
 

LISA 

 Saarde Vallavolikogu  

                                                                                                           20.02.2019.a määrus nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALI LASTEAIA 

ARENGUKAVA 

2019 - 2021  



Sisukord 

 

 

1. Sissejuhatus                      3 

2. Üldandmed                              4 

2.1. Lasteasutuse andmed       4 

2.2. Asukoht         4 

2.3. Ajalugu         4 

2.4. Lasteaia eripära ja traditsioonid      5 

3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused     6 

4. Ülevaade 2014 -2018 a. arengukava täitmisest     7 

5. Lähtepositsioon ja arengusuunad       8 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine      8 

5.2. Õppe- ja kasvatustegevus       8-9 

 5.2.1. Rühm ja laste arv      9 

5.3. Personali juhtimine       9 -10 

5.3.1. Personali koosseis      10 

5.4. Koostöö huvigruppidega       11 

5.5. Ressursside juhtimine       11-12 

6. Strateegilised eesmärgid 2019 – 2021      13 

7. Lasteaia arengukava tegevuskava 2019 - 2020     14 

7.1. Eestvedamine ja juhtimine      14 

7.2. Õppe- ja kasvatustegevus       14-15 

7.3. Personali juhtimine       15 

7.4. Koostöö huvigruppidega       15-16 

7.5. Ressursside juhtimine       16 

8. Arengukava uuendamise kord       17 

   



1. Sissejuhatus  

 

Tali Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteasutuse arenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava aastateks 2019 - 2021 ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Tali Lasteaia põhimäärusest, Saarde valla 

arengukavast ning lasteaia missioonist, visioonist ja põhiväärtustest. Arengukava koostamisel 

on lähtutud sisehindamise aruandes märgitud tugevustest ja parendustegevuste tulemustest. 

Lasteaia arendamise aluseks on võetud viis valdkonda, mis tulenevad haridus- ja teadusministri 

13.augusti 2009. a määrusest nr 62 “Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord 

sisehindamise küsimustes”. Need viis valdkonda on eestvedamine ja juhtimine, 

personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja 

kasvatusprotsess. 

Arengukava arendustegevusse on kaasatud järgmised huvigrupid: hoolekogu, personal, 

lapsevanemad. Arengukava on aluseks lasteaia eelarve ja õppeaastate tegevuskavade 

koostamisel. 

  



2. Üldandmed  

 

2.1. Lasteasutuse andmed 

 

 

Aadress  Kase tee1 

Tali küla, Saarde vald 

Pärnumaa 86101 

Registrikood 75000779 

Telefon 4456226 

E-post 

Kodulehekülg  

talipk@tali.ee 

www.tali.ee 

Facebook (suletud grupp) 

Koolitusluba  9.5-8/17/7467 

Omandivorm  munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond  Saarde vald 

Asjaajamis- ja õppekeel Eesti keel 

Lasteaed on avatud Tööpäevadel 8.30 - 18.00 

 

 

2.2. Asukoht  

 

Tali Lasteaed asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Tali külas.  Lasteaia läheduses asuvad Tali 

seltsimaja, raamatukogu, seltsimaja park, mis võimaldavad planeerida erinevaid tegevusi. 

 

2.3. Ajalugu 

 

Tali lasteaed sai alguse 1954.a. Lanksaares Leppoja talus. 

1968.a.kolis lasteaed Veeliksele, kus avati 2rühmaline ööpäevaringne lasteaed. 

1991.a. kolis lasteaed Tali kooli internaadi ruumidesse. 

2008.a.toimus Tali Põhikooli I korruse renoveerimine ning Tali Põhikooliga samas hoones  

alustas tööd lasteaed. 

2013.a.ühendati Tali Põhikool ja Tali Lasteaed üheks õppeasutuseks. 

