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I SISSEJUHATUS 

 

Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse 

lasteasutuse seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteasutuse arenduse põhisuundi ja -

valdkondi, tegevuskava aastateks 2017-2019 ning arengukava uuendamise korra. 

 

Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava koostamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 

13. detsembri 2005 a. määruses nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende 

koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” toodud 

organisatsioonipõhise arengukava koostamise ja täiendamise põhimõtetest. 
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II  ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEASUTUSE 

ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 

 

2.1 Lasteasutuse arenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev 

lähenemisviis ja metodoloogia 

 

Lasteasutuse arendus Rõngu Lasteaias Pihlakobar põhineb protsessikesksel 

lähenemisviisil ning pideva parendamise (Kavandamine – Kavandatu teostamine – 

Tulemuste hindamine - Parendamine) metodoloogial.  Kavandamine kajastub 

eelkõige arengukavas kirjeldatud kokkulepitud lähenemistes, strateegilistes 

eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud tegevustes. Kavandatu 

teostamine kajastub eelkõige lasteasutuse tegevuskavas arengukavas kokkulepitu 

rakendustegevustes. Tulemuste hindamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, 

kus hinnatakse eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkust. 

Parendamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi 

põhjal selguvad prioriteetsed parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on 

omakorda sisendiks arengukavale, kus kavandatakse uued strateegilised eesmärgid. 

Käesolev arengukava on üks protsessikesksel lähenemisviisil põhineva 

arendussüsteemi osa, mis põhineb pideva parendamise metodoloogial. 

 

Arengukavas on määratletud lasteasutuse arenduse põhisuunad aastateks 2017-2019, 

et tagada lasteasutuse jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud 

strateegilised eesmärgid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks. Luuakse ettekujutus 

sellest, kuhu lasteaia töötajad tahavad oma arengus pürgida lasteasutuse õppekava 

tulemuslikul rakendamisel. Arengukava väljendab seda, millisena näevad lasteasutuse 

töötajad enda lasteasutust kolme aasta pärast ning milliseid eesmärke soovitakse 

saavutada selleks, et tagada lasteasutuse õppekava raames toimiv õppe- ja 

kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse 

endale. Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse 

kindlustada, on järgmised: lasteasutuse tegevusnäitajate areng, töötajate 

vastutusvõime suurenemine, intellektuaalse kapitali suurenemine, protsesside 

efektiivsuse tõus, usaldusväärsuse hoidmine, jätkusuutliku arengu tagamine, 

huvigruppide lojaalsuse tõus ja ühtse pere tunde tugevnemine, vanemate tihedam 

koostöö lasteasutusega. 

 

Rõngu Lasteaia arengukava koostamisel on arvestatud Rõngu Lasteaia sisehindamise 

aruandes märgitud lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega ning 

Rõngu valla arengukavaga. 

 

Arengukava on aluseks lasteasutuse tegevuskavale, milles esitatakse arengukavas 

olevate eesmärkide realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste 

rakendamise. Lasteasutuse tegevuskavas kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad 

tegevused meetmete saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse 

tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 
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Iga õppeaasta lõpus hinnatakse saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu 

õppeaasta töö kokkuvõttes. 

 

2.2 Lasteasutuse arenduse põhivaldkonnad 

 

Lasteasutuse arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda, 

mis tulenevad haridus- ja teadusministri 13.augusti 2009 a. määrusest nr 62 „Kooli ja 

koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”. 

Need viis põhivaldkonda on alljärgnevad: 

 

 Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 

 Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

 Tegevusvaldkond 3. Koostöö huvigruppidega 

 Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

 Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Lasteasutuse põhivaldkondadena aluseks võetud viis tegevusvaldkonda hõlmavad 

kokkuvõetult kogu lasteasutuse tegevust. Viiest tegevusvaldkonnast lähtutakse 

sisehindamisel, arengukavas ning lasteasutuse tegevuskavas. Selline järjekindel ja 

süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale, sisehindamisel, 

arengukavas ja lasteasutuse tegevuskavas, soodustab strateegilise juhtimise kaudu 

eesmärkide saavutamist. 

 

Rõngu Lasteaia arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna lõikes 

nii hetkeolukorra analüüs kui arengukava tegevuskava. Tegemist ei ole siiski 

sõltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu 

kavandamisega, vaid arengu kavandamine nende valdkondade kaudu võimaldab 

lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad tegevused. 

 

2.3 Arengukava koostamise protsess 

  

Arengukava koostamisel oli oluliseks asjaolu, et arengukava koostamisse olid 

kaasatud kõik asjassepuutuvad osapooled, eelkõige need, kes arengukava ellu viivad. 

Arengukava on ette valmistatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. 

Toimusid kogu lasteasutuse personali kaasahaaravad arenduskoosolekud. Leiti 

prioriteetsete strateegiliste eesmärkide saavutamiseks meetmed ja peamised tegevused 

järgnevaks kolmeks aastaks, mis oleksid rakendatavad olemasolevate inimestega, 

kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad kindlaks tähtajaks, eeldaksid 

minimaalselt täiendavaid rahalisi kulutusi ja tagaksid lasteasutuse jätkusuutliku 

arengu. 

Huvipoolte kaasamine tagas avatud diskussiooni lasteasutuse tuleviku visioonist ja 

ühtse arusaama kujunemise kavandatavast. 
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Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja 

huvigruppidele esitlemine. 

 

2.4 Missioon, visioon ja väärtused 

 

Missiooni all mõistame oma olemasolu üldist eesmärki või kestvat põhjust, seda, 

miks ja kelle jaoks me eksisteerime. Visioon annab meile soovitava olukorra 

kirjelduse – millised me tulevikus oleme, mille poolest eristume, kuidas ja kelle jaoks 

me töötame ning kes sellest kasu saab. Väärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, 

suhtumist ja käitumisreegleid, mis aitavad meil kõige paremini oma missiooni 

teostada ja visioonis kirjeldatud arenguteni jõuda. 

  

Missioon 

Rõngu Lasteaed Pihlakobar kõikide töötajate missiooniks on tagada lastehoid ja 

kooliks ettevalmistus ning toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, 

ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja 

tervislikust seisundist. 

 

Visioon 

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks 

vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt vanemad, kogukond ja üldsus. 

 

Väärtused 

 Oleme usaldusväärsed. Tahame olla lastehoius ning õppe- ja 

kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse 

ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses nüüdisaegsetele ja 

teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, olles valmis enda valikuid ja 

otsuseid argumenteeritult põhjendama. Oleme ausad iseenda ja teiste vastu 

ning tahame olla kõigile partneritele positiivseks eeskujuks. Meie tegevus on 

arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele. 

 Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja 

koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. 

Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti. 

 Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et 

luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud 

uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi 

haridussüsteemis ja ühiskonnas. 

 Oleme ratsionaalsed. Otsime alati tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid 

eesmärgi saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused 

peavad olema sellised, mis arvestavad inimeste kaasamisel, ajaressursi ja 

materiaalsete vahendite kasutamