
Lisa
Jõhvi Vallavalitsuse 4.10.2016 määrusele 14

„Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016 - 2019 kinnitamine“

JÕHVI LASTEAIAD
ARENGUKAVA

AASTATEKS 2016 – 2019

Jõhvi 2016



SISUKORD

Sissejuhatus                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  2
1. Üldandmed                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  3
2. Hetkeolukorra kirjeldus ja ülevaade eesmärkide täitmisest                                                                 .............................................................  5
2.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine                                                                                             .........................................................................................  5
2.2 Personali juhtimine                                                                                                                             .........................................................................................................................  5
2.3 Koostöö huvigruppidega                                                                                                                    ................................................................................................................  6
2.4 Ressursside juhtimine                                                                                                                         .....................................................................................................................  7
2.5 Õppe- ja kasvatustöö                                                                                                                          ......................................................................................................................  8
3. SWOT-analüüs                                                                                                                                    ................................................................................................................................  10
4. Lasteaia arengustrateegia aastateks 2016 – 2019                                                                               ...........................................................................  14
4.1 Missioon                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  14
4.2 Visioon                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  14
4.3 Väärtused                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  14
4.4 Lasteaia arengu üldeesmärgid                                                                                                          ......................................................................................................  14
4.5 Arengusuunad ja valdkonnad                                                                                                           .......................................................................................................  14
4.5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine                                                                                        ....................................................................................  14
4.5.2 Personali juhtimine                                                                                                                        ....................................................................................................................  15
4.5.3 Koostöö huvigruppidega                                                                                                               ...........................................................................................................  15
4.5.4 Ressursside juhtimine                                                                                                                    ................................................................................................................  16
4.5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess                                                                                                              ..........................................................................................................  17
5. Tegevuskava kolmeks aastaks                                                                                                            ........................................................................................................  19
5.1 Eestvedamine ja juhtimine                                                                                                               ...........................................................................................................  19
5.2 Personalijuhtimine                                                                                                                            ........................................................................................................................  21
5.3 Ressursside juhtimine                                                                                                                       ...................................................................................................................  23
5.4 Õppe-ja kasvatustöö                                                                                                                         .....................................................................................................................  26
5.5 Koostöö huvigruppidega                                                                                                                  ..............................................................................................................  28
6. Arengukava muutmise kord                                                                                                                ............................................................................................................  31



Sissejuhatus

Munitsipaallasteasutus Jõhvi Lasteaiad on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada
Jõhvi  valla  haldusterritooriumil  alaliselt  elavatele  koolieast  noorematele  lastele  hoidu  ja
alushariduse  omandamist.  Lasteaed  toetab  lapse  perekonda,  soodustades  lapse  kasvamist  ja
arenemist, arvestades tema individuaalsust. Tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele, on lasteaia
põhiülesanne  luua  võimalused  ja  tingimused  tervikliku  isiksuse  kujunemiseks  lapse  tervise
tugevdamise, emotsionaalse, kõlbelise, sotsiaalse, vaimse ning kehalise arengu soodustamise kaudu.
Jõhvi  Lasteaiad  järjepideva  arengu  tagamiseks  koostas  lasteasutus  koostöös  õppenõukogu  ja
hoolekoguga arengukava, mis määrab aastateks 2016 – 2019 lasteasutuse arendamise põhisuunad ja
valdkonnad, lasteaia visiooni ja missiooni, strateegilised eesmärgid, tegevuskava aastateks 2016 –
2019 ning arengukava uuendamise korra. Tegevuskava koostamisel on arvestatud Jõhvi Lasteaiad
Kalevipoja maja,  Sipsiku maja ja Pillerkaare maja 2013 – 2015 aasta  sisehindamise aruannetes
väljatoodud lasteasutuste tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

Jõhvi Lasteaiad arengukava lähtub Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetidest: erivajadusega
laste õppe korraldamisest,  eesti  keele kui teise keele õppe korraldamisest  muukeelsetele lastele,
koolieelse lasteasutuse seadusest, Jõhvi valla õigusaktidest, Jõhvi Lasteaiad põhimäärusest, Jõhvi
valla  arengusuundadest.  Jõhvi  Valla  arengukava  2015  –  2020  näeb  ette  lasteasutustes
ettevõtlikkusõppe  arendamist  erinevate  programmide  ja  meetodite  kaudu,  terviseedenduse  ja
keelekümblusmetoodika  edasiarendamist,  mis  on selle  arengukava prioriteetsed  suunad.  Suurem
tähelepanu õppetegevuses on suunatud samuti väärtuskasvatusele.

Arengukava  koostamisel  moodustati  arendusmeeskond,  kes  koordineeris  arengukava  tööd.
Arendusmeeskonda  kuulusid  direktor,  õppealajuhatajad,  vanemõpetaja,  personalijuht  ja
majandusjuhataja. Õppealajuhatajad viisid eelnevalt läbi koosolekud õpetajatega, et selgitada välja
kuidas nemad visioonis näevad Jõhvi Lasteaia arengut.

Arengukava koostamisel lähtuti hetkeseisu informatsioonist –  SWOT-analüüsist, mida tehti eraldi
kolmes lasteaia  majas ning sisehindamiste  tulemustest,  millele tuginedes,  sai  kindlaks määratud
arengu  põhisuunad  ja  valdkonnad  ning  planeeritud  tegevuskava  kolmeks  aastaks.  Arengukava
koostamisel on arvestatud lasteaiaga seotud kõikide osapoolte huve ja võimalusi, mis omakorda
suurendab iga liikme vastutust eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamisel. Nii lapsevanemad
kui lapsed on oma panuse andnud arengukava koostamisse läbi rahulolu-küsitluste tulemuste.
Töö arengukavaga on järjepidev ning sisaldab järgmisi tegevusi:
1. eelmiste arengukavade analüüs;
2. SWOT-analüüs personali ja hoolekoguga;
3. lastevanemate ja laste rahulolu-küsitluste analüüs;
4. personali rahulolu-küsitluste analüüs;
5. õppenõukogu koosolekute protokollid;
6. majasiseste töörühmade koosolekud;
7. hoolekogu koosolekud;
8. sisehindamise aruannete analüüs;
9. arengukava kinnitamine õppenõukogus ja hoolekogus.
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1. Üldandmed

Jõhvi Lasteaiad moodustati 2013. aastal 1. jaanuaril.  Jõhvi Lasteaiad on ühtse organisatsioonina
tegutsev  kolmest  lasteaiast  moodustatud  koolieelne  lasteasutus,  kus  kokku  tegutseb  29  rühma,
milles kohti 540-le lapsele. Jõhvi Lasteaiad struktuuri kuuluvad: Kalevipoja maja, Sipsiku maja ja
Pillerkaare maja. Jõhvi Lasteaiad asuvad Ida-Virumaal Jõhvi vallas.

Kalevipoja majas töötab 11 rühma. 7 rühma on eesti õppekeelega ja 4 rühma vene õppekeelega.
Kalevipoja majas on erirühm (vene õppekeelega) ja osaline keelekümblusrühm. Kalevipoja majas
tegeletakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja 2009.a. on liitutud programmiga „Ettevõtlik kool“.
Kalevipoja maja kuulub Tervist  edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2007. a.  Logopeedid
teostavad kõneravi nii eesti kui vene õppekeelega lastele.

Sipsiku majas töötab 12 rühma. 7 rühma eesti õppekeelega ja 5 vene õppekeelega. Sipsiku majas
on 2 keelekümblusrühma. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud
programmiga „Ettevõtlik kool“. Sipsiku maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku
alates 2009. a. Logopeedid teostavad kõneravi eesti kui ka vene õppekeelega lastele.

Pillerkaare majas töötab 6 rühma. 4 rühma eesti õppekeelega, 1 on keelekümblusrühm ja 1 vene
õppekeelega rühm. Laste kõneravi teostavad eesti ja vene õppekeelega logopeedid. Õppetegevusi
aitavad mitmekesistada muusika- ja meediatuba. Pillerkaare majas on laste loovustuba, kus viiakse
läbi meisterdamist ja maalimist. Pillerkaare majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja
on liitutud  2009.a.  programmiga  „Ettevõtlik  kool“.  Pillerkaare  maja  kuulub  Tervist  edendavate
lasteaedade võrgustikku alates 2014. a.