2018 a. septembris kolis Tali Lasteaed koolihoonest küla keskele Saarde valla Tali 

teeninduspunktist lasteaiaks ümber ehitatud  ruumidesse. 
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2.4. Lasteaia eripära ja traditsioonid 

 

Väike maa lasteaed - kodune, hubane. Tali Lasteaed on kohaliku alushariduse järjepidevuse ja 

traditsioonide kandja. Lasteaia territooriumi läheduses on looduslikke tingimusi ning 

võimalusi, mis võimaldavad õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia õues. Lasteaia üheks pikimaks 

traditsiooniks on lasteaia lõpetajate lennuraamat, mis sai alguse Veelikse lasteaiast 1983. 

aastal. Lasteaias on aastate jooksul välja kujunenud järgmised traditsioonid, mis on muutnud 

meid omanäoliseks: 

● Vanavanematepäeva tähistamine 

● Sügismatk 

● Leivanädal 

● Sügise sünnipäev 

● Isadepäev 

● Mardi - Kadri karneval 

● Advendihommikud 

● Sõbrapäev 

● Vastlapäev 

● Volbripidu 

● Emadepäev 

● Lasteaia kevadpidu. 

● Spordipäev 2 korda aastas   



3. Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused 

 

 Visioon  

Tali Lasteaed on lasteaed, kus sirguvad õnnelikud, ettevõtlikud ja viisakad lapsed, on 

rahulolevad lapsevanemad ning arenev personal. 

 

Missioon. 

Koostöös motiveeritud meeskonnaga toetada lapsevanemat lapse individuaalsel arengul, 

kasvatada ja õpetada lapsi vastavalt nende eale ning tagada kooliks ettevalmistus, läbi 

mängulise, sõbraliku, turvalise ja kaasaegse arengukeskkonna. 

 

Põhiväärtused. 

● Sõbralikkus - oleme sõbralikud laste, lastevanemate, kaastöötajate vastu 

● Turvalisus - loome turvalise õpi -ja kasvukeskkonna. 

● Avatus - positiivne suhtlemine, vastutulelikkus ja viisakus laste, koostööpartnerite ja 

kolleegide suhtes.  

● Hoolivus - hoolime lastest, üksteisest, loodusest, kodust ning tervisest  

● Mängulisus - kasutame loovust ja mängulisust õppetöös ning ühisüritustel 

● Tervis - tähelepanu pööratakse vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele ning eakohaste 

tervisehoiakute kujundamisele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ülevaade 2014 – 2018 a. arengukava täitmisest 

 

2014 – 2018 arengukava tegevuskavas planeeritud tegevused on ellu viidud. Põhjalik 

arenguvaldkondade analüüs on esitatud lasteaia sisehindamise aruandes. 

Suurimaks investeeringuks oli Tali lasteaia ehitamine Saarde valla teeninduskeskuse 

ruumidesse. 

  



5. Lähtepositsioon ja arengusuunad 

 

Hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise ja  rahulolu-uuringute tulemustest. 

 

5.1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 

Lasteasutust juhib direktor koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Prioriteediks on 

pidev õppimine ja parendamine ning erinevate huvipoolte rahulolu tagamine. Määratletud on 

lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused ning neid järgitakse töö korraldamisel. 

Dokumendid on koostatud vastavalt vajadusele ning reaalset tööd toetavad dokumente 

täiendatakse või muudetakse vastavalt tekkinud vajadustele ja/või õigusaktide muudatustele 

Juhtkond on personali toetav. Koostööd personaliga soodustavad regulaarselt toimuvad 

töökoosolekud, kus analüüsitakse hetkeolukorda. Strateegilise juhtimise aluseks on lasteaias 

pideva parendamise põhimõte. Kõik juhtimise ja planeerimisega seotus eri tasandite tegevused 

ja väljundid on omavahel seotud. 

 

Tugevused: 

● Korrektne ja reaalset tööd toetav dokumentatsioon, dokumendid arhiveeritakse; 

● Kinnitatud on personali tunnustamise põhimõtted; 

● Lasteaia tegevuskava on paindlik, seda täiendatakse aasta jooksul; 

● Lasteaia meeskond tegutseb ühtse meeskonnana. 

 

Parendusvaldkonnad: 

● Sisehindamise korra täiustamine; 

● Eestvedamisel ja juhtimisel  mõistlikele uuendustele avatud olemine, tagamaks asutuse 

kaasaegne areng ja toimimine. 

