  
  

          x  
KOV  Direktor  

  

 

4. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  

 

Lasteaia arengukava uuendatakse seoses   

  

- muudatustega lasteaia tegevust reguleerivas seadusandluses;   

- lasteaia arengukava kehtivuse lõppemisega;   

- muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;   

- muudatustega omavalitsuse arengukavas;   

- lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekutega   

  

Arengukava tegevuskava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse igal aastal. Muudatused ja täiendused 

kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga.  Arengukava kinnitab Maardu Linnavolikogu.  