Lasteaias on 29 rühma:
Koolieelne  lasteasutus  Jõhvi  Lasteaiad  tegutseb  Teadus-  ja  Haridusministeeriumi  väljastatud
koolitusloa nr 6837HTM alusel.
Aadress: Puru tee 15, Jõhvi 41534
Registrikood: 75038242
E-post: raili.oks@johvi.ee
Telefon: 58539310
Kodulehekülg: www.johvila.edu.ee
Õppekeel: eesti keel, vene keel
Lasteaed on avatud tööpäevadel kell: 07.00-18.30

Jõhvi Lasteaiad eripära

1) Juhtimisstruktuur
Jõhvi Lasteaiad tööd korraldab ja juhib juhtkond koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.
Jõhvi  Lasteaiad  juhtkonna,  kuhu  kuuluvad  direktor,  õppealajuhatajad,  personalijuht,
majandusjuhatajad, kõrval tegutsevad lasteaia prioriteetsetest arengusuundadest lähtuvalt töögrupid,
kuhu  kaasatakse  igast  lasteaia  majast  liikmed.  Töötavad  tervisemeeskond,  ettevõtlikkuse
arendamise  meeskond,  arengu  meeskond  ja  keskkonnakasvatuse  meeskond.  Igas  majas
koordineerib õppealajuhataja asutuse õppeja kasvatustööd ning lahendab igapäevaseid personaliga
seotud küsimusi, koordineerib koostööd pedagoogilise nõukoguga.
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2) õpetusest tulenev eripära
· Montessori pedagoogika kasutamine
· Aktiivõppemeetod - ettevõtlikkuse arendamine
· Keelekümblusmetoodika kasutamine
· Laste ja personali terviseedendus
· Keskkonnakasvatus  
· Väärtuskasvatus
· Kiusamisest vaba lasteaed metoodika kasutamine
· Pärimuskultuuri hoidmine ja edasiviimine

Jõhvi Lasteaed on turvalist õpi- ja kasvukeskkonda pakkuv koolieelne lasteasutus, kes kasutab oma
töös erinevaid metoodikaid laste arengu suunamisel. Kolmes lasteaias on kasutusel muukeelsetele
lastele keelekümblusmetoodika. Keelekümbluse eesmärgiks on toimiv mitmekeelsus, mis on väga
oluline mitmekultuurilises ühiskonnas. 
Jõhvi Lasteaiad kõik kolm maja on liitunud Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.  Tervist
edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik
mõjutada  laste  tervist  ja  arengut  koolieelses  eas.  Kogu  lasteaia  personal  loob  eeldused  ja
tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega
seotud valdkondi,  mis on planeeritud,  süsteemne ja lähtub konkreetsetest  vajadustest.  Tegevuste
eesmärgiks on toetada terviklikult laste tervislikku arengut.
Jõhvi  Lasteaiad  majades  on  üks  arengusuundadest  lastes  ettevõtlikkuse  arendamine.  Ettevõtlik
haridus  kujundab  lapsel  hoiakut  tahan-suudan-teen.  Selline  hoiak,  oskused,  teadmised
võimaldavad lapsel tulevikus toime tulla üha kiiremini muutuvas maailmas, erinevaid võimalusi
märgata ja  oma soove realiseerida.  Ettevõtlikku hariduse  rakendamine annab lapsele  võimaluse
aktiivselt  tegutseda.  Läbi  huvitavate  tegevuste  areneb  lastel  enesekindlus,  oskus  hästi  teha
teistegakoostööd, iseseisvus ja loovus.
Pillerkaare  majas  on  loodud  käsitöö  õpetuseks  eraldi  käsitöötuba.  Õpitakse  kasutama erinevaid
materjale  ja  töövahendeid.  Kasutatakse  töö  käigus  materjale  säästlikult  ja  arendatakse  loodus-
sõbralikku  taaskasutuslikku  mõtteviisi.  Lapsed  omandavad  esmased  teadmised  õmblemisest,
tikkimisest ja teistest käsitööliikidest.
Vene  õppekeelega  rühmades  alustatakse  eesti  keele  õpet  alates  3.  eluaastast.  Eesti  keele
õppetegevusi korraldab eesti keele õpetaja. Eesti keelt õpitakse lõimitult laste igapäevatoimingute,
rühmas  käsitlevate  teemade  ja  teiste  õppetegevustega.  Keeleõpetus  toimub  mänguliselt.  Keele
õppimisel  aitavad  kaasa  erinevad  tegevused  nagu:  liikumine  ja  laulmine,  käelised  tegevused,
igapäevatoimingud,  mängud,  vestlused.  Logopeedid  teostavad  kõneravi  nii  eestikeelsetele  kui
venekeelsetele lastele.
Kalevipoja  majas  töötab  erivajadustega  lastele  tasandusrühm,  kus  käivad  spetsiifiliste
arenguhäiretega lapsed. Selles rühmas on igale lapsele koostatud individuaalne arenduskava.
2013.  aastal  liitus  Jõhvi  Lasteaiad  projektiga  „Kiusamisest  vaba  lasteaed“.  Selle  Taanis
väljatöötatud  metoodika  kaudu  õpetatakse  lastele  vägivallatut  suhtlemiskultuuri.  Projekt  toetub
neljale  põhiväärtusele:  sallivus,  ausus,  hoolivus  ja  julgus.  Jõhvi  Lasteaiad  üks  arengusuundi  on
väärtuskasvatus, mis haakub selle projektiga.
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2. Hetkeolukorra kirjeldus ja ülevaade eesmärkide täitmisest

Arengukava aluseks  on lasteaedade  2013 – 2015 tegevuskava täitmise analüüs,  Jõhvi  Lasteaia
arengukava  2013  –  2015,  lasteaedade  õppe-  ja  kasvatustöö  ning  majandustegevuse  analüüsid,
SWOT-analüüs, personali, lastevanemate ja laste rahulolu küsitlused.
Lasteasutuse tegevuskava iga-aastane analüüs on näidanud, et planeeritud ülesannetest on täidetud
enamus. Personali rahulolu küsitluste tulemustest on selgunud, et hinnang asutuse töö eesmärkide ja
ülesannete kohta on aastate lõikes paranenud.

2.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Lasteasutuses  Jõhvi  Lasteaiad  uuriti  eestvedamise  valdkonnas  eelmisel  sisehindamise  perioodil
loodud regulatsioonide toimivust, mis kinnitas nende täitmist. Eestvedamise vallas täiendati 2013 –
2015 aasta eesmärke ning mis toimib efektiivselt. Sisehindamisse kaasati õpetajad ja muu personal.
Õpetajad osalesid erinevate meeskondade töös, mida juhtisid õpetajad ise. Lasteaia õppekava viidi
vastavusse riikliku õppekavaga. Personali enesehindamise oskuse tase on tõusnud.
Jõhvi Lasteaiad eestvedamise valdkonnas anti hinnang juhtimisele: juht on täitnud personali jaoks
toetavat ja julgustavat rolli, mis on taganud vähese personali voolavuse; juht väärtustab lasteaeda
kui õppivat organisatsiooni. Personali rahulolu-küsitluste põhjal saab väita, et juhtkonna tegevuse
mõjusus on eestvedamise valdkonnas suurenenud.

Eestvedamine
· Juhtimine on lähtunud arengukavast ja eesmärkidest
· Aasta tegevuskavas on eesmärgid lähtudes sisehindamise tulemustest
· Väärtuskasvatus toimib kolmes majas ja kinnistunud on organisatsiooni põhiväärtused
· Keelekümblusmetoodika on edukalt rakendunud kolmes majas
· Kolmes majas on rakendunud edukalt ettevõtlikkuse arendamine
· Kõik majad kuuluvad tervist edendavate lasteaedade võrgustikku
· Sisehindamise süsteemid on loodud ja toimivad

Strateegiline juhtimine
· Juhtimisse on kaasatud kogu personal erinevates töögruppides osalemise kaudu (st kogu personal
osaleb planeerimises, tegevustes ja analüüsis)
· Arengukava on seotud omavalitsuse arengukavaga
· Arengukava on seotud sisehindamise tulemustega

2.2 Personali juhtimine

Kolmes  majas  töötab  motiveeritud  ja  kompetentne  personal,  et  tagada  lapse  areng  ja  lasteaia
missiooni  ning  eesmärkide  täitmine.  Haridusasutuse  edukus  sõltub  tema töötajate  võimekusest,
pühendumusest ja loovusest.  Oluline on olnud meeskonnatöö edendamine,  personali  kaasamine,
motiveerimine ja tunnustamine. Arenguvestlused on saanud positiivse hinnangu nii töötajatelt kui
juhtkonnalt. Arenguvestlustes on selgunud töötajate soov koolitustel osalemise kohta, mis valitakse
eesmärkidest  lähtuvalt.  Koolitusplaanid  koostatakse  igaks  õppeaastaks.  Lisaks  väliskoolitustele
viiakse  läbi  sisekoolitusi  ja  metoodilisi  päevi  ühiselt  kolme  lasteaiaga,  mis  tagab  hea  praktika
jõudmise kogu pedagoogilise personalini. Koolituse planeerimine lähtub vajadustest ja on seotud
lasteaia iga-aastaste eesmärkidega.
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Personali vajaduse hindamine
· Õpetajatega toimuvad regulaarsed arenguvestlused
· Koostöö kõrgkoolidega on tõstnud personali kvalifikatsiooni

Personali kaasamine ja toetamine
· Personal on kaasatud erinevatesse töögruppidesse
· Personali algatusvõime on suurenenud tänu ettevõtlikkuse arendamisele töötajate hulgas
· Uusi töötajaid toetavad koolitatud mentorid. Kalevipoja majas ja Sipsiku majas on kaks koolitatud
ning Pillerkaare majas on üks koolitatud mentor.

Personali arendamine
· Personali arendamine on toimunud lähtuvalt koolitusplaanile
· Koolitusplaan toetab arengukava ja õppekava eesmärke
· Kogu personal on läbinud esmaabi koolituse
· Kasutatakse erinevaid koolitusvorme: sisekoolitus, tasemekoolitus, täiendkoolitus

Personali hindamine ja motiveerimine
· Personali tunnustamine toimub tunnustussüsteemi alusel
· Igas majas on toimunud õpetajate päeva väljasõidud
· Õpetajate päeval tunnustatakse silmapaistvamaid õpetajaid vallavanema tänukirjaga
· Õppeaasta lõpus tunnustatakse parimaid asutuse tänukirjaga

2.3 Koostöö huvigruppidega

Jõhvi kolmes lasteaias toimus koostöö huvigruppidega erinevalt. Lasteaed Pillerkaar viie töötatud
aasta sisse mahtus peamiselt uue maja tutvustamine erinevatele gruppidele, sest huvilisi oli palju.
Lasteaias  Sipsik  ja  Kalevipoeg  on  koostöö  erinevate  huvigruppidega  olnud  tihe.  Koostatud  on
koostööplaan huvigruppidega. Huvigrupid on toetanud lasteaedade arengut. Tihedam koostöö on
toimunud kõrgkoolidega üliõpilaste praktikate läbiviimise, lastevanemate koolitamise ja erinevate
projektide rakendamise kaudu. Tihe koostöö on olnud lasteaedadel Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.
2014. aasta oktoobris sai Jõhvi Lasteaiad „Ettevõtliku lasteaia” tiitli. Alates oktoobrist 2015 toimub
Pillerkaare majas „ATH tugirühm lastevanematele” (aktiivsus-ja tähelepanuhäirega laps).