 

Strateegilised eesmärgid 2019 - 2021 

● Lasteaia juhtimise edendamine 

● Lasteaia tööd reguleerivate dokumentide uuendamine ja korrastamine 

 

 

5.2. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Õppe- ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, mis on vastavusse viidud riikliku 

õppekavaga ja on seotud lasteaia arengukavaga. Laste õpetamine toimub lapsest lähtuvalt. 

Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus ja mäng. Õpetaja roll on 

soodsate tingimuste loomine mänguliseks tegevuseks.  

Mängu- ja õppevahendite valikul rühmas on arvestatud laste vanuseliste ja sooliste 

iseärasustega. 

Iga lapse personaalsed arengumapid aitavad jälgida, analüüsida ja suunata laste arengut. Igal 

aastal viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused, mille tulemused fikseeritakse. Laste 



koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud põhimõtted ja korraldus, mis kajastub lasteaia 

õppekavas. Lasteaia lõpetamisel väljastatakse kooliminejale koolivalmiduskaart.  

 

5.2.1. Rühm ja laste arv 

 

Tali Lasteaias on 1 liitrühm 12 lapsele.  

 

Tali lasteaia laste arv 2016 – 2020  

Aasta Laste arv 

2016 9 

2017 12 

2018 15 

2019 10 

2020 10 

 

 

Tugevus: 

● Õppekasvatustöö mängulisus; 

● Lapse individuaalsusega arvestamine. 

 

Parendusvaldkonnad: 

● Õuesõppe-ala rajamine mänguväljakule 

● Lasteaia väärtuskasvatuse viimine ühtsetele arusaamadele lapsevanematega. 

 

Strateegilised eesmärgid 2019 - 2021 

● Positiivsetest väärtustest juhindumine: sõbralikud suhted laste vahel ja üksteisega 

arvestamine 

● Arenguvestluste läbiviimise korra uuendamine 

● Lapse areng igapäevaelus koostegutsemise ja suhtlemise kaudu. 

 

 

 

5.3. Personalijuhtimine 

 

Lasteaias väärtustatakse personali individuaalset arengut. Personal on kaasatud 

otsustusprotsessidesse. Kõik alusdokumendid, mis puudutavad õppe- ja kasvatustegevust, on 

väljatöötatud koostöös personali ja hoolekoguga. Personal on läbinud toiduhügieenikoolituse 

ja esmaabikoolituse. 

 

 

Tugevused: 

● Personal on stabiilne; 



● Kogu personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja eesmärkide seadmisse ja 

hindamisse. 

● Kõigi töötajate tänamine ja tunnustamine: isiklik tänusõna, meeskonna koosviibimised, 

koosolekud, ühisüritused. 

 

Parendusvaldkonnad: 

● Personaliga arenguvestluste läbiviimise rakendamine; 

● Õpetajate motiveerimine õpetajate enesetäiendamisel ja ametijärgu tõstmisel.  

 

 

 

5.3.1. Personali koosseis 

 

Tali Lasteaia koosseisus on hetkel 2 lasteaiaõpetajat, lasteaiaõpetajate haridus vastab 

kvalifikatsioonile. Üks õpetajatest täidab ka direktori kohuseid (0.12 ametikohta).  Lisaks 

töötab majas käsunduslepinguga muusikaõpetaja. Abistavast personalist töötab majas 1 

õpetaja-abi ja 1 kokk. 

 

 

 

 

õppeaasta Töötajate arv  Haridustase 

kõrgem keskkeri 

2015-2016 5 2 3 

2016-2017 5 2 3 

2017-2018 4 2 2 

  

Töötajate keskmine vanus 50 aastat. 

 

 

Strateegilised eesmärgid 2019 - 2021 

● Arenguvestluste korra kehtestamine personalile 

● Personali koolitustegevuse ja tugisüsteemide (tugispetsialistid: tugiisikud, logopeedid 

jne) välja arendamine. 

 

 



5.4 Koostöö huvigruppidega 

 

Lasteaiaga seotud huvigrupid on: 

 Lapsed 

 Lapsevanemad (hoolekogu) 

 Pedagoogid ja lasteaiatöötajad 

 Lasteaiapidaja (Saarde Vallavalitsus) 

 Külakogukond (raamatukogu, seltsimaja jne.) 

