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SISSEJUHATUS 

Lasteaed Sipsik arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arendamise põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra. Lasteaed Sipsik 

arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust 

õppekavast, lasteaia põhimäärusest, õppekavast, sisehindamise tulemustest ja Maardu linna 

arengukavast. 

 

I LASTEAIA ÜLDANDMED 

Õppeasutuse nimi Lasteaed Sipsik 

Direktor Kristiine Juuse 

Õppeasutuse aadress Haigla 6, Maardu, 74116, Harjumaa, 3 sõimerühma 

Kellamäe 1, Maardu 74113, Harjumaa 

Õppeasutuse telefon/fax 6060838 

Õppeasutuse e-post lasteaed@maardusipsik.ee 

Õppeasutuse kodulehekülg www.maardusipsik.ee 

Õppeasutuse pidaja Maardu Linnavalitsus 

Pidaja aadress Kallasmaa 1, Maardu, 74111, Harjumaa 

Rühmade arv (seisuga 01.09.2016) 10 rühma 

Laste arv (seisuga 01.09.2016) 205 last  

Personali arv (seisuga 01.09.2016) 38  

Ped. personali arv (seisuga 01.09.2016) 22  

Lasteaia lahtioleku aeg E – R 6.30 - 18.30 

 

1.1 Asend ja teeninduspiirkond 

Lasteaed Sipsik asub Harju maakonnas Maardu linnas. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on 

Maardu linna haldusterritoorium. Enamik lasteaia lastest on Maardu linnas elavad lapsed, kuid 

on ka Jõelähtme vallast, Viimsi vallast ja Tallinnast. 

 

1.2 Lühiülevaade ajaloost 

Lasteaed Sipsik asutati 1994. aasta detsembris lastepäevakodu nr 131 eesti õppekeelega 

rühmade baasil. 1995. aasta maikuus sai lasteaed Sipsik enda käsutusse oma maja aadressil 

Haigla tänav 6. Aastatel 1995-1997 toimus majas kapitaalremont. Kooliks ettevalmistav rühm 

töötas lasteaias Rukkilill ja kaks rühma töötas lasteaias Sipsik, need olid segarühmad. 

Ülejäänud rühmad avati järk-järgult. 

http://www.maardusipsik.ee/
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Pärast seda on lasteaias tegutsenud pidevalt 6 rühma, millest on moodustatud 4 lasteaiarühma 

ja  2 sõimerühma, keskmiselt käib aastas lasteaias 108 last.  

Alates 2015. aastast tegutseb lasteaias 7 aiarühma ja 3 sõimerühma.  

Aastal 2013 toimus lasteaia välisfassaadi rekonstrueerimine tänu regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programmile ja Maardu Linnavalitsuse toetusele. 

 

1.3 Lasteaia eripära 

Lasteaial on oma laul, lipp ja logo.  

Lasteaia peamiseks suunaks õpetamisel ja kasvatamisel on lõimitud mängulised tegevused.  

Lasteaed Sipsik õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, mis on 

kehtestatud  Vabariigi Valitsuse määrusega.  

Lasteaed Sipsik asub sellises kultuurilises keskkonnas, kus elab 40 erinevat rahvust ning 

eestlaste osakaal moodustab linna rahvastiku üldarvust vaid veidi üle 10%. See selgitab ka, 

miks on  muukeelsete laste osakaal lasteaias Sipsik 40% piiril.  

Lasteaed Sipsik eripäraks on Eesti kultuuri väärtustamine, säilitamine ja edasiviimine ning meie 

rahva tavade ja kommete tutvustamine lasteaias käivatele lastele ja nende vanematele.  

Alates 2010 aastast kuulub lasteaed Sipsik Tervistedendavate Lasteaedade võrgustikku. 

Väärtustame laste, nende vanemate ja töötajate tervist. Lapsevanemad saavad lasteaiast tuge 

lapse tervislike eluviiside kujundamisel ja aitavad lasteaia keskkonda tervislikumaks muuta. 

Lasteaed Sipsik personal on eeskujuks oma tervislike eluviisidega. 

 

1.4  Lapsed ja lapsevanemad 

Lasteaias käivad lapsed vanuses 1,6 – 7. Lasteaias töötab 3 sõime- ja 7 aiarühma. Lapsed on 

sõimerühmas vanuses 1,6 - 3 eluaastat ja lasteaiarühmades kolmandast eluaastast kuni 

kooliminekuni. Igal rühmal on oma nimi: Mesimummid, Triinud, Jaaniussid, Tirtsud, Liblikad, 

Kiilid, Muumid, Kikud, Põrnikad ja Sipelgad. 