Koostöö kavandamine
· Olemas on koostööplaan huvigruppidega
· Toimiv tagasiside koostöö kohta
· Koostöö on toimunud saavutamaks õppeasutuse eesmärke

Huvigruppide kaasamine
· Viiakse läbi lastevanemate, personali, laste rahulolu küsitlused (1 kord aastas)
· Lastevanematele toimuvad koolitused (1 kord aastas)
· Arenguvestlused lastevanematega toimuvad regulaarselt (1 kord aastas)
· Hoolekogu koosolekud toimuvad 1 kord kvartalis
· Jõhvi Raamatukogu töötajad  tutvustavad lastele uusi lasteraamatuid
· Koostöös hambaarstidega viiakse läbi koolieelikute hammaste kontroll
·  Korraldatakse  lahtiste  uste  päevi  lastevanematele,  et  tutvustada  rühmas  läbiviidavat  õppe-ja
kasvatustööd (1 kord aastas)
·Jõhvi Lasteaiad kõik 3 maja kuuluvad tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. On korraldatud
ühiseid üritusi, liikumispidusid, seminare ja lahtisi tegevusi.
· Sisse on seatud tagasisidestamine Jõhvi põhikoolide ja gümnaasiumiga laste edasijõudmise kohta.
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2.4 Ressursside juhtimine

Lasteaia Kalevipoeg õuealal on uuendatud liivakaste. Maja välisfassaad on renoveeritud, katus on
pandud  uus  ning  paigaldatud  ventilatsioon.  Remonditud  on  2  rühma.  Tuleohutuseeskirjad  on
täidetud, täiendatud on rühmi IT-vahenditega. Lasteaed on korraldanud lisaraha saamise eesmärgil
laatasid.
Lasteaias Sipsik on rühmaruumid on osaliselt renoveeritud; rühmad on varustatud IT-vahenditega;
õuealal on uuendatud liivakaste. Lasteaed on korraldanud lisaraha saamiseks laatasid.
Lasteaias  Pillerkaar  täiendati  laste  mängunurki  mänguasjadega,  soetati  rühmadesse  arvuteid  ja
kuivatuskappe.
Lasteaiad on liitunud nii Koolipiima kui ka Koolipuuvilja projektiga.

Eelarveliste ressursside juhtimine
· Eelarve planeerimine ja täitmise kontroll
· Lasteaiale mänguvahendite muretsemiseks lisatulu hankimine jõulu- ja lillelaatadega
·  Lisavahendeid  on  saadud  „Regionaalsed  investeeringud  hasartmängumaksust”  ja  piiriülese
koostöö „ENPI EstLatRus” toetusprogrammidest
· Haridus- ja Teadusministeeriumilt on saadud lisaressursse õpi- ja kasvukeskkonna arendamiseks
· Lisatulu Koolipiima ja Koolipuuvilja projektist läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti

Materiaal-tehnilise baasi arendamine
Laste  vigastuste  ja  haiguste  ennetamise  eesmärgil  tehti  2014.  a  kolmes  lasteaias  laste
kasvukeskkonna riskianalüüs, kus toodud ohud ja riskid kõrvaldatakse jälgides tegevuskava.
· Teostatud on ruumide remonti
1) renoveeritud kaks rühmaruumi Kalevipoja majas,
2)  renoveeritud  Kalevipoja  maja  välisfassaad,  paigaldatud  ventilatsioonisüsteem  ja  uuendatud
katust.
3) Sipsiku majas renoveeriti köök.
4) Pillerkaare majas on teostatud rühmaruumides garantiiremonti.
· Rühmad on juurde saanud IT-vahendeid:
1) Sipsiku majas on kõik rühmad varustatud arvutitega,
2) Pillerkaare majas on kõik rühmad varustatud arvutitega,
3) Kalevipoja majas on kõik rühmad arvutitega varustatud.
· Soetatud on laste riiete kuivatamiseks kuivatuskappe – sellega täideti osaliselt Vabariigi Valitsuse
6. oktoobri 2011 määruse nr 131 § 8 lõikes 5 nõutu.
1) Kalevipoja majas on 11 rühmas kuivatuskapp,
2) Pillerkaare majas on 5 rühmas kuivatuskapp,
3) Sipsiku majas ei ole soetatud kuivatuskappe.
· Täiendatud on nukunurga mööblit
· Kalevipoja maja õuealal uuendati asfaltkatet ja renoveeriti keldri trepp.

Inforessursside juhtimine
· Soetatud on sülearvuteid, mis võimaldavad rohkem läbi viia majasiseseid koolitusi.
1) Sipsiku majas 1 sülearvuti,
2) Kalevipoja majas 2 sülearvutit,
3) Pillerkaare majas 1 sülearvuti
4)  info  edastamiseks  toimuvad  infominutid.  Majades  on  infostend.  Ja  info  on  pandud  ka
koduleheküljele.

7



Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
· 2014. a paigaldati Kalevipoja majas ventilatsioon, uus katus ning renoveeriti välisfassaad, mis
aitab säästa küttekulusid.
· Suvekuudel on kaks maja kinni ning töötab ainult üks maja.

2.5 Õppe- ja kasvatustöö

Lasteaia  õppe-ja  kasvatustöö  aluseks  on  õppekava,  mille  koostamisel  on  lähtutud  koolieelse
lasteasutuse  riiklikust  õppekavast.  Õppekava  eesmärgiks  on  süstematiseerida  õppetöö  sisu  ja
määrata kindlaks eesmärgid. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö põhimõtteks on lapsest lähtuv kasvatus.
Õppekava  toetab  laste  oskuste,  teadmiste  ja  vilumuste  kujundamist.  Õppekava  muudetakse  ja
täiendatakse tuginedes õppe- ja kasvatustöö analüüsidele. Oluline osa õppekava parendusprotsessis
on  pedagoogilisel  nõukogul,  kus  regulaarselt  arutatakse  õppekava  rakendumist,  toimimist  ja
parendamist. Jõhvi Lasteaiad loomisega ühtlustati kolme maja õppekava, mis omakorda võimaldab
läbi viia õppeprotsessi ühesugustel alustel.
Õppekavas on oma koha leidnud terviseõpetus (laps teab,  mis tervisele kasulik,  mis ohutu,  mis
ohtlik).  Lapsed  õpivad  hoolitsema oma  tervise  ja  heaolu  eest,  tundma  ja  valitsema  ennast  kui
isiksust,  saama  hakkama  igapäevaolukordades.  Tervise  väärtustamine  toimub  läbi  liikumis-
tegevuste,  vitamiiniampsude,  tervise-  ja  spordipäevade  ning  matkade.  Eelkooliiga  on  inimese
arenemises ja kujunemises oluline etapp, tervis aga selle edukuse eelduseks - hea tervisega laps
suudab mängida ja õppida, kujundada õige enesehinnangu, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja
võtab omaks positiivse tervisekäitumise.
Samuti toetatakse keskkonnateadlikkuse kujunemist läbi looduse ja keskkonnaõpetuse. Kalevipoja
maja  õuealale  on  ehitatud  loodusrada  ja  tunnetusrada.  Rühmades  on  kasutusel  loodusnurgad,
tervisenurgad.
Õppekava  sisaldab  väärtusõpetust.  Pillerkaare  majas  õpitakse  väärtusi  läbi  muinasjuttude  või
igapäevaseid toiminguid tehes. Kalevipoja majas on iga rühm koostanud oma väärtuste marjapõõsa,
kus  iga  mari  tähistab  eraldi  väärtust,  mis  annab  võimaluse  näha,  millise  väärtusega  hetkel
tegeldakse ning millised on juba omandatud. Sipsiku majas õpetatakse lastele väärtusi raamatute
lugemise  ja  igapäevategevuste  kaudu.  Tulemuslik  väärtuskasvatus  tugineb  järjepideval  ja
süstemaatilisel väärtusarendusel.
Majades  toimub aktiivselt  ettevõtliku hariduse rakendumine,  mille  tegevused on lahti  kirjutatud
rühma  tegevuskavades.  Lapsed  on  selle  tulemusel  aktiivsemad  ja  enesekindlamad.  Lastel  on
kujunenud liidriomadused ja tööharjumused, paranenud enesehinnang. Lapsele on tähtis õppimise
protsess: avastamine, katsetamine, proovimine, põnevate asjade tegemine, üllatumine ja rõõm. Ida-
Viru Ettevõtluskeskus on välja töötanud õppeasutustele hindamisjuhendi ettevõtliku õppe standardi
hindamistegurite  tasemete  määramiseks.  Hindamisjuhend  haarab  kõiki  alushariduse  valdkondi:
eestvedamist ja juhtimist, personalijuhtimist, koostööd huvigruppidega, ressursside juhtimist ning
õppe- ja kasvatustööd. 2014. a. sai Jõhvi Lasteaiad „Ettevõtliku lasteaia” tiitli (baastaseme).
Suurt tähelepanu pööratakse laste mängule ja mängulisele õppimisele ning seeläbi laste sotsiaalsete
oskuste  arendamisele.  Mängu  kaudu  õpib  laps  lahendama  olukordi  ning  leidma  lahendusi
sotsiaalsetele  vajadustele,  kontrollib  laps  reaalse  elu  variante,  mis  aitab  tal  üles  ehitada  oma
sisemaailma.  Mängus  on  oluline  koosolemise  tunne.  Mänguoskus  on  kõigi  üldoskuste  ning  eri
ainevaldkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.
Suurt tähelepanu pööratakse ka liikumisele ja liikluskasvatusele. 2014. a. toimus Pillerkaare majas
koostöös Maanteeametiga projekt „Liiklusvanker”.  2015 – 2016 õ.a.  on kaasatud Maanteeameti
projekti „Liiklusvanker” Kalevipoja maja ja Sipsiku maja.
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Lapse areng
·  Lapse  arengu  jälgimine  on  lasteaias  süsteemne,  seda  dokumenteeritakse  ning  säilitatakse
arengumappides
·  Lapse  arengu  hindamise  aluseks  on  eeldatavad  üldoskused  ning  õppe-  ja  kasvatustegevuse
valdkonna tulemused
· Laste arengu tabeleid täidetakse 1 kord aastas aprilli kuus
·  Koolivalmiduse  väljaselgitamine  toimub  igal  aastal  märtsi  kuus.  Koolivalmiduse  hindamise
tulemusel koostatakse koolivalmiduse kaart
·  Toimuvad regulaarsed  arenguvestlused  lastevanematega  1  kord  aastas.  Arenguvestluste  käigus
antakse kahepoolset tagasisidet lapse arengust ning kavandatakse edasised tegevused lapse arengu
toetamiseks
·  Erivajadusega  lastele,  kes  on  lasteaeda  võetud  Ida-Virumaa  Nõustamiskomisjoni  otsusega,
koostatakse individuaalne arenduskava
· Vajadusel koostab eesti keele õpetaja individuaalse arenduskava mitte-eesti kodukeelega lapsele
eesti õppekeelega rühmas
· Logopeedid teostavad kõneravi