 Politsei (noorsoopolitsei) 

Lasteaia tööd toetab hoolekogu. Hoolekogu osaleb lasteaia arendustegevuses, arengu- ja 

tegevuskava koostamises. Igapäevane infovahetus lastevanematega toimub individuaalsete 

vestluste kaudu, oluline info pannakse üles infostendile ning infot edastamine toimub ka Tali 

Lasteaia Facebooki suletud grupis. Lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusalastes 

küsimustes toimub lastevanemate koosolekutel, mis toimuvad vähemalt 1 kord poolaastas, 

individuaalsetel vestlustel ning arenguvestlustel. Vanemad on oodatud osalema rühma 

tegelustes ja on kaasatud erinevate ürituste korraldamisse. 

 

 

Tugevus: 

● Lastevanemate rahulolu lasteaiaga 

● Väga hea koostöö kohaliku omavalitsusega 

● Positiivne tagasiside lastelt (5-6a)  

 

Parendusvaldkonnad: 

● Ürituste tulemuslikkuse analüüs - milline on/oli tegevus 

● Koostöö suurendamine valla teiste haridusasustustega. 

 

 

Strateegilised eesmärgid 2019 - 2021 

● Kogukonna kaasamine lasteaia tegevustesse 

● Vanemate kaasamine ürituste kavandamisel ja tunnustamine lasteaia arendustegevusse 

panustamise eest. 

 

 

 

 

5.5. Ressursside juhtimine 

 

Lasteaial on oma eelarve. Tuludeks on valla finantseeringud ja lastevanemate poolt makstud 

osalustasu (2019.aastast 19 eurot kuus ühe lapse kohta). Toidupäeva maksumuse otsustab 

hoolekogu ning see on 1.60 eurot. Paljulapselistele peredele on ettenähtud soodustused 

osalustasu ja toiduraha maksmisel. Eelarve koostamisel on arvestatud lasteaia vajadusi. 

Lasteaiale eraldatud eelarvevahendeid kasutatakse otstarbekalt. 



 

Tugevus: 

● Säästlik majandamine 

● Eelarve planeerimine 

 

Parendusvaldkonnad: 

● Lapsevanemate kaasamine oluliste otsuse langetamisse; 

● Projektide kirjutamine lisavahendite hankimiseks. 

 

Strateegilised eesmärgid  2019 -2021: 

● Arengukavast lähtuv majandamine 

● Projektidest lisaraha taotlemine. 

 

 

 

  



 

6. Strateegilised eesmärgid 2019 - 2021 

 

1.Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

● Lasteaia juhtimise edendamine 

● Lasteaia tööd reguleerivate dokumentide uuendamine ja korrastamine 

 

2.Õppe- ja kasvatustegevus 

● Positiivsetest väärtustest juhindumine: sõbralikud suhted laste vahel ja üksteisega 

arvestamine 

● Arenguvestluste läbiviimise korra uuendamine 

● Lapse areng igapäevaelus koostegutsemise ja suhtlemise kaudu. 

 

3.Personalijuhtimine 

● Arenguvestluste korra kehtestamine personalile 

● Personali koolitustegevuse ja tugisüsteemide (tugispetsialistid: tugiisikud, logopeedid 

jne) väljaarendamine. 

 

4.Koostöö huvigruppidega 

● Kogukonna kaasamine lasteaia tegevustesse 

● Vanemate kaasamine ürituste kavandamisel ja tunnustamine lasteaia arendustegevusse 

panustamise eest. 