Kodu ja lasteaia koostöö alushariduses lähtub lapsest ja on suunatud tema kasvatuskeskkonna 

kujundamisele. Koostöö edukus sõltub lapsevanemate ja õpetajate vastastikusest usaldusest 

ning üksteisemõistmisest. Et tagada edukas koostöö, on lasteaia ülesanne tundma õppida pere 

eelistusi, huve, eripärasid ja traditsioone ning vastavalt sellele toimida. 

 

1.5 Personal 

Lasteaias töötab 2016. aastal 38 inimest, neist pedagooge – 22, muud personali - 16. Lasteaia 

Sipsik personali koosseis ja ametikohtade arv on toodud tabelis 1.  
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Tabel 1. Lasteaed Sipsik personali koosseis 2016.a. 

Ametikoha nimetus Ametikohtade arv 

Direktor 1,0 

Õppealajuhataja 1,0 

Majandusjuhataja 1,0 

Õpetajad  17,0 

Muusikaõpetaja 1,0 

Logopeed 1,0 

Eripedagoog 1,0 

Õpetaja abi/assistendid 13,0 

Koristaja 1,0 

Majahoidja-remonditööline 1,0 

KOKKU 38 

 

Lasteaed Sipsik personal on kohusetundlik ja uuendusmeelne.  Lasteaed Sipsik 

juhtimisstruktuur on toodud joonisel 1. 

Lasteaia tegevus on korraldatud nii, et koostöös koduga on kõigile lastele tagatud tingimused 

nende mitmekülgseks arenguks ja alushariduse omandamiseks. See eeldab seda, et lasteaia 

pedagoogiline personal on vajaliku haridustasemega ja kvalifikatsiooniga. Lasteaed Sipsik 

pedagoogide haridustase ja kvalifikatsioonile vastavus on toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Lasteaed Sipsik pedagoogide haridustase ja ametijärgud 2016. a. 

Pedagoog Ped. 

kõrgem 

Muu 

kõrgem 

Ped. 

keskeri 

Muu  

keskeri 

Kesk- 

Hari-

dus 

Õpib 

edasi 

Ameti-

järk 

peda-

goog  

Ametijärk 

noorme-

pedagoog 

Ameti-

järguta 

Direktor   1     1   

Õppealajuhataja   1     1   

Õpetajad 7 3  5 2 3 15  2 

Logopeed  1     1   

Muusikaõpetaja    1   1   

Eripedagoog   1   1  1   

Kokku 7 7 0 6 3 3 20 0 2 
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Joonis 1. Lasteaed Sipsik juhtimisstruktuur 

 

 

1.6  Ruumid ja maa-ala 

Lasteaias Sipsik on planeeritud rühmaruumid, erinevad olmeruumid, saal muusika- ja 

liikumistundide ning ka ühisürituste läbiviimiseks. 

Lasteaia raamatupidamine asub Maardu Linnavalitsuses. 

Lasteaia maa-ala on ümbritsetud piirdeaiaga. Õueala pindala on 9700 m². Õueala on jagatud 

mänguväljakuteks, millel asuvad õuepaviljonid, liivakastid, kiiged ja ronilad. Sõimerühmade 

mänguväljak, mis asub aadressil Kellamäe 1, pindalaks on 357 m². Sõimerühmade mänguväljak 

on eraldatud väikse piirdeaiaga,  millel asub liivakast, katusealune, kiiged. Lasteaed Sipsik 

rühmaruumide andmed on toodud tabelis 3. 

 

 Tabel 3. Lasteaia rühmaruumide andmed 

Nr Rühma number Ruumi otstarve Ruumide jagunemine Pindala (m²) 

1. Mesimummid aiarühm Mängutuba 54,6 

   magamistuba 34,04 

2. Triinud aiarühm Mängutuba 35,4 

   magamistuba 33,04 

3. Jaaniussid aiarühm Mängutuba 42,48 

   magamistuba 46,02 

4. Tirtsud aiarühm Mängutuba 43,8 

   magamistuba 46,02 

5. Liblikad aiarühm Mängutuba 52,8 

   magamistuba 36,7 

6. Kiilid aiarühm Mängutuba 53,4 

   magamistuba 34,8 

7. Muumid sõimerühm Mängutuba  52,89 

 Kellamäe 1  magamistuba 36,4 

8.  Kikud sõimerühm Mängutuba  52,06 

 Kellamäe 1  magamistuba 37,15 

9. Põrnikad sõimerühm Mängutuba  52,06 

 Kellamäe 1  magamistuba 37,15 

10. Sipelgad aiarühm Mängu- ja magamistuba 100,6 

DIREKTOR

Õppealajuhataja

Eripedagoog Õpetajad

Logopeed Muusikaõpetaja

Majandusjuhataja

Majahoidja-

remonditööline

Õpetaja 
abid/assistendid

Koristaja
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1.7 Arengukava 2014-2016 täitmise analüüs 

Arengukava 2014-2016 analüüs ja lasteaiatöö parendustegevused on koostatud lähtudes lasteaia 

sisehindamise tulemustest. 