Õppekava
·  Õppekava  analüüs  on  järjepidev.  Igal  aastal  vaadatakse  õppekava  üle  ja  tehakse  vajadusel
täiendused lähtudes laste vajadustest, soovidest ja laste iseärasustest
· Õppekava sisaldab õppe- ja kasvatusvaldkondade sisu ja eeldatavad tulemused õppekava läbimisel
valdkonniti
· Õppekavas on kirjeldatud erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus
· Õppekavas on lastele suunatud tervislikke eluviise edendavad tegevused
· Õppekavas on eraldi lahti kirjutatud muukeelse lapse eeldatavad tulemused keelekümblusrühmas
ja mitte-eesti kodukeelega lapsele eesti õppekeelega rühmas

Õppekorraldus ja meetodid
· Õpetajad on teadlikud lapsekesksuse põhimõtetest ja metoodikast
· Õpetajad on teadlikud õueõppe põhimõtetest ja metoodikast
· Mängu tähtsustamine ja mänguoskuste väärtustamine on järjepidev
· Õppeprotsessi käigus kasutatakse mänguvorme
· Erinevate metoodikate rakendamine töös: keelekümblus, erirühmas Montessori metoodika
· Tervisedenduse põhimõtete rakendumiseks tehakse järjepidevat teavitustööd – riskide hindamine,
vigastuste analüüs, toitlustamine, laste arvu vähendamine rühmas jm

Väärtused ja eetika
· Igas majas on põhiväärtused, mis kajastuvad rühma- või üldstendil
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3. SWOT-analüüs

Arengukava koostamisel teostati  SWOT-analüüs, mis tõi välja lasteaia tugevad ja nõrgad küljed;
võimalused, mida lasteaed saab ära kasutada ja ohud, mida tuleb vältida. SWOT-analüüsi tugevad ja
nõrgad  küljed  ühtivad  sisehindamise  tulemusel  saadud  lasteasutuse  tugevuste  ja
parendusvaldkondadega.  SWOT-analüüsi  tulemusi  on  arvestatud  arengukava  tegevuskava
koostamisel.

Pillerkaare maja

Tugevad küljed
* Valgusküllane ja avar maja (saal, 
rühmaruumid, liiklusalane üldkoridor, meedia – 
ja kunstituba, õpetajate tuba jne.);
* IT – vahendite olemasolu ja kättesaadavus;
* Haridus – ja kultuuriasutuste lähedus (Jõhvi 
Põhikool, Jõhvi Gümnaasium; Jõhvi 
Kontserdimaja; spordihall )
* Mitmekülgne ja võimalusterohke õueala 
(kiigeplats, staadion, sild, liumägi jne.);
* Isikliku riietuskapi kasutamise võimalus;
* Traditsioonide jälgimine;
* Toimiv õppekava;
* Tugev ühtekuuluvus;
* Ühise eesmärgi nimel pingutamine;
* Rühmade koostöö hea;
* Aktiivne kollektiiv;
* Oma maja õppealajuhataja, oma maja 
tervishoiutöötaja (vajadusel saab abi paluda, nõu
küsida);
* Suurepärane asukoht – looduslikult kaunis 
kohas;
* Toetav ja omavahel koostööd tegev juhtkond;
* Juhtkonna toetus personali õppimiseks ja 
arenemiseks;
* Head täienduskoolitusvõimalused;
* Paindlik töögraafik;
* Igal rühmal oma sissekäik ja katusealune;
* Huvitavad üritused nii lastele, kui personalile 
(peod, väljasõidud, õppekäigud);
* Hea parkimisvõimalus;
* Täiskeelekümbluse metoodika alusel töötav 
rühm;
* Hea kooliks ettevalmistamise tase;
* Toimiv koostöö mentoriga;
* Rühmal eraldi mängu- ja magamisruum; 
* Riidekuivatuskapid igas rühmas

Nõrgad küljed
*Puudub staadioni märgistus korv- ja jalgpalli 
jaoks;
* Rühma juures  oleval  mänguväljakul võiks 
olla liikumismängudeks vajalik märgistus (keks 
jne.);
* Liitrühmad (palju erivanuses lapsi rühmades);

* Lastevanemate vähesed teadmised 
pedagoogikast ja seoses sellega vähene huvi 
lasteaia õppetegevuse vastu;

* Eesti õppekeelega logopeedi puudumine;

* Supervisooni pole korraldatud, mis võib aidata 
kollektiivi ühendada;

* Liiga suured rühmad;
* Rühmade ees olevatel õuealadel võiks peale 
liivakasti olla veel midagi;
* Nõrk rühmadevaheline meeskonnatöö;
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Võimalused

*Õpetajate oma tuba;
*Suur saal liikumiseks lastele ning pidude 
tegemiseks;
*Palju ruumi igal pool;
*Huviringide loomine;
*Külalisteatrite etendused lasteaia saalis; 
*Koostöö teiste majade õpetajatega ja 
sportimisvõimalused (lapsed, personal) Jõhvi 
Spordihallis;
*Vastavalt vajadustele koolitustel osalemine;
*Asukoht võimaldab õuesõpet, pikendada laste 
õues viibimise aega;
* Infotehnoloogia areng;
*Keelekümbluse propageerimine;
*Koolituste organiseerimine kohapeal, 
koolitustel saab rohkem inimesi osaleda;
*Värske ja tervisliku toidu valmistamine oma 
köögis; 
*Võimalus kasutada muusikaruumis 
interaktiivset tahvlit;
*Võimalus külastada lähedal asuvat Jõhvi parki;
*TV ja CD kasutusvõimalused igas rühmas
* Palkade ühtlustamine kooliõpetajatega

Ohud

*Liiga suured rühmad, kohati töö raskendatud;
*Pinnud terrassilt;
*Suured kivid lasteaia territooriumil;
*Garaažide kütmise ja autode  heitgaasid;
*Lastevanemate vähene huvi lasteaias toimuva 
vastu (sh koolitustel osalemine);

*Konfliktsed lapsevanemad;
* Suur laste arv liitrühmas;
*Vanemate vähene tegelemine lapsega;
*Rühmaõpetajate tiheda vahetuse tõttu 
negatiivne mõju lastele;
*Haigete laste viibimine lasteaias;

Kalevipoja maja

Tugevad küljed

*Hea asukoht
*Hea ja positiivne juhtkonna toetus pedagoogide
tööle
*Lasteaia rahulik mikrokliima
*Kodune õhkkond majas
*Kolleegide vahelised head suhted maja siseselt 
kui ka kolme lasteaia vaheliselt
*Töötajatega arvestamine ja tunnustamine
*Paindlik töögraafik
*Koostöö Jõhvi Põhikooliga
*Info liikuvus
*Erinevate meeskondade olemasolu
*IT võimalused
*Teatrietendused lasteaias
*Koolitused
*Kodulehekülg

Nõrgad küljed

*Erialaste pedagoogide vähesus – logopeed
*Õueala (vähe katusealuseid ja õueala 
atraktsioone) 
*Muukeelsete laste osakaal eestikeelsetes 
rühmades kohati liiga suur, seetõttu kannatab 
õppeprotsess 
*Pidevalt vahetuv personal
*Vana inventar rühmades – mööbel
*Spordisaali puudumine
*Vana ja katkine lasteaia aed
*Tervishoiutöötaja 0,5 töökoormusega
*Eesti ja vene õppekeelega õpetajate vähene 
koostöö
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Võimalused

*Koolitused õpetajatele
*Koostöö kolme lasteaia vaheliselt
*Õueala kujundamine
*Lastega võimalus alati pargis 
jalutamas/õppekäigul käia
*Huviringid
*Lapsevanemad saavad valida lapsele sobiva 
rühma eesti/vene
*Väljasõidud
*Palkade ühtlustamine kooliõpetajatega

