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SISSEJUHATUS 

Lasteaed kui organisatsioon on üks osa muutuvast ühiskonnast. Lasteaed  peab kujunema ka 

õppivaks organisatsiooniks, mis tagab oma tegevusega pideva arengu. Kasvava  konkurentsi 

tingimustes on oluline, et organisatsioon hindab ja analüüsib oma tegevust ning hetkeseisu 

järjepidevalt. 

Üha suurem osa lastest veedab oma esimesed eluaastad enne kooli lasteaias, mis on muutunud 

neile teiseks koduks, kus esikohal on laste vajadused normaalseks kasvuks ja maailma tundma 

õppimiseks. 

Sellest tulenevalt omab lasteasutuse tegelik kvaliteet üha suuremat tähtsust. 

Lasteaial on võimalus omada väljaõpetatud töötajate kaadrit ja abipersonali, et tagada lastele 

nõuetekohane kehaline, emotsionaalne, sotsiaalne ja intellektuaalne areng ning lastevanematele 

pakkuda vajalikku pedagoogilist nõustamist ja toetust laste kasvatamisel ja õpetamisel. 

Kvaliteedi tagamiseks kulub materiaalseid ressursse, mida oleks vaja Maardu linnal tagada, et 

kasvaks väärikas põlvkond uusi linnakodanike.  

Arengukava määrab lasteaia arengu võimalused ja omanäolisuse sellisena, nagu tahetakse seda 

näha lähiaastatel: olla parimad piirkonnas, luua lastele parimad kasvutingimused, koolitada 

täiendavalt oma kaadrit. 

Arengukava lähtub olemasolevast informatsioonist, kollektiivsetest arvamuste vahetustest ja 

määrab tegevussuunad tegevusvaldkondade kaupa. 

Lasteaia Rukkilill arengukava on välja töötatud aastateks 2017-2019. Arengukava on valminud 

Maardu lasteaia Rukkilill õpetajate ühistööna. Arengukava koostamist on arutatud ja kinnitatud 

pedagoogilisel nõupidamisel ja hoolekogu koosolekul, kõik ettepanekud on arvesse võetud . 

Lasteaed Rukkilill arengukava lähtub asutuse põhimäärusest, sisehindamise kokkuvõtetest 

(2013- 2016)  

Lasteaia visiooni ja arengukava elluviimine toimub läbi viie põhivaldkonna:  

1. eestvedamine ja juhtimine;  

2. personalijuhtimine;  

3. õppe- ja kasvatusprotsess 

4. koostöö huvigruppidega;  

5. ressursside juhtimine;  
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1. ÜLDINE ÜLEVAADE JA AJALUGU 

1.1 Üldinfo 

LASTEASUTUS:   Lasteaed Rukkilill 

Aadress:    Nurga tn 2, 74113MAARDU 

Kontakt:  tel. 6060841, maardurukkilill@gmail.com  

 www.maardurukkilill.ee  

Õppekeel: vene keel 

Rühmad: 16 rühma 

 

1.2 Ajalugu 

Lasteaed nr 164 alustas tegevust Tallinna Uus – Sadama lasteaiana 15.01.1988 lasteaiaks 

projekteeritud ja ehitatud hoones, mis oli arvestatud 12 –le rühmale. 

01.01.1993.a. anti lasteaed Maardu linna omandisse. 

02.07.1997.a. nimetati lasteaed nr 164 ümber lasteaiaks Rukkilill. 

2000/2001.õ-a töötas lasteaia hoones 2 lasteaeda: Rukkilill ja Vikerkaar. 

01.09.2001.a. ühendati mõlemad lasteaiad üheks lasteaiaks Rukkilill, kus oli 12 rühma. 

01.01.2004.a. avati Maardu Gümnaasiumi algklasside majas 13. rühm sõimeealistele lastel 

01.10.2004.a. avati Kellamäe 1 hoones 4 rühma lastele. Kokku on 17 rühma. 

01.10.2004.a. avati keelekümblus rühm. 

01.01.2005.a. anti hoone asukohaga Kellamäe 1, Maardu lasteaia Rukkilille valdusse. 

26.09.2005.a. avati tasandusrühm hääldamis- ja fonatsioonipuudega lastele. 