Valdkond Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused  

 

 

 

 

 

 

 Lasteaia personal tegutseb ühtse meeskonnana; 

 Pedagoogilise personali aktiivne osavõtt nõukogu tööst; 

 Personal ja huvigrupid on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu 

lasteaia arendustegevuseks; 

 Personali üksmeelne nägemus lasteaia tulevikust, väärtustest ja eetikast; 

 On moodustatud terviseedenduse ja õppekava arenduse töörühm; 

 Sisehindamissüsteem on taganud lasteaia pideva arengu; 

 Lasteaial on oma laul, lipp, logo. 

 

Parendused 
 Tõhustada tööd kogu personali kaasamisega lasteaia arendustegevusse; 

 Moodustada lasteaia ürituste korraldamise töörühm; 

 Välja töötada kõikide töörühmade tegutsemise kord. 

 Personalijuhtimine 

Tugevused  

 

 

 

 

 

 

 

 Täiendkoolitustel on osalenud personal oma vajadustest lähtuvalt; 

 Lasteaias on moodustatud töörühmad erinevate valdkondade 

arendamiseks; 

 On toimiv personali rahulolu uuringute süsteem; 

 On toimiv tunnustussüsteem; 

 On välja töötatud kord iseseisva töö dokumenteerimiseks; 

 3 rühma töötavad uue süsteemi alusel – 1+2 (õpetaja ja 2 assistenti). 

 

Parendused 
 Individuaalne lähenemine probleemide lahendamisel; 

 Koostöös personaliga välja töötada Aasta personali valimise 

kriteeriumid; 

 Tõhustada rühmade vahelist koostööd: lahtised tegevused, asendused; 

 Selgitada õpimapi vormistamist. 

 Koostöö huvigruppidega 

Tugevused  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lasteaias on toimiv tihe koostöö erinevate huvigruppidega 

(lapsevanemad, hoolekogu, koostööpartnerid); 

 Lasteaias viiakse läbi arenguvestlusi lapsevanemaga; 

 Lastevanemate kaasamiseks on rakendatud erinevaid koostöövorme: 

ühisüritused, koolitused, vestlused, koosolekud; 

 Hoolekogu liikmed on kaasatud lasteaia arendustegevusse; 

 Lasteaias viiakse läbi regulaarselt rahulolu küsitlusi; 

 Lastevanemate rahulolu küsitluste tulemused on olnud positiivsed ning 

lastevanemate ettepanekud on ajakohased; 

 Lastevanematele on loodud võimalused tutvumiseks Maardu koolide 

tegevustega; 

 Kallavere Keskkooliga koostöös toimunud ühisüritused tõid vaheldust 

laste igapäevaellu (tutvumine koolieluga); 

 Lasteaias toimusid kaks suurüritust – orienteerumine metsapargis ja 

kevad-kontsert Maardu Vaba Aja Keskuses (VAK), lastevanemate poolt väga 

hea tagasiside. 
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Parendused  

 

 

 Erinevate huvigruppide veelgi aktiivsem kaasamine lasteaia tasandil 

(koolitused, üritused, koosolekud jne); 

 Jätkuv tihe kajastamine rühmas õppetegevuse läbiviimise kohta – 

nädalaplaani väljapanek rühma stendile; 

 Jätkuv arenguvestluste läbiviimine kõikides aiarühmades; 

 Eliisi programmi tutvustamine kõikides rühmades lastevanemate 

koosolekute ajal, info jagamine e-maili teel. 

 Ressursside juhtimine 

Tugevused 

 

 

 

 

 

 Lasteaia eelarveväliste lisaressursside taotlemine erinevatest fondidest; 

 Eelarve koostamise protsess on olnud demokraatlik ja läbipaistev; 

 Seoses elektroonsete dokumentide koostamisega, on vähenenud välja 

trükitavate paberite kulu;  

 On koostatud lasteaia riskianalüüs turvalise ja ohutu keskkonna 

tagamiseks. 

 

 

 

Parendused 

 Lapsest lähtuva kasvukeskkonna jätkuv kaasajastamine (rühmaruumid, 

mööbel, mängu- ja õppevahendid jne); 

 Õueala vahendite kaasajastamine; 

 Jätkuv lasteaia hoone renoveerimine (katus, küttesüsteem, 

elektrisüsteem jne); 

 Säästliku majandamisega tegevuse jätkamine. 