Ohud

*Lasteaia territooriumi avatus ja valve 
puudumine õuealal.
*Lasteaia aed vananenud
*Keldritrepi kaitsevõre puudumine
*Haiged lapsed rühmas
*Sõidutee lasteaia kõrval
*Vähene õue valgustus
*Vana mööbel

Sipsiku maja

Tugevad küljed
* Lasteaial on hea maine
* Hea asukoht linnas
* Paindlik töögraafik
* Terviseedendus lasteaias
* Üksmeelne kollektiiv
* Vastava erialase haridusega personal, paljudel 
kõrgharidus
* IT-vahendite piisav olemasolu
* Õppevahendite piisav olemasolu
* Aktiivne osalemine koolitustel
* Hea koostöö personali ja juhtkonna vahel
* Hea koostöö hoolekoguga
* Suurepärane toitlustamine
* Hea korrashoid (nii siseruumides kui ka välis-
   territooriumil)
* Õppeprotsessi planeerimise paindlikkus
* Traditsioonid
* Hea koostöö koolidega
* Tubli abipersonal
* Aktiivne hoolekogu
* Piisavalt metoodilist materjali

Nõrgad küljed
* Hoone on seest ja väljast amortiseerunud,  
   vajab remonti
* Puuduvad spordisaal sees ja spordiväljak  
   õuealal
* Probleemid tugiteenuste osutamisega (puudub  
    logopeed, tugiisik, psühholoog)
* Puudub parkimisplats
* Puuduvad õuesõppe võimalused (katusealune,  
   istekohad, lauad jne)
* Avatud uksed ja väravad
* Osaliselt vana, amortiseerunud mööbel
* Ruumipuudusest tingitud kuivatuskappide 
   puudumine 
* Mõned rühmaruumid talvel külmad
* Eesti keele õpetajate vähesus
* Liiga palju muukeelseid lapsi eesti rühmades
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Võimalused
* Hoone osaline või kapitaalremont
* Õueala heakorrastamine ja vajalike rajatiste 
   soetamine, õuesõppe rakendamine
* Parkimisvõimaluste parandamine
* Uute koostööpartnerite leidmine
* Koostöö erinevate haridus- ja    
   tervishoiuasutustega, sihtasutuste ja MTÜ- 
   dega
* Erinevate alternatiivpedagoogika suundade  
   rakendamine
* Kiusamisest vaba lasteaia projektist senisest 
   suurem osalemine
* Erinevate projektide algatamine, projektides 
   osalemine ja läbiviimine
* Uute traditsioonide algatamine
* Parem koostöö teiste lasteasutustega
* Palkade ühtlustamine kooliõpetajatega
* Suurem osalemine enesetäiendamiskoolitustel
* Huvialaringide loomine
* Osalemine valla ja maakonna üritustel

Ohud
* Vandalismioht
* Haigete laste toomine lasteaeda
* Laste kõneprobleemide süvenemine, sest 
puudub logopeed
* Muu koduse keelega laste liiga suur osakaal 
eesti 
   õppekeelega rühmas
* Arvuti ja meedia negatiivne mõju lastele
* Ohtlik suure värava piirkond
*Psüühiliste ja/või füüsiliste puuetega laste  
   osakaalu kasv
* Vananenud elektrisüsteem
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4. Lasteaia arengustrateegia aastateks 2016 – 2019

4.1 Missioon

Tagada turvalises keskkonnas koostöös lapsevanemaga lapse igakülgne areng

4.2 Visioon

Jõhvi Lasteaiad on parima kasvukeskkonnaga lasteaed. Siin sirguvad õnnelikud, ettevõtlikud, tervist
väärtustavad ja viisakad lapsed.

4.3 Väärtused

· Koostöö
· Tervis
· Ettevõtlikkus
· Hoolivus
· Viisakus

4.4 Lasteaia arengu üldeesmärgid

· Lastele on loodud turvaline tervist edendav kasvukeskkond
· Erivajadusega lapsed on toetatud ja neile loodud tingimused kasvamiseks ja arenemiseks
· Muukeelne laps on toetatud eesti keele kui teise keele õppimisel
· Ettevõtlik hoiak on kujunenud lastes, personalis ja lastevanemates
· Rakendunud metoodika Kiusamisest vaba lasteaed
· Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja kompetentne personal laste arengu suunamiseks
· On kujundatud ühtne meeskond kolme lasteaia maja personalist ja lastevanematest eesmärkide
täitmiseks ja hea maine hoidmiseks
· Kolme maja senised traditsioonid ja omapära säilinud

4.5 Arengusuunad ja valdkonnad

4.5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Eesmärk:
1) kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise suunas kaasates huvigruppe;
2) kogu organisatsioon on haaratud planeerimisse, otsustamisse, tegevustesse, analüüsimisse;
3) sisehindamise efektiivsus on tõusnud, suurenenud on personali roll sisehindamise protsessis.
Eestvedamine
· Koostöö väärtustamine õppe-kasvtustöö ja lasteaia arenduse raames
·  Jõhvi  Lasteaiad  ühtsete  regulatsioonide  loomine:  sisehindamise  kord,  asjaajamise  kord,
pedagoogilise  nõukogu  tegutsemise  kord,  personali  koolituse  ja  arendamise  kord,
motivatsioonisüsteem
· Montessori pedagoogika rakendamine erirühmas
· Kalevipoja maja ja Sipsiku maja koostööprojekt Maanteeametiga „Liiklusvanker”
· Majades „Kiusamisest vaba” metoodika rakendamine
· Majades ettevõtlikkusõppe rakendamine
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Strateegiline juhtimine
·  Ühiste  meeskondade  loomine:  tervisemeeskond,  ettevõtlikkuse  meeskond,  loodusemeeskond,
arendusmeeskond
·  Kaks  korda  aastas  või  vastavalt  vajadusele  ühiste  koosolekute  korraldamine  kokkadele,
laohoidjatele ja tervishoiutöötajatele

4.5.2 Personali juhtimine

Eesmärk:
1) loodud ühtne personalipoliitika
2) personali motiveerituse ja kompetentsuse tase tõusnud
3) uus õpetaja tunnetab toetust

Personali vajaduse hindamine
· Luua ühtne personalipoliitika, mis sätestab personali värbamise põhimõtted
· Luua praktikantidega otsekontaktid ja kaasata neid erinevatesse tegevustesse
· Jätkata koostööd ülikoolidega töötajate värbamise ja koolitamise eesmärgil

Personali kaasamine ja toetamine
· Personalipoliitika loomine, mis sätestab uue töötaja adapteerimise põhimõtted.
· Iga personali liige tunneb end vajalikuna
· Toetusmeetmete väljatöötamisel toetuda arenguvestluste tulemustele
· Mentorite koolituste jätkamine
· Personali eneseanalüüsi tehnilise personali kaasamine
· Tehnilise personali kaasamine erinevatesse töörühmadesse

Personali arendamine
· Personali arendamise ja koolituse korra koostamine
· Igaks õppeaastaks koolitusplaani koostamine
· Õppeaasta lõpus koolituste tulemuslikkuse ja saadud teadmiste rakendamise analüüsimine
· Tagasiside süsteemi loomine peale koolitust
· Sisekoolituste organiseerimine kolme lasteaia maja vahel õpetaja personaalse meisterlikkuse ja
metoodilise pagasi rikastamiseks
· Õpetajate koolitamine tööks erivajadusega lastega
· Koolitusplaani koostamine toiduhügieeni kursuste läbimiseks

Personali motiveerimine ja hindamine
· Motivatsioonisüsteemi loomine pedagoogilisele ja tehnilisele personalile
· Hea töötaja kriteeriumide väljatöötamine
· Vastastikuse tunnustamise kultuuri loomine
· Personali pühendumise ja rahulolu väljaselgitamine
· Tehnilisele personalile enesehindamise süsteemi loomine
· Sisehindamise käigus suurema tähelepanu pööramine personali saavutustele

4.5.3 Koostöö huvigruppidega

Eesmärk:
1) koostatud kolme maja ühine koostööplaan huvigruppidega
2) koostöögrupid on kaasatud lapse arengusse
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Koostöö kavandamine
· Jõhvi Lasteaiad huvigruppide määratlemine ja kaasamine
· Huvigruppidega koostööplaani koostamine
· Lasteaia tegevuste kajastamise tagamine meedias

Huvigruppide kaasamine
· Lapsevanemate kaasamine laste ettevõtlikkuse arendamisse
· Põhimõtte, et koostöö põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel ja headel suhetel juurutamine
· Erinevate koostöö vormide rakendamine, et suurendada lapse arengu toetamist

Huvigruppidega koostöö hindamine
· Tagasisidelehtede väljatöötamine huvigruppidele

4.5.4 Ressursside juhtimine

Eesmärk:
1) eelarveliste ressursside planeerimine on taganud arengukava eesmärkide täitmise
2) Veterinaar- ja Toiduameti, Terviseameti ning Tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine on muutnud
kasvukeskkonna turvaliseks
3) informatsiooni edastamiseks on loodud erinevad võimalused (rühmastend, rühmakoosolekud 2x
aastas, iganädalase info kajastamine kodulehel, iganädalased infominutid õpetajatele)
4) säästliku majandamise tulemusel saavutatud halduskulude kokkuhoid

Eelarveliste ressursside juhtimine
· Eelarveressursside juhtimine toimub demokraatlikult jälgides eesmärke ja iga maja eelarvet
· Eelarve kulude iga-aastane analüüsimine kuluartiklite põhjal
· Eelarve koostamise protsessi lasteaia personali kaasamine
·  Õpi-  ja  kasvukeskkonna  parendamise  jätkamine,  et  tagada  lastele  tegutsemine  turvalistes  ja
esteetilistes ruumides
· Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti esitatud ettekirjutuste täitmine
·  Eelarveväliste  ressursside  hankimine  erinevate  projektide  kaudu  (Koolipiim,  Koolipuuvili)  ja
teised.