01.09.2007.a. suleti keelekümblus rühm. 

*01.09.2007.a. seisuga oli lasteaias kokku 17 rühma, seega on lasteaed küllaltki suur. 

*01.01.2014.a koondati meditsiiniline õde seoses koosseisu nimestiku muutmisega. 

*01.01 2016.a suleti lasteaias suletud 1 rühm seoses sõimerühmade ebapiisava 

komplekteerimisega. 

2. LÄHTEPOSITSIOON  

Lähtuvalt sisehindamise tulemustest on alljärgnevalt analüüsitud lasteasutuse arengukava 

2013-2016 eesmärkide ja tegevusnäitajate täitmist võtmealade lõikes, esitatud on tugevused ja 

arendussuunad 2016-2019 aastateks.  

Nii lastevanemate rahulolu küsimustik näitas, et lapsevanem väga kõrgelt hindab suhteid 

lasteaias (97%), õppe-ja kasvatustegevus (93%), lasteaiaga rahulolu (94%) aga arengukeskond 

mailto:maardurukkilill@gmail.com
http://www.maardurukkilill.ee/
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(86,1%). Rahulolu küsimustikust on näha, et madalam protsent sai arengukeskond, aga nimelt 

õueatraktsioonid, seoses sellega on  saadetud Maardu Linnavalitsusele taotlus linna eelarvest 

rahaliste vahendite eraldamisele uute õueatraktisooni paigaldamiseks. 

Lasteaed Rukkilill töötas alusharidust andva õppeasutusena ja täitis oma peaeesmärgi: olla peret 

toetav, alushariduse omandamist võimaldav ning rahva traditsioone väärtustav ja edasikandev 

lasteasutus. 

Lasteaia administratsioon tegeles pidevalt lastele turvalise ja kaasaegse õppe- ja 

kasvukeskkonna loomisega. Arendati lasteaia kodulehekülg, tegeldi aktiivselt infovahetusega 

lastevanematega lasteaia töö tõhustamiseks. Õpetajad hakkasid kasutama süsteemi e-

lasteaed.ee 

3. LASTEAIA RUKKILILL MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

Missioon: 

On toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et 

kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. 

Visioon:  

 Lasteaed Rukkilill on traditsioone hoidev, kõlbelisi omadusi kasvatav, lastele 

mitmekülgsete tegevuste kaudu teadmisi ja õpioskusi ning loovust pakkuv koolieelne 

lasteasutus. 

 Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne, tervist väärtustav, kaasaegse õpi-ja 

kasvukeskkonnaga koht, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle 

innustunud personal. 

 Rukkilille lasteaiast kooliminev laps usub endasse, õpihimuline ja avatud. Tema on 

valmis elama kaasaegses eesti ühiskonnas väärtustades selle keelt ja kultuuri. Tema 

soovib edasi õppida, areneda  ja palju uut avastada. 

Põhiväärtused: 

 Usaldusväärsus - laste ja lastevanemate usaldus lasteaias toimuva tegevuse suhtes; 

 Professionaalsus - omada teadmisi, oskusi ja tahet lapse arenguvõimaluste toetamiseks 

ja saavutamaks seatud eesmärgid ning unistused;  

 Turvalisus - väärtustada vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna 

ohutust;  
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 Loominguline lähenemine tööle - võtame kõige parema igast töökogemusest ja õpime 

ellu viima uusi ideid. Tunnustame neid, kes otsivad ja leiavad lahendusi. Hindame 

loomingulisust ja originaalsust igas töötajas. 

 

 

 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine 

o lasteaial on hea maine  

o lasteaia kollektiiv on professionaalne, ühtseid väärtusi kandev ja motiveeritud  

o juhtkond on toetav, koostööle suunav ja koostööd tegev  

o sisehindamise süsteem on toimiv. 

 

Põhieesmärk: lasteaed on hea mainega ja ühtseid väärtusi kandev. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Eestvedamine ja juhtimine 

 personali ja hoolekogu aktiivsem kaasamine 

 tugisüsteemide arendamine 

 projektides osalemine 

 

3.2 Personalijuhtimine 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Personalijuhtimine 

o toimuvad meeskondade arenguvestlused 

o personali arendamine toimub vastavalt vajadustele ja /või personali algatusel 

o personal rakendab töös koolitustel omandatud teadmisi  

o pedagoogid on kvalifitseeritud ja kogenud 

o õpetajate eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta analüüsivad kokkuvõtted on muutunud 

sisukamaks ja põhjalikumaks 

 

Põhieesmärk: Laste arengut toetavad kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad.  
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Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Personalijuhtimine. 