 Õppe- ja kasvatustegevus 

Tugevused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toimub õpetajate aktiivne töö laste arengu hindamisel; 

 Koostöö rühmaõpetajate, eripedagoogi, logopeedi ja lastevanemate 

vahel lapse arengu tagamiseks on olnud tulemuslik; 

 On paranenud laste kõneaparaadi liikuvus, tahe teha tahtelisi liigutusi, 

suurenes ja täpsustus oluliselt sõnavara; 

 Kooliminevad lapsed on saavutanud  nõutud lugemis- ja 

kirjutamisoskuse; 

 Koolivalmidus- ja joonistustestid ning sotsiaaloskuste mäng 

koolieelikutele on andnud hea ülevaate lapse arengust ning koolivalmidusest; 

 Arengumappide koostamisel kogu lasteaias ühtne süsteem;  

 Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid rahvakalendri 

tähtpäevade tähistamiseks; 

 Õppekava arendustööks on moodustatud töörühm; 

 Õppekava annab planeerimiseks vajalikud teemad; 

 Lasteaia õpekavva on lisatud valdkond – liikluskasvatus; 

 Õpetajad on loovad ja laia silmaringiga, tegevused sisukad ning 

mängulised. Erinevad valdkonnad hästi lõimitud lapsest lähtuvalt; 

 Raamatukogu sisaldab kirjandust erinevate metoodikate kohta; 

 Triinud, Tirtsud ja Liblikad on liitunud projektiga – kiusamisest vaba 

lasteaed. 

 Lasteaed on liitunud Eliis programmiga; 

 Lasteaia päevakava on koostatud paindlikult, et lastel jääks iga päev 

aega ka õuesolekuks ning vabamänguks; 

 Toimiv õuesõpe (head tingimused õuetegevuste läbiviimiseks – lasteaias 

olemas oma metsapark); 

 Huvitavad ja sisutihedad õppekäigud; 
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 Laste ja lastevanemate pidev huvi lasteaias toimuvate huvitegevuste 

suhtes. Huvialaringid on osutunud väga populaarseks; 

 Igas rühmas loodud koos lastega rühma kokkulepped;  

 Lasteaias olemas koridoris ja lasteaia territooriumil liikumise 

kokkulepitud kord;  

 Pedagoogid järgivad üksmeelselt üldisi ühiskonna eetilisi norme;  

 Eesti keele ja rahvatraditsioonide väärtustamine. 

 

 

 

Parendused 

 Enam tähelepanu pöörata lapse kannatlikkusele, tunnetele, mõistmisele, 

sotsiaalsete oskuste arendamisele (tunnetekaardid); 

 Jätkata eripedagoogi ja logopeedi poolt läbiviidavaid uuringuid lasteaia 

tasandil, välja selgitamaks erivajadustega lastega töötegemise vajadus; 

 Jätkata lastevanemate nõustamist laste arengu osas koostöös õpetajate, 

eripedagoogiga ja logopeediga; 

 Selgitada lastevanematele arenguvestluste olulisusest (rühma 

koosolekutel üheks teemaks); 

 Anda õpetajale teadmisi usaldussuhte loomisest lapsevanemaga 

(aktiivne kuulamine, avatud küsimused, suhtlemisetapid jne); 

 Jälgida arengumappide koostamise järjepidevust; 

 Sõimerühmades anda lastevanematele võimalus arenguvestluses 

osalemisest õppeaasta teisel poolel; 

 Lastevanematele meeldetuletamine, et lapse areng oleks tagatud, tuleb 

päevakavast kinni pidada; 

 Õuesoleku ajal mängivad lapsed erinevaid õuemänge; 

 Iga rühm hooldab kindlaksmääratud osa õuealast, korrastab 

õppevahendite ja liikumisvahendite kappi saalis; 

 Terviseedenduse tegevuste kajastamine nädalaplaanides ja lasteaia 

menüüdes; 

 Täiendada õppevahendite materiaalset baasi uute, kaasaegsete ning 

kvaliteetsete vahenditega; 

 Lapsevanem saab tutvuda rühmastendil nädalateema, tegevuste ja 

eesmärkidega ning kogu info panna kausta Info lapsevanemale; 

 Liikluskasvatuse rakendamine kõikides rühmades õppeaasta jooksul 

ning lõimimine teiste valdkondadega; 

 Pöörata rohkem tähelepanu liikumistegevuste läbiviimisele (märksõnaks 

järjepidevus ja teadlikkus); 

 Jätkuv Eliisi programmi tutvustamine kõikides rühmades; 