Materiaal-tehnilise baasi arendamine
· Õppevahendite planeerimisel lähtumine rühma vajaduste analüüsist
· Riskianalüüsi tulemuste põhjal õueala vahendite ning rühmade mööbli uuendamine
· Sipsiku majale parkla rajamine
· Sipsiku majas rühmaruumide renoveerimine
· Majades arvutite uuendamine
· Kalevipoja majas piirdeaia ja väravate väljavahetamine
· Pillerkaare majas rühmade välisterassidele katte paigaldamine ja maja välisseinalt hallitusjääkide
eemaldamine
· Majades laste mängunurkade täiendamine
· Kalevipoja majas spordisaali rajamine ja rühmaruumis sanitaarremondi teostamine
· Sipsiku maja välisfassaadi renoveerimine
· Sipsiku majas elektrisüsteemi välja vahetamine
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Inforessursside juhtimine
· Rühmades arvutite uuendamine
· IT- vahendite kasutamine suhtlemiseks erinevate huvigruppidega
· Hästi toimiva kodulehe loomine
· Personalile tööalase info tagamine infohommikutel

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
· Säästliku tarbimise arvelt halduskulude kokkuhoidmine
· Koristustalgute korraldamine
· Paberi kokkuhoidmine IT-vahendite kasutamise suurendamise kaudu

4.5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess

Eesmärk:
1) lapsed omandavad vanuselisele arengule eeldatavad õppekavalised tulemused
2) erivajadustega lastele loodud võimalused kasvamiseks ja arenemiseks
3) rakendunud ühtne õppekava
4) eesmärgipärane õppe- ja kasvatustöö planeerimine on rakendunud
5) on rakendunud metoodika Kiusamisest vaba lasteaed
6) on kasutusel Montessori metoodika erirühmas
7) tegevuste aluseks on lasteaia ühised väärtused
8) õppe- ja kasvatustöös toetutud pärimuskultuurile
9) Pillerkaare ja Sipsiku majas on rakendunud täielik keelekümblus, Kalevipoja majas on osaline
keelekümblus
10)  sisse  seatud  tagasisidesüsteem  Jõhvi  Põhikooliga,  Jõhvi  Vene  Põhikooliga  ja  Jõhvi
Gümnaasiumiga lasteaia lõpetanute koolis edasijõudmise kohta.
11) Luua eestikeelne sobitusrühm lasteaed Kalevipoeg ruumidesse

Lapse areng
· Laste arengu hindamine on süsteemne ning lihtsustab varajast sekkumist erivajaduste märkamisel
· Erivajadusega lastele individuaalse arengukava rakendamine
· Tõhusa töö toimumine andekate lastega. Andekate laste arengu toetamise süsteemide laiendamine
(erinevate ringide töö, lastevanemate nõustamine). Loodud ATH tugirühm lastevanematele
· Õpetajate teadmiste täiendamine uutest metoodikatest, infotehnoloogilistest uuendustest
· Montessori pedagoogika rakendamine erirühmas
· Muukeelse lapse toetamine eesti õppekeelega rühmas eesti keele omandamisel
· Pärimuskultuuri tutvustamine lastele
· Ettevõtlikkuse arendamise kaudu laste kaasamine tegevuse planeerimisse, valikute tegemisse ja
tehtu analüüsimisse
· Loodushariduse arengu koordineerimine loodushariduse meeskonna poolt:  õuesõppe meetodite
laiendamine, mille tulemusena laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi
· Tervise väärtustamine laste ja personali hulgas

Õppekava
· Ühtse õppekava olemasolu
· Eesmärgipärane planeerimine rakendunud kolmes majas
· Õppekavasse muudatuste sisseviimine 1 kord aastas, lähtudes õppe- ja kasvatustöö analüüsidest
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Õppekorraldus ja meetodid
·  Õppekorralduses  lähtumine  tervise väärtustamise,  keskkonnahoiu ja  Kiusamisest  vaba lasteaia
põhimõtetest ühendades need ettevõtlikkuse arendamisega
· Erinevate metoodikate kasutamine õppetöös: Tarkuste Purgi metoodika, mille abil õpetada lastele
esivanemate  tarkused,  Kiusamisest  vaba  lasteaia  metoodika  jätkamine,  erirühmas  Montessori
metoodika rakendamine
· Pärimuskultuuri hoidmine ja edasiarendamine
· Arvuti ja interneti aktiivne kasutamine õppetöö ettevalmistamisel

Väärtused ja eetika
· Heade suhete väärtustamine ja lasteaia väärtuste tavareegliteks pidamine
· Ühiste väärtuste ja eetiliste käitumisnormide toetava keskkonna loomine
· Käitumisreeglite koostamine rühmades
· Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine
· Kiusamisestvaba lasteaed metoodika aktiivne rakendamine

Terviseedendus
· Turvalisuse edendamise ja vigastuste ennetamise tegevuskava täitmine
· Koolieelikutele esmaabi õpetamine
· Tervishoiutöötaja rolli suurenemine tervisekasvatuses, lastele terviseürituste organiseerimine
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5. Tegevuskava kolmeks aastaks

5.1 Eestvedamine ja juhtimine

Tegevus Tulemus Elluviimise aastad Vastutaja

VALDKOND: EESTVEDAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise suunas kaasates huvigruppe.

Arendustegevuses õppiva
organisatsiooni
põhimõtetega arvestamine

Juhtkonna tegevuse 
tunnetamine tööd 
edendavana, 
koostegutsemine erinevate 
rühmade vahel

* * * Direktor, 
õppealajuhatajad

Luua ettevõtlikkuse
arendamise meeskond ja
määrata koordinaator,
koostada ettevõtlikkuse
arendamise tegevuskava

Ettevõtlikkuse meeskond 
loodud ja tegutseb 
konkreetse tegevuskava 
alusel 

* õppealajuhataja

Tunnustussüsteemi 
väljatöötamine kogu 
personalile (sh tehniline 
personal, tervise-, loodus-,
ettevõtlikkusmeeskond)

Olemas tunnustussüsteem * personalijuht

Liitumine projektiga
„Kiusamisest vaba 
lasteaed”

Rakendada aktiivselt 
Kiusamisest vaba lasteaia 
metoodikat

* * * õppealajuhatajad

Olemas on Tervise 
edendamise tegevuskava 
Vigastuste raporti 
sisseseadmine

Tegevuskava täidetud. * * * Tervishoiutöötaja, 
tervisemeeskond

Hoolekogu aktiivsuse 
suurendamine aastaplaani 
koostamise kaudu

Olemas aastaplaan igaks 
aastaks

* * * Hoolekogu 
esimees
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Eesmärk: kolme maja dokumentatsioon ja regulatsioonid ühtustatud

Dokumentide 
ühtsustamine: päevakava, 
õppekava, tegevuskava, 
arengukava, õpetaja vaba 
ametikoha täitmise kord, 
sisehindamissüsteem, 
asjaajamise kord, 
personali arendamise ja 
koolituse kord, 
motivatsioonisüsteem

Regulatsioonid loodud * * * Direktor, 
personalijuht, 
õppealajuhatajad

VALDKOND: STRATEEGILINE JUHTIMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: kogu organisatsioon on haaratud planeerimisse, otsustamisse, tegevustesse, 
analüüsimisse

Organisatsiooniliikmete
rolli suurendamine
planeerimisprotsessis
erinevate
teemameeskondade töös
osalemise kaudu

Teemameeskonnad 
tegutsevad: 
arendusmeeskond, 
tervisemeeskond, 
ettevõtlikkuse meeskond, 
loodusmeeskond koostatud 
tegevuskavade alusel

* * * Õppealajuhataja, 
meeskondade 
juhid

Arengukava järgmise 
kolme aasta tegevuskava 
koostamine koostöös 
huvigruppidega

Arengukava (sh
tegevuskava) koostatud
ja kinnitatud

* direktor

VALDKOND: SISEHINDAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: sisehindamise efektiivsus tõusnud ja personali roll suurenenud sisehindamise 
protsessis

Enesehindamissüsteemi
loomine pedagoogilisele ja
tehnilisele personalile

Lasteaed on
järjepidevalt arenenud,
arvestades
sisehindamise tulemusi

* personalijuht

Rühmaõpetajate 
kaasamine 
rahuloluküsitluste analüüsi

Õpetajad on
analüüsinud oma rühma
lapsevanemate ankeete

* * * direktor

Iga-aastaste aruannete
koostamine, arvesse
võttes kõikide osapoolte
arvamusi ja
sisehindamise tulemusi

Sisehindamise aruanne
esitatud

* direktor
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5.2 Personalijuhtimine

VALDKOND: PERSONALI KAASAMINE, MOTI-
VEERIMINE JA TOETAMINE

2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: personali motiveerituse ja kompetentsuse tase on tõusnud, et tagada lapse areng, 
lasteaia missioon ning eesmärkide täitmine

Personali 
tunnustussüsteemi
väljatöötamine
(sh tehnilisele personalile,
tervisemeeskonnale)

Loodud tunnustussüsteem
õpetajatele, tehnilisele
personalile, tervise-, 
loodus-, 
ettevõtlikkusmeeskond 