• personali arengut kavandatakse ja toetatakse lähtuvalt töötajate eneseanalüüsist ja 

arenguvestlustest  

• omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitut jagatakse nn kolleegilt 

kolleegile õppimise kaudu  

• uute töötajate toetamiseks rakendatakse mentorluse süsteemi. 

 

3.3 Koostöö huvigruppidega 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Koostöö huvigruppidega 

o toimub tihe koostöö õpetajate ja lastevanemate vahel (ühisüritused, tähtpäevade tähistamine) 

o toimuvad lastevanemate ja laste rahulolu uuringud 

o hoolekogu töö on heal tasemel, hoolekogu on kaasatud lasteaia juhtimisse 

o toimub pidev koostöö erinevate koostööpartneritega laste õppetegevuste 

mitmekesistamiseks 

Lasteaia koostööpartneriteks on:  

Maardu Linnavalitsus  

Maardu Gümnaasium  

Maardu lasteaiad 

Lasteaia hoolekogu  

Maardu Spordikeskus  

Põhja Päästekeskus  

Põhja politseiprefektuur  

Lasteaia lapsed ja nende vanemad  

Jõhvi Nukuteater Lepatriinu  

Kohtla- Järve teater Tuuleveski  
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Narva Teater Ilmarine  

Martsipaani muuseum 

 

Põhieesmärk: koostöö tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja osapoolte rahulolu. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Koostöö huvigruppidega 

 koostöö aktiviseerimine linnavalitsuse ja linnavolikoguga lastele alushariduseandmisel ja 

nende kujundamisel linnakodanikeks 

 hoolekogu töö teadvustamine ja tegevuse aktiviseerimine. 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Ressursside juhtimine 

o ressursside planeerimine ja kasutamine lähtub arengukavast  

o lasteaia tegevus ja majandamine lähtub tuleohutuse, tervisekaitse ja tööohutuse 

nõuetest  

o lasteaia arvutitega varustatus on järjepidevalt paranenud  

o õppevahenditele kasutatud ressurss on taganud õppe- ja kasvatustegevuse eduka 

toimimise  

o lasteaia mängu- ja töökeskkond on turvaline, keskkonna hindamine toimub 

järjepidevalt  

o keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid järgitakse nii personali kui laste poolt  

o kõik ettekirjutused ning tervisekaitse ja tuleohutuse nõuded täiendatakse. 

 

Põhieesmärk: ressursside otstarbekas ja säästlik kasutamine tagab turvalise keskkonna. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Ressursside juhtimine 

• parendatakse laste ja töötajate olmetingimusi 

• õpetatakse säästvalt suhtuma ümbritsevasse keskkonda läbi isikliku eeskuju, hoiakute ja 

mõtteviisi 
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• õpetatakse turvaliselt liiklema, kaaslastega arvestama 

• kasutatakse maksimaalselt olemasolevaid vahendeid ja võimalusi. 

 

 

3.5 Õppe– ja kasvatustöö 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Õppe- ja kasvatusprotsess 

o õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsest lähtuvalt  

o laste arengut analüüsitakse ning antakse tagasisidet lapsevanemale  

o lapsed saavutavad koolivalmiduse  

o laste arengu toetamiseks on rakendatud tugisüsteemid 

o lasteaia õppekava toetav huvitegevus lähtub lasteaia õppekava põhimõtetest ja 

lapsevanemate soovidest  

o lasteaia õppekava uuendamine toimub vajaduse korral 

o toimib hariduslike erivajadustega laste märkamis- ja toetussüsteem 

o logopeediline abi ja toetus kõigile kõneravi vajavatele lastele 

o heal tasemel eesti keele kui teise keele õpe 

o lastel kujunevad väärtushinnangud  

o lapsed on rahul lasteaiaga 

 