 Vaikuseminutite programmi tutvustamine ja juurutamine (pilootrühm); 

 Jätkata suukooli programmiga; 

 Jätkata huvialaringide tööga lasteaias, kevadel ühiskontsert VAK; 

 Huvialaringide kestvusaeg oktoobrist – aprillini; 

 Muuta orienteerumine Maardu parkmetsas traditsiooniks ja viiakse läbi 

2 korda aastas: sügisel ja kevadel; 

 Lapsed teavad taldrikureeglist ja saavad praktilisi kogemusi toidu 

serveerimisel sööklas ühiselt laua taga süües; 

 Mitte eesti keelt kõnelevatele lastele rohkem tähelepanu pöörata 

keelelisest aspektist lähtudes; 

 Siduda eesti rahvatraditsioone ja õuesõpet veelgi rohkem (temaatilised 

õues õppepäevad). 
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II ARENGUSTRATEEGIA 

2.1 Missioon 

Väike Sipsik kasvab mängides ja õppides Eesti rahvatraditsioonide ning tervislike eluviiside 

keskkonnas. 

 

2.2 Visioon 

Lasteaed on avatud ning oma eripäradega väikese Sipsiku kasvamist toetav õppeasutus, kus: 

 Laps saab mängida ja õppida koos teiste lastega; 

 Lapsest hoolitakse ning ta tunneb ennast koduselt ja turvaliselt; 

 Lapsevanem on kaasatud aktiivselt lasteaia tegevusse; 

 Lapsevanem saab abi ja tuge oma lapse kasvatamisel; 

 Töötaja on koostöövalmis, sõbralik ja innovaatiline. 

 

2.3 Lasteaia põhiväärtused 

Lasteaed Sipsik moto - Sipsikus on hea olla, mis tähendab alljärgnevat: 

 S - SALLIVUS 

 I - INNOVAATILISUS 

 P - PAINDLIKUS 

 S - SÕBRALIKKUS 

 I – INDIVIDUAALSUSEGA  ARVESTAMINE 

 K- KOOSTÖÖ 

 U - USALDUS 

 S - SÜDAMLIKKUS 

 O- OTSUSTUSVABADUS 

 N- NAERATUS  heatujuline, positiivne õhkkond.  

 H- HOOLIVUS 

 E- EMPAATILISUS 

 A- ARMASTUS/AUSTUS 

 O- OHUTUS 

 L- LOOVUS 

 L- LOJAALSUS 

A- ARENGU TOETAMINE 
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J – JULGUS 

2.4 Lasteaia arendustegevuse strateegilised eesmärgid 2017-2019 

 Lasteaia arendustegevus toetub väärtuspõhisele ja kaasavale juhtimisele; 

 Lasteaias töötab põhiväärtustele ja erialaselt vastav personal; 

 Lasteaias toimib koostöö huvigruppidega; 

 Lasteaia keskkond on turvaline ja kaasaegne ning toetab lapse igakülgset arengut; 

 Lasteaed pakub kvaliteetset alusharidust. 

 

III TEGEVUSKAVA  AASTATEKS 2017-2019 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk:  

 Lasteaia arendustegevus toetub väärtuspõhisele ja kaasavale juhtimisele 

Alaeesmärgid:  

 Personal on kaasatud lasteaia arengut toetavatesse otsustusprotsessidesse  

 Lasteaia töörühmade töö on toimiv 

 Strateegiliste dokumentide koostamisel on lähtutud ühtsetest kriteeriumitest 

Tegevused Tulemus 2017 2018 2019 Vahendid Vastutaja 

Toimuvad personali 

koosolekud, nõupidamised, 

infotunnid ja töörühmade 

arendustöö 

Avatud, 

koostööd ja 

perekonda toetav 

tulemuslikult 

toimiv lasteaed 

* * * eelarve direktor 

Toimuvad erinevate 

töörühmade koosolekud 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Arengukava tegevuskava 

täitmise analüüsimine, 

vajadusel täiendamine 

Täiendatud 

arengukava 

tegevuskava 

 

* * * eelarve direktor 

Arengukava 2020-2022 

koostamine 

Arengukava    * eelarve direktor 

Õppeaasta tegevuskava 

koostamine koostöös 

pedagoogilise personaliga 

Õppeaasta 

tegevuskava 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Arengukava, tegevuskava, 

õppekava seostumise 

analüüsimine 

Korrastatud 

dokumentatsioon 

* * * eelarve direktor 

Lasteaia dokumentatsioon 

on korrastatud ning vasta-

vuses kehtiva seadusand-

lusega (töölepingud, ameti-

* * * eelarve direktor 
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juhendid, korrad, õppekava 

jne) 