* * * Personalijuht, 
õppealajuhatajad, 
majandusjuhataja

Õppekava arendamise 
meeskonna töö 
süvendamine

1 kord aastas õppekava üle 
vaadatud, arvestades laste 
vajadusi

* * * Direktor, 
õppealajuhatajad

Personali pühendumise ja 
rahulolu näitajate 
väljaselgitamine

1 kord aastas ankeetküsitlus
läbi viidud

* * * personalijuht

Juhi-alluva 
arenguvestluste 
läbiviimine

1 kord aastas juhtkonna 
liikmetega 1 kord aastas 
õpetajatega 1 kord kolme 
aasta tagant tehnilise 
personaliga

Direktor
õppealajuhatajad
majandusjuhataja

Õpetajate päeval 
väljasõitude korraldamine

1 kord aastas on toimunud 
väljasõit

personalijuht

Eesmärk: uuele õpetajale on tagatud tugisüsteem

Mentorluse rakendamine Igale uuele õpetajale on 
tagatud mentor

* * * õppealajuhatajad

VALDKOND: PERSONALI ARENDAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: lasteaias töötavad oma ala professionaalid, kes toetavad lapse mitmekülgset 
arengut

Tegevusplaani koostamine
kogemuste vahetamiseks
õpetajalt-õpetajale

1kord kvartalis on 
toimunud metoodikapäevad
kolme maja koostöös

* * * õppealajuhatajad

Lahtiste tegevuste
korraldamine igas majas

1kord aastas  toimuvad
majades lahtised 
õppekasvatuse tegevused

* * * õppealajuhatajad

Personali arendamise ja
koolituse korra 
koostamine

Personali arendamise ja 
koolituse kord on 
kehtestatud

* personalijuht
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Õpetajaskonna 
täiendkoolituste 
läbiviimine vastavalt 
koolitusplaanile, 
arvestades arengukava

Õpetajad on läbinud
koolitused vastavalt
koolitusplaanile

* * * personalijuht

Tööohutusalase koolituse
läbiviimine 
töökeskkonnaspetsialistile
ja töökeskkonnavolinikule

Koolitus on läbitud * personalijuht

Õpetajatele Kiusamisest 
vaba metoodika koolituse
läbiviimine

Koolitus on toimunud * * * Personalijuht, 
õppealajuhatajad

Terviseedendusalased
koolitused personalile

Koolitatud on 
tervisemeeskonna juht ja
liikmed

* * * personalijuht

Koolitusest tagasiside
andmine

Läbi viidud koolitused
õpetajalt-õpetajale

* * * personalijuht

VALDKOND: PERSONALIVAJADUSE 
HINDAMINE JA VÄRBAMINE

2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: loodud personalipoliitika

Personalipoliitika 
väljatöötamine. Personali 
värbamise ja uuendamise 
protsessi planeerimine

Personali uuendamise ja
värbamise protsess on
planeeritud, ellu viidud
vastavalt 
personalipoliitikale

* * * personalijuht

Kõrgkoolidega kontaktide 
jätkamine õpetajate 
järelkasvu tarvis

Jõhvi Lasteaiad kollektiivi
on asunud tööle uued 
õpetajad

* * * personalijuht

Personali koosseisu 
süsteemne ülevaatamine
optimaalseks ressursi 
kasutamiseks

1 kord aastas on personali
koosseis üle vaadatud

* * * personalijuht

VALDKOND: PERSONALI HINDAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: Viidud läbi töö-ja eneseanalüüsid kogu personaliga ja kaardistatud saavutused 
lapse arengu toetamiseks

Töötada välja 
eneseanalüüsi ankeet 
tehnilisele personalile

Tehniline personal on
osalenud eneseanalüüsis

* * * personalijuht
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Enam tähelepanu
pööramine personali
saavutustele, mis on 
aidanud kaasa lapse 
arengule

Personal pühendunud töös 
laste arengule

* * * personalijuht

5.3 Ressursside juhtimine

VALDKOND: EELARVELISTE RESSURSSIDE 
JUHTIMINE

2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: eelarveliste ressursside planeerimine on taganud arengukava eesmärkide täitmise

Lasteaia vajaduste
järjepidev kaardistamine

Tagatud on õppe- ja
kasvatusprotsessi
toimimiseks ja
ajakohastamiseks
eelarveliste ressursside
olemasolu.

* * * direktor

Maanteeameti 
liiklushariduslikes 
projektides osalemine

Projekt „Liiklusvanker” * direktor

IVEK-i pilootprojektis 
„Ettevõtlik lasteaed” 
osalemine.

Lasteasutuses Jõhvi 
Lasteaiad käivad lapsed on 
ettevõtlikud

* * * direktor

Eelarve järgimine 1 kord aastas koostatud 
majandusaruanne

* * * majandusjuhataja

VALDKOND: MATERIAAL-TEHNILISE BAASI 
ARENDAMINE

2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: tagatud ettekirjutuste täitmine ja kasvukeskkonna turvalisus

Veterinaar- ja Toiduameti 
ettekirjutuste täitmine

Valamud toidunõude
pesuks, kapid toidunõude
hoidmiseks on uuendatud

* * * majandusjuhataja

Toidu nõuetekohaseks
käitlemiseks piisava arvu
töökorras külmseadmete
olemasolu tagamine

Sipsiku maja ja Kalevipoja
maja on varustatud vajalike
külmseadmetega

* * majandusjuhataja

Toidukäitlemisruumide
seinte vastavuse tagamine 
kehtestatud nõuetele

Nõudepesuruumides on
teostatud sanitaarremont

* * majandusjuhataja
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Rühmaruumide osaline
renoveerimine: Sipsiku
majas kaks rühmaruumi 

Tualettruumid on viidud 
vastavusse 
tervisekaitsenõuetele.
Rühmaruumid remonditud

* * * majandusjuhataja

Kalevipoja majas Lotte 
rühma sanitaarremont ning
Spordisaali tegemine 
Kalevipoja majja; 

Kalevipoja majja 
sobitusrühma tegemine

Lotte rühmas ja 
Spordisaalis on 
sanitaarremont teostatud;
sobitusrühm on loodud

* * * majandusjuhataja

Sipsiku maja 
rühmaruumide ja esikute 
valgustuse vastavusse 
viimine 
tervisekaitsenõuetele

Rühmaruumide valgustus 
viidud vastavusse  
tervisekaitsenõuetele

* majandusjuhataja

Sipsiku maja õuealal 
parkimissüsteemi 
olemasolu

Õuealal parkla olemas * * majandusjuhataja

Sipsiku maja õuealale 
õuesõppeks katusealuste 
ostmine

Õuealal katusealused 
õuesõppeks olemas

* majandusjuhataja

Kalevipoja ja Sipsiku maja
õuealale aia ja väravate 
ostmine

Õuealal olemas uus aed ja 
väravad

* majandusjuhataja

Pillerkaare maja õuealal 
paiknevate rühmade 
terasside terassikatte 
väljavahetamine 

Terassidel olev kate välja 
vahetatud. 

* majandusjuhataja

Õuesõppe vahendite 
loomine Sipsiku ja 
Kalevipoja maja 
territooriumile.

Õuesõppe vahendid olemas * * * majandusjuhataja

Sipsiku maja õuealale 
spordiväljaku rajamine

Spordiväljak olemas * * majandusjuhataja

Turvalisuse edendamise ja 
vigastuste ennetamise 
tegevuskava täitmine

Laste elu on turvaline * * * Tervishoiutöötaja, 
majandusjuhataja

Pidev inventari 
uuendamine

Inventar uuendatud * * * majandusjuhataja

Rühmades pidev 
garderoobi kappide 
uuendamine ja soetamine.

Garderoobi kapid 
uuendatud

* * majandusjuhataja

24



Elektripaigaldise korralise 
tehnilise kontrolli poolt 
avastatud puuduste 
likvideerimine

Elektriohutus on tagatud * * * majandusjuhataja

Pidev voodiinventari 
soetamine rühmadesse

Olemas on tervisenõuetele 
vastavad voodiinventar ja 
voodipesu

* * * majandusjuhataja

Kalevipoja majas treppide 
ja trepikodade töötlemine 
libisemise vastu-vaipkate 
paigaldus

Laste traumade oht on 
minimaalne

* * * Tervishoiutöötaja, 
majandusjuhataja

Nuku-ja mängunurkade 
soetamine

Laste õpi-ja kasvukeskkond
on paranenud

* * * majandusjuhataja

Pillerkaare majja 1 
kuivatuskapi soetamine 
rühma

Kuivatuskapp on soetatud * majandusjuhataja

Sipsiku majas eesti- ja 
vene sõimerühmade 
remont

Laste ja personali 
olmetingimused paranenud.
Planeeritud tööd tehtud

* * majandusjuhataja

Sipsiku majas üldkoridori 
ja trepikodade remont.