Põhieesmärk: Rukkilille lasteaiast läheb kooli rõõmsameelne, loov, endast ja ümbritsevast 

hooliv laps. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Õppe- 

ja kasvatusprotsess 

 õppevahendite ajakohastamine ja uuendamine vastavalt vajadusele 

 erivajadustega laste õpetamine ja kasvatamine 

 lõimitud tundide läbiviimine ja integratsioon erinevate ainete vahel teemade kaupa 

(mängimine, näitlemine, ehitamine, kirjutamine, laulmine, tantsimine, käsitöö, kunst, jne) 

 keskkonnateadlikkuse lastes tõstmine 

 

 

4. LASTEAED RUKKILILLE TEGEVUSKAVAD AASTATEKS 2017 - 2019 
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4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Valdkond Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja 

Lasteaia  

dokumentatsioon 

 Lasteaia dokumentatsiooni 

korras hoidmine 

 Arhiivi korrastamine 

 Lasteaia tööeeskirjade 

täiendamine ning 

kooskõlastamine 

x x x 

direktor, asjaajaja 

 

Kvaliteedi 

tagamine 

 Juhtimise kvaliteedi 

parandamine 

 Personali ja hoolekogu 

kaasamine lasteaia tegevuse 

kavandamisele ja otsuste 

tegemisele  

 Töötajate kvalifikatsiooni 

tõstmine täienduskoolituse 

kaudu 

x x x 

Juhtkond 

 

Arengukava   Arengukava täitmise  

analüüsimine ja vajadusel 

muudatuste tegemine 

x x x 

direktor, 

Ped.nõukogu, 

hoolekogu 

töörühm 

Personal  Süsteemi loomine õpetajate ja 

personali töö stimuleerimiseks 

ja motiveerimiseks 

x x x 

juhtkond 

 

Koolitus  Töötajate koolitusplaanide 

koostamine 
x x x 

direktor 

Sisehindamine  Küsitluste koostamine 

 Arenguvestluse läbiviimine 

töötajatega 

 Arenguvestluse läbiviimine 

lastevanematega 

- 

 

 

x 

x 

 

 

x 

- 

 

 

x 

direktor, 

õppealajuhataja 

 

4.2 Personalijuhtimine 
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Valdkond Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja 

Personali 

koolitus  

Tööalane täiendkoolitus personalile 

(Lähtudes vajadustest/lisavõimalustest ja 

isiklikul algatusel) 

 Toiduhügieeni kursus 

 Esmaabikursus(1kors 3 aasta jooksul) 

 Eesti keele õpetajate kursus 

 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

- 

- 

x 

x 

 

 

 

- 

- 

x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad 

Koostöö 

lapsevanemaga 

Arenguvestlused, nõustamine,  

rühmakoosolekute läbiviimine, 

õppemapid lastevanematele 

x x x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad 

Enese 

täiendamine 

Õppekäigud teistesse lasteaedadesse 
x x x 

õppealajuhataja 

Lasteaia 

sisekeskkonna 

korraldamine 

 Ohutu mängusõbraliku 

õppekeskkonna loomine x x x 

Juhtkond 

  Turvalise töökeskkonna 

loomine 
x x x 

Juhtkond 

  Töötajate meditsiiniline 

läbivaatus (1 kord 2 aasta 

jooksul) 

x - - 

Juhtkond 

  Ealiselt sobivate õppevahendite 

ja materjalide  muretsemine 
x x x 

Juhtkond 

  Rühmade arendamine  

omanõolisteks ja 

lastesõbralikeks 

x x x 

Juhtkond 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

Valdkond Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja 

Lastevanemate 

aktiviseerimine 

Lastevanematele mitmesuguste 

ürituste korraldamine  (peod, x x x 

direktor,  

õppealajuhataja 

õpetajad 
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teemaõhtud, näitused,             

koosolekud, loengud) 

Lasteaia avatus  Lahtiste uste päevad  

 Lastevanematega ühiste 

spordipäevade korraldamine 

 

x x x 

direktor, 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

Koostöö 

 laste- 

vanematega 

Arenguvestluse, ankeetküsitluse, 

rühmakoosolekute läbiviimine, 

nõustamine, õppemapid 

lastevanematele 

x x x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad 

Koostöö Maardu  

Gümnaasiumi ja 

lasteaedadega 

Laste õppekäigud kooliga 

tutvumiseks 

Ühised üritused kooliga ja teiste 

lasteasutustega (peod, teatrid, 

näitused) 