Lasteaia sisehindamis-

süsteemi järgimine 

Tulemuslik 

sisehindamine 

* * * eelarve direktor 

Sisehindamise aruande 

esitamine MLV ja lasteaia 

hoolekogule 

* * * eelarve direktor 

Lasteaia kroonika 

täiendamine 

Lasteaia 

kroonika 

* * * eelarve muusikaõpetaja 

 

2.  Personalijuhtimine 

Eesmärk:  

 Lasteaias töötab põhiväärtustele ja erialaselt pädev personal 

Alaeesmärgid:  

 Lasteaias töötab koolitatud, professionaalne ja motiveeritud personal 

 Noore pedagoogi töö toetamine  - mentorluse jätkuv rakendamine 

Tegevused Tulemus 2017 2018 2019 Vahendid Vastutaja 

Lasteaia hea maine hoid-

mine – erialaselt pädeva 

personali valik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaia 

personal on 

kompetentne 

ja 

motiveeritud  

 

 

 

 

 

 

* * * eelarve direktor 

Mentorluse rakendamine, 

noorte pedagoogide ja 

praktikantide juhendamine 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

 

Personali eneseanalüüsi ja 

arenguvestluste tulemustele 

põhinev koolituste võimal-

damine  

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Pedagoogide iseseisva 

enesetäiendamise korra 

rakendumine ja õpimappide 

esitamine 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Rühmade meeskonnad 

töötavad usalduslikus 

õhkkonnas ühiste väärtus-

hinnangute alusel – mees-

konna arenguvestlus 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Sisekoolituste korraldamine, 

kursustest tagasiside 

andmine, kogemuste jaga-

mine, praktikumide läbivii-

mine, lahtised õppetege-

vused 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Traditsiooniliste ürituste 

jätkumine: terviseedenduse, 

eesti rahvatraditsioonide ja 

* * * eelarve õppealajuhataja 
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kiusamisest vaba lasteaed 

suund 

Personali tunnustamise korra 

uuendamine 

*   eelarve Direktor, 

õppealajuhataja 

Personali tunnustamine 

tähtpäevade tähistamise ja 

ühisürituste kaudu 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Koostöös personaliga Aasta 

Õpetaja ja Aasta Abi-

personali valimise 

kriteeriumite välja töötamine 

*   eelarve Direktor, 

õppealajuhataja 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk:  

 Lasteaias toimib koostöö huvigruppidega 

Alaeesmärgid:  

 Lasteaias toimib koostöö erinevate huvigruppidega 

 Lasteaia lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaiaelu korraldamisse 

Tegevused Tulemus 2017 2018 2019 Vahendid Vastutaja 

Koostöö lastevanematega 

lapse arengu seisukohalt 

lähtudes, toimuvad arengu-

vestlused ja lastevanemate 

nõustamine  

 

 

 

Aktiivselt 

tegutsev 

lapsevanem ja 

hoolekogu 

lasteaia töö 

paremaks 

korraldamiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * eelarve rühmaõpetajad, 

eripedagoog, 

logopeed, 

õppealajuhataja 

Lastevanemate kaasamine 

ühisüritustesse, tegevuste 

organiseerimisse (eesti 

rahvatraditsioonid,  tervise-

edendus ja kiusamisest vaba 

lasteaed) 

* * * eelarve õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

 

Koolieelikute lõpupidude 

läbiviimine VAK-is 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja, 

muusikaõpetaja 

Jätkuv terviseedenduse 

üritus läbiviimine – 

orienteerumine Maardu 

metsapargis 2 korda aastas 

– sügisel ja kevadel 

* * * eelarve TEL meeskond 

 

Suur kevadkontsert VAK-is 

keskuses – kõik rühmad, 

huvialaringid 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja, 

muusikaõpetaja 
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Lastevanemate koosolekud 

– lasteaia tegevuse 

tutvustamine, analüüs ja 

edasi arendamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

Hoolekogu koosolekud – 

lasteaia arendamiseks 

* * * eelarve direktor 

Lastevanemate infopäevad, 

üldkoosolekud, koolitused 

* * * eelarve direktor 

 

Koostöö Maardu Linna-

valitsusega – lasteaia 

väärtustamine 

* * * eelarve direktor 

 

 

Koostöö teiste asutustega 

(kunstide kool, raamatu-

kogu, päästeamet, politsei) 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Koostöö teiste 

haridusasutustega- 

ühisüritused, metoodilised 

päevad 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Koostöö Kallavere 

Keskkooliga – ühisüritused, 

eelkool 

Laste sujuv 

üleminek 

lasteaiast kooli 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Koostöö Tervist 