Remont teostatud * * majandusjuhataja

Liivakastide uuendamine 
ja remont, liivakastide 
katete soetamine, 
ümbruste korrastamine

Laste mängukeskkonna 
kaasajastamine ja 
uuendamine

* * * majandusjuhataja

Kaasaegse õueinventari 
soetamine

Õueinventar soetatud * * * majandusjuhataja

Kevadised suurkoristused-
talgud

Talgud korraldatud * * * Majandusjuhataja, 
õppealajuhatajad

Trepiastmete 
märgistamine (algus-lõpp).
Libisemise vastu 
töötlemine

Laste ja personali traumade 
oht on vähendatud

* * * majandusjuhataja

Õueala manguväljakute 
pidev kontroll ja hooldus

Mänguväljakute kontroll ja 
hooldus läbi viidud

* * * majandusjuhataja

VALDKOND: INFORESSURSSIDE JUHTIMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: informatsiooni edastamiseks on loodud erinevad võimalused

Artiklite esitamine, Jõhvi Ilmunud vähemalt 2 artiklit * * * Direktor, 
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Teatajasse, Õpetajate 
Lehte ja Põhjarannikusse

aasta, mis kajastavad 
lasteaia tööd

õppealajuhatajad

Internetiühenduse 
tagamine rühmades

Õpetajatele tagatud 
elektrooniline suhtlemine 
huvigruppidega

* * * majandusjuhataja

VALDKOND: SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA 
KESKKONNAHOID

2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: säästliku majandamise tulemusel saavutatud halduskulude kokkuhoid

Õppevahendite soetamisel 
säästliku majandamise 
põhimõttest lähtumine

Igas majas metoodilise
kabineti sisustamine. Igas 
majas on loodud 
metoodiline kabinet,
vähendatud dubleerivate
õppevahendite soetamine
rühmadesse

* * * õppealajuhatajad

Energia ja vee 
säästuprogrammi 
väljatöötamine

Vett ja elektrit tarbitakse 
säästlikult. Personalile läbi 
viidud infotund

* * * majandusjuhataja

Säästlik paberi kasutamine Paberi lehe kahe poolne 
printimine

* * * Direktor, 
õppealajuhatajad

Erinevate 
hinnapakkumiste 
analüüsimine, et 
väärtustada hinna ja 
kvaliteedi suhet

Hinnapakkumisi on võetud
3, et oleks võimalik
analüüsida hinna ja
kvaliteedi suhet

* * * majandusjuhataja

Hoone automaatika ja 
tehnosüsteemide pädeva 
isiku poolt jälgimisteenuse
olemasolu

Järjepidev 1 kord kuus * * * majandusjuhataja

5.4 Õppe-ja kasvatustöö

VALDKOND: LAPSE ARENG 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: lapsed omandanud vanuselisele arengule eeldatavad tulemused

Laste huvide, 
individuaalsuse ja 
vajadustega arvestamine 
õppetöös

Individuaalsed arengukavad
koostatud (vajadusel)

* * * õppealajuhatajad

Laste arengu pidev 
jälgimine

Lastele koostatud 
arengumapid, 
arengutabelid, 
koolivalmiduskaardid

* * * õppealajuhatajad
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Eesmärk: erivajadustega lastele loodud võimalused kasvamiseks ja arenemiseks

Vajadusel individuaalse 
arengukava koostamine

Muukeelsele lapsele eesti 
õppekeelega rühmas on 
tagatud individuaalne 
keeleõpe

* * * õppealajuhatajad

Laste arengu jälgimise 
tabelile toetudes 
märgatakse andekaid ja 
rakendatakse neile õpet 
vastavalt nende arengule

Andekad lapsed on 
märgatud ja toetatud

* * * õppealajuhatajad

Andekate laste märkamine
ja toetamine läbi ringide 
ning erinevate 
esinemisvõimaluste 
pakkumine

Tagatud ringide 
tegutsemine

* * * Õppealajuhatajad, 
rühmaõpetajad

Lapse arengu kavakindel 
jälgimine ja 
dokumenteerimine

1 kord aastas on toimunud 
arenguvestlus 
lapsevanemaga lapse 
arengust

* * * õppealajuhatajad

VALDKOND: ÕPPEKAVA 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: rakendunud ühtne õppekava

Õppenõukogu iga-aastane 
õppekava läbivaatamine

Õppekava on vajadusel 
uuendatud

* * * õppealajuhatajad

Laste osalemine 
planeerimisprotsessis- 
laste huvidega arvestamine

1 kord aastas laste 
rahuloluküsitlus läbi viidud

* * * õppealajuhatajad

VALDKOND: ÕPPEKORRALDUS JA MEETODID 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: rakendunud erinevate metoodikate ja õppesuundade kasutamine õppetöös

Erirühmas Montessori 
metoodika rakendamine

Montessori metoodika on 
kasutusel 
igapäevategevustes

* * * õppealajuhataja

Õppetegevuses
keskkonnakasvatuse osa
suurendamine:
loodusõpperaja loomine
õuealale kolmes majas

Laste teadmised loodusest 
ja keskkonnakasvatusest
suurenevad
Loodusõpperajad rajatud

* õppealajuhatajad

Ettevõtlikkusõppe 100% lastest on kaasatud * * * õppealajuhatajad

27



edasiarendamine

IT-vahendite kasutamine
õppetöö läbiviimisel:
õpetajad kasutavad arvutit,
projektorit, interaktiivset 
tahvlit

1 kord õppeaastas on igas 
rühmas kasutatud 
projektorit ja interaktiivset 
tahvlit

* * * õppealajuhatajad

Mänguteraapia läbiviimine 4-6 aastaste lastega * õppealajuhatajad

Igast majast 1 rühma
osalemine „Kiusamisest
vaba lasteaia“ koolitusel

Metoodika rakendunud * * * õppealajuhatajad

Muukeelsele lapsele eesti 
kultuuri tutvustamine

Lapsed tunnevad eesti 
rahvuskultuuri

* * * õppealajuhatajad

Tarkuste hoidiste 
metoodika rakendamine

Iga tarkusetera on 
paigaldatud maja 
infostendile ja rühma 
stendile lastevanemate 
jaoks, et kodu ja lasteaed 
toetaksid sarnaste väärtuste 
kujundamist

* * * õppealajuhatajad

VALDKOND: VÄÄRTUSED JA EETIKA 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: tegevuste aluseks on lasteaia ühised väärtused

Tegevuste kaudu 
järjepidev lasteaia 
väärtuste selgitamine

Ühiste väärtustega ja 
eetiliste käitumisnormidega 
on loodud lapse arengut 
toetav keskkond

* * * õppealajuhatajad

VALDKOND: TERVISEDENDUS 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: kujunenud positiivne tervisekäitumine

Terviseedendusliku 
tegevuskava elluviimine

Lapsed oskavad hinnata 
tervist, väärtustades 
tervislikku toitu, liikumist, 
positiivseid tundeid

* * * Õppealajuhatajad, 
tervishoiutöötajad

Tervishoiutöötaja rolli 
suurendamine 
terviseedenduses

Läbi viidud koolieelikutele 
esmaabi õpetus

* * * tervishoiutöötajad

5.5 Koostöö huvigruppidega

VALDKOND: KOOSTÖÖ KAVANDAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: olemas koostööplaan huvigruppidega
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Huvigruppide 
määratlemine ja 
koostööplaani koostamine

Koostöö plaanipärane * * * Direktor, 
õppealajuhatajad

Tagasisidevormi 
koostamine 
koostöögruppidele

Tagasiside analüüsitud, mis 
on parendustöö aluseks

* * * õppealajuhatajad

Hoolekogu aastaplaani 
koostamine

Aastaplaan koostatud ning 
kavandatud tegevused ellu 
viidud

* * * Hoolekogu 
esimees

Aastaplaani koostamine 
Jõhvi 
Keskraamatukoguga: 
raamatukogutöötaja 
tutvustab lastele uusi 
raamatuid, 
ettelugemispäeval loeb 
raamatuid ette

Lapsed teadlikud laste 
uudiskirjandusest

* * * õppealajuhatajad

Koostöö suurendamine 
kolme maja vahel: 
metoodikapäevade ja 
ühisürituste korraldamine

1 korda aastas korraldatud 
metoodikapäev.
4 korda aastas korraldatud 
ühisüritusi

* * * Õppealajuhatajad, 
personalijuht

Koostöö jätkamine Jõhvi 
põhikooli, Jõhvi vene 
põhikooli ja Jõhvi 
gümnaasiumiga: kooli 
õpetaja osalemine 
rühmakoosolekul

Koolid esitanud 
tagasisidelehed kooli läinud
laste õpitulemuste kohta

* * * õppealajuhatajad

Õpetajate tutvumine 
lastega, laste tutvumine 
kooliga

Lastel ei ole tekkinud 
koolihirmu

* * * õppealajuhatajad

Koostöö tõhustamine 
lastevanematega

1 kord aastas on korraldatud
kasvatusteemaline loeng. 
Lastevanemate teadlikkus 
lapse kasvatamisest on 
suurenenud

* * * direktor

Lastevanematele on 
loodud ATH (aktiivsus-ja 
tähelepanuhäirega laps) 
tugirühm

1 kord kuus tugirühma 
kohtumine

* direktor
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VALDKOND: HUVIGRUPPIDE KAASAMINE 2016 2017 2018-
2019

Eesmärk: huvigrupid on kaasaud lapse arengu toetamisse

Lahtiste uste päevade 
korraldamine

1 kord aastas on korraldatud
lahtiste uste päevad

* * * õppealajuhatajad

Infotahvlile nädalaplaani 
lisamine

Lapsevanemat on nõustatud
kasvatusküsimustes

* * * õppealajuhatajad

Lastevanemate kaasamine 
arengu-ja õppekavade 
koostamisse

1 kord aastas arenguvestlus 
lapsevanemaga.
Lapsevanemate huvi 
õppetegevuse vastu 
suurenenud

* * * õppealajuhatajad
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6. Arengukava muutmise kord

Arengukava on arenev dokument, mis muutub koos ajaga. Arengukava täitmist analüüsitakse igal
aastal  ja  vajadusel  täiendatakse  õppeaasta  lõpul.  Arengukava  korrigeerimisel  lähtub  lasteaed
järjepidevalt  sisehindamise tulemustest.  Muudatusi  ja parandusettepanekuid võivad esitada kõik.
Ettepanekud esitatakse lasteaia  direktorile,  kes  kooskõlastab need õppenõukogu ja  hoolekoguga
ning esitab vallavalitsusele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Arengukava uuendamise korraldamise
eest vastutab lasteaia direktor.
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