 

x x x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad  

Koostöö Maardu 

Linna- 

valitsusega 

Vastastikune informatsioon ja 

aruandluse esitamine 

linnavalitsusele 

x x x 

Juhtkond 

Valdkond Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja 

Koostöö Maardu 

Linna- 

valitsusega 

Linnavalitsuse esindaja aktiivne 

osalemine hoolekogu töös x x x 

Direktor 

õppealajuhataja 

Koostöö kodu ja 

lasteaiaga 

Lasteaia ja lastevanemate 

informeerimine hoolekogu otsustest 
x x x 

hoolekogu 

Lasteaia tegevus Osalemine lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevuses  
x x x 

Hoolekogu 

direktor 

õppealajuhataja 

 

 

 

Osalemine lasteaia arengukava 

väljatöötamises  ja arutelus  x x x 

 

 Osalemine tegevuskavade   

väljatöötamises  ja nende arutelus  
x x x 
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 Lasteaia arengule kaasaaitamine 

majandusküsimuste lahendamise 

kaudu 

x x x 

 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

 

Aasta Tegevuskava  Rahastaja Teostaja 

2017 1) Remont logopeedide kabinetides 

(1.korrus) 

2) Remont rühmas №7  

3) Remont rühmas №2 

eelarve juhtkond 

2018 1) Remont rühmas №11 

2) Remont rühmas №1  

eelarve juhtkond 

 

2019 1) Remont rühmas №1  

2) Remont rühmas №2  

eelarve juhtkond 

 

 

4.5 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Valdkond Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja 

Kvaliteedi 

tagamine 

Kvaliteedi tõstmine rühma tasandil: 

planeerimine, tegevus, analüüs ja 

hinnang, lapse arengu kaardid 

x x x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad 

Sise-hindamine  Lasteaia eesmärkide analüüs 

 Küsitlused 

 Arenguvestlused 

 Lasteaia aine- ja tegevuskavade 

       koostamine ja analüüsimine 

 Lapse arengu hindamine 

 Arenguvestlus lapsevanemaga 

x x x 

direktor, 

õppealajuhataja, 

õpetajad 
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Õppekava  Õppekava edasiarendamine 

vastavalt aja nõuetele 

 Lapse individuaalsust arvestav 

õpetamine 

 Õppimine mängides 

 Kõnetehnika arendamine  

 Teater lasteaias  

 Käsitöö ja meisterdamine  

 Loovmängude väljatöötamine ja 

läbiviimine rühmades  

 Õppevahendite kogu 

täiendamine  

 Lõimitud õpe 

x x x 

Ped.nõukogu 

logopeedid  

Õpetajad  

direktor 

õppealajuhataja 

Tasandus 

rühm 

 Tasandusrühma tegevuse 

jätkamine 
x x x 

direktor, 

logopeed 

Hea algus  Hea alguse rühma tegevuse 

jätkamine 
x x x 

direktor, 

õppeala-juhataja, 

õpetajad 

Lasteaia tegevus  Töötajate ja lapsevanemate 

üldkoosolekute läbiviimine  

 Aruandluse esitamine 

linnavalitsusele 

 Eelarve koostamine 

 Projektide kirjutamine 

 Koostöö linnavalitsusega 

x x x 

juhtkond 
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5. ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE 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; 

 

Maardu Lasteaed Rukkilille arengukava täitmise kokkuvõte ja analüüs tehakse 1 kord aastas, 

eelarveaasta lõpus. Muudatus- ja parandusettepanekuid saavad teha personali liikmed 

üldkoosolekutel ja lapsevanemad hoolekogu kaudu. Ettepanekud arengukava muutmiseks 

kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Arengukava kinnitab Maardu 

Volikogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arengukava on heakskiidetud lasteaed Rukkilill pedagoogilise nõukogu poolt, 

5.11.2016, koosoleku protokoll nr 2.  

Arengukava on heakskiidetud lasteaed Rukkilill  hoolekogu poolt,   

24.11.2016, koosoleku protokoll nr 1.  

 

   

 

 