Edendavate lasteaedadega 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Lastevanematega koostöö 

aktiveerimiseks erinevate 

võimaluste kasutamine (e-

mailid, rühma stendid, 

vestlused, facebook) 

Lasteaeda 

kajastav info 

kõigile 

huvilistele 

kättesaadav 

* * * eelarve direktor 

 

Lasteaia kodulehe 

täiendamine 

Lastevanemate küsitluse 

läbiviimine toimub 

terviseinfo portaali poolt 

Tagasiside 

saamine 

lasteaia töö 

paremaks 

korraldamiseks 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Laste rahulolu uuringute 

läbiviimine (koolieelikud) 

 

4. Ressursside juhtimine 

Eesmärk:  

 Lasteaia keskkond on turvaline ja kaasaegne ning toetab lapse igakülgset arengut 

Alaeesmärgid:  

 Lasteaias on lapse arengut soodustav tervislik ning turvaline kasvukeskkond 

 Lasteaias on suurendatud IT vahendite kasutamisvõimalusi 

 Lasteaia personal järgib säästva arengu põhimõtteid 
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Tegevused Tulemus 2017 2018 2019 Vahendid Vastutaja 

Lasteaia eelarve 

kavandamine, täitmine ja 

analüüs lähtuvalt lasteaia 

eesmärkidest 

 

Lastel on 

turvaline ja 

ohutu lasteaias 

olla 

* * * eelarve direktor 

Lisaressursside taotlemine 

(projektid) 

* * * eelarve  direktor 

Infoliikumise tõhustami-

seks töötajate ja lastevane-

mate seas – jätkuv arvutite 

uuendamine 

* * * eelarve, 

sponsorlus 

direktor 

Lasteaia katuse 

renoveerimine 

*   Eelarve, 

projekt 

direktor, 

majandusjuhataja 

Küttesüsteemi renoveeri-

mine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Elektrisüsteemi renoveeri-

mine 

 * * Eelarve, 

projekt 

direktor, 

majandusjuhataja 

Jätkuv rühmaruumide 

renoveerimine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Jätkuv rühmade pesu-

ruumide renoveerimine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Jätkuv Haigla tänava 

õueala haljastuse 

korrastamine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia I ja II korruse 

fuajee renoveerimine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Rühmade mängu- ja õppe-

vahendite täiendamine 

Mitmekülgsed 

võimalused 

lapse arenguks 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Metoodilise kabineti 

õppevahendite täiendamine 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Õueala vahendite täienda-

mine 

* * * eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

Riskianalüüsi läbiviimine 

lasteaia turvalisuse tõst-

mise vajaduste ja võima-

luste väljaselgitamiseks 

Lastel on 

turvaline ja 

ohutu lasteaias 

olla 

* * * eelarve töökeskkonna-

spetsialist, 

töökeskkonna-

volinik, direktor 

Tuletõrje- ja 

evakuatsiooniõppused laste 

ja töötajatega 

* * * eelarve 

Kokkuhoiualase majanda-

mise arendamine -prügi 

sorteerimine, elektri, vee ja 

paberi säästlik kasutamine 

Säästlik 

majandamine 

* * * eelarve 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk:  

 Lasteaed pakub mitmekülgset alusharidust 
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Alaeesmärgid:  

 Õppekavas kajastub lasteaia eripära ja kokkulepitud põhiväärtused, õppekava vastab 

riiklikule õppekavale ning on rakendatav 

 Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korraldus on mitmekülgne ja hästi toimiv 

 Lapse võimetekohane ja mitmekülgne areng on tagatud koostöös lasteaia ja koduga 

 Tervis on inimese kõige kallim vara 

Tegevused Tulemus 2017 2018 2019 Vahend

id 

Vastutaja 

Õppekava arendustöö on 

seotud väärtuskasvatuse 

põhimõtetega ja lapsest 

lähtuva õppemetoodikaga 

Lasteaia 

õppekava 

on 

paindlik, 

arenev, 

mitme-

külgne 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Infotehnoloogia aktiivne 

kasutamine õppe- ja 

kasvatustegevuse 

planeerimisel ja 

analüüsimisel (elektroone 

dokumentatsioon) 

Õppe- ja kasvatustegevus 

on planeeritud vastavalt 

vanuse-rühmade kaupa, 

arvestades laste ealisi, 

soolisi, rahvuslikke ja 

individuaalseid iseärasusi, 

samuti lasteaia eripära 

Lapse 

areng 

vastavalt 

võimetele  

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

eelarve 

 

 