 

 

5.Ressursside juhtimine 

● Arengukavast lähtuv majandamine 

● Projektidest lisaraha taotlemine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Lasteaia arengukava tegevuskava 2019 - 2021 

 

7.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Põhieesmärk: lasteaias töötab vastutustundlik meeskond, kes on kaasatud arendustegevusse ja 

juhtimisprotsessi 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Vastutaja 

● Arengukava koostamine   x direktor  

● Arengukava tegevuskava muutmine 

vastavalt vajadusele 

x x x direktor 

● Sisehindamisaruande koostamine   x direktor 

● Aasta tegevuskava koostamine ja 

kinnitamine 

x x x direktor 

● Lasteaia keskkonna riskianalüüs x x x direktor 

● Dokumentide uuendamine ja 

täiendamine vastavalt seadusandlusele 

x x x direktor 

 

 

7.2. Õppe - ja kasvatustegevus 

Põhieesmärk: lasteaiast läheb kooli loov, endast ja ümbritsevast lugupidav ning kooli suhtes 

positiivselt meelestatud laps. 

 

 

Tegevus  2019 2020 2021 Vastutaja 

● Koolivalmiduse toetamine ja hindamine x x x direktor 

õpetaja  

● Laste arengu jälgimine ja analüüsimine 

ning tagasiside andmine lastevanematele 

x x x õpetaja 

direktor  

● Arenguliste ja hariduslike eripärade 

märkamine ja toetamine 

x x x õpetaja 

õpetaja abi 

direktor  

● Lapsest lähtuv planeerimine ja tegevuste 

läbiviimine 

x x x õpetaja 

direktor  

● Õuesõppe keskkonna arendamine x x x direktor 

õpetaja 

● Laste tervise toetamine ja turvalise 

keskkonna arendamine 

x x x direktor 

õpetaja 



õpetaja abi 

● Keskkonnasõbraliku suhtumise 

kujundamine 

x x x direktor 

õpetaja 

õpetaja abi 

● Tugispetsialistide kaasamine lapse 

arengu toetamiseks ning vajadusel 

tugiisiku rakendamine 

x x x direktor 

õpetaja 

 

 

 

7.3. Personalijuhtimine 

Põhieesmärk: lasteaia personal on arengu ja koostöövõimeline 

 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Vastutaja 

● Pedagoogiliste nõukogude ja 

üldkoosolekute korraldamine 

x x x direktor  

● Koolitusel osalemise toetamine ja 

motiveerimine 

x x x direktor 

● Sisekoolituste läbiviimine x x x direktor 

● Arenguvestluste regulaarne läbiviimine x x x direktor 

 

 

 

 

 

7.4. Koostöö huvigruppidega 

Põhieesmärk: toimiv koostöö kogukonnaga 

 

 

Tegevus  2019 2020 2021 Vastutaja 

● Lastevanemate osa suurendamine lasteaia 

ürituste kavandamisel ja läbiviimisel 

x x x direktor 

õpetaja 

● Koostöö valla allasutustega ja erinevate 

huvigruppidega 

x x x direktor 

● Pideva infovahetus tagamine õpetaja ja 

lapsevanema vahel 

x x x direktor 

õpetaja 

õpetaja abi 

● Perede kaasamine lasteaiaellu x x x direktor 

õpetaja 



õpetaja abi 

 

7.5. Ressursside juhtimine 

Põhieesmärk: kaasajastatud ohutu ja laste arengut soodustav keskkond 

 

 

Tegevus  2019 2020 2021 Vastutaja 

● Eelarve koostamine ja ressursside 

kavandamine 

x x x direktor 

● Lisaressursside hankimine läbi projektide  x x direktor 

õpetaja 

● Keskkonnateadlik arendustegevus ja 

säästlik majandamine 

x x x direktor 

 

  



8. Arengukava uuendamise kord 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas, õppeaasta viimasel pedagoogilise 

nõukogu koosolekul. 

Arengukava muudatuste tegemisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. 

Arengukava muudetakse seoses: 

● Haridusalase seadusandluse muudatustega; 

● Muudatustega lasteaia eelarves; 

● Muudatustega alushariduse riiklikus õppekavas; 

● Lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul; 

● Arengukava tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab direktor. 

 

Tali Lasteaia arengukava kinnitab Saarde Vallavolikogu. 

 

Tali Lasteaia arengukava aastateks 2019 - 2020 on kooskõlastatud: 

 

1. Tali Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolek 10.12.2018; koosoleku protokoll nr 3 

 

2. Tali Lasteaia hoolekogu koosolek 12.01.2019; koosoleku protokoll nr 3 

 

 