õppealajuhataja 

Õppe- ja kasvatustegevuse 

oskuslik planeerimine ja 

omavaheline lõimumine 

Õppe- ja kasvatus-

tegevuses eesti rahva 

traditsioonide, tervise-

edenduse ja kiusamisest 

vaba programmi 

kajastamine 

Kõikide tegevuste kaudu 

on toetatud lapse 

üldoskuste (mängu, õpi-, 

tunnetus-, enesekohase- ja 

sotsiaalsete oskuste) 

kujunemist 

Õpetaja on lastele 

eeskujuks ning jälgib laste 

välimust ja vastavalt eale 

selgitab või aitab lapsel 

ennast korrastada (riietus, 

soeng, puhtus) 



 17 

Rühmade tegevuskavade 

ja kokkuvõtete  

koostamine 

Nädalaplaanide 

koostamine – igal nädalal 

oma teema ja eesmärgid 

Õuesoleku ajal mängivad 

lapsed erinevaid õue-

mänge (palli-, liikumis-, 

liivakasti-mängud, 

sportlikud tege-vused jne) 

* * * eelarve rühmaõpetajad 

Jätkuv õuesõppe 

arendustöö 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Vaikuseminutite 

programmi juurutamine 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Lapse arengu hindamine * * * eelarve rühmaõpetajad 

Lapse arengumapi koosta-

mine 

Lapse arengu toetamiseks 

huvitegevuse võimaluste 

pakkumine (huvialaringid) 

* * * eelarve direktor 

Projekt – kiusamisest vaba 

lasteaed (aiarühmad) 

* * * eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

Laste häälikuseade, sõna-

vara laiendamine, 

täpsustamine ja  

motoorika arendamine 

* * * eelarve logopeed, 

eripedagoog 

Töö hariduslike 

erivajadustega (HEV) 

lastega: 

 Märkamine 

 Tugispetsialistide abi 

lasteaias kohapeal 

 Lastevanemate ja 

pedagoogide nõustamine 

 Vajadusel HEV lastele 

rühma loomine 

* * * eelarve eripedagoog, 

logopeed, 

direktor 
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Tervisealane töö lastega: 

 Liikumine – õues ja 

saalitunnid, spordipäevad; 

 Turvalisus õuealal – 

kiivrid rattasõidul, ohutu 

turnimine, helkurvestid 

õppekäikudel, helkurid 

pimedal ajal; 

 Trauma- ja 

tuleohutusennetustöö – 

loengud ja õppepäevad 

Päästeametist, kiirabist, 

politseist; 

 Tervislik toitumine 

lasteaias (menüüd); 

 Tervisliku toitumise 

selgitustele lisandub ka 

toitumistavadest 

rääkimine, kinnipidamine 

ja toidu serveerimine  

* * * eelarve õppealajuhataja, 

tervisemeeskon

d,  

Mitte eesti keelt 

kõnelevatele lastele 

rohkem tähelepanu 

pööramine keelelisest 

aspektist lähtudes  

* * * eelarve Direktor, 

õppealajuhataja 

Lastevanematele 

koolivalmiduse kohta info 

jagamine (kooliküpsuse 

vestluste, joonistustesti ja 

koolivalmidusmängu 

läbiviimine) 

Laste 

kooli-

küpsus 

* * * eelarve rühmaõpetajad, 

eripedagoog, 

logopeed, 

õppealajuhataja 

Koostöö Kallavere 

Keskkooliga tagamaks 

lapse sujuva ülemineku 

lasteaiast kooli 

* * * eelarve õppealajuhataja 

Esteetilise ja eetilisi 

väärtusi toetava 

keskkonna loomine 

lasteaias 

Avatud 

lasteaed 

* * * eelarve direktor 

Jätkuv Eliisi programmi 

tutvustamine 

lastevanematele 

* * * eelarve Direktor, 

õppealajuhataja 

 

Arengukava uuendamise kord 

 

1. Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas augustikuus ja vajadusel korrigeeritakse 

ja täiendatakse.  
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2. Arengukava korrigeerimisel ja muudatuste tegemisel lähtub lasteaed sisehindamise 

tulemustest.  

3. Arengukava täiendused ja muudatused esitatakse pedagoogilisele nõukogule ja 

hoolekogule.  

4. Arengukava on saanud heakskiidu pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning 

kinnitatakse Maardu Linnavolikogus. 

5. Arengukava muudetakse seoses kehtivusaja lõppemisega, haridusseadusandluse 

muudatustega, lasteaia juhtkonna, pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekuga. 

6. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele korraldatakse arengukava avalikustamine 

lasteaia tegevuse kajastamiseks peetaval kodulehel (www.maardusipsik.ee).   

 

 

http://www.maardusipsik.ee/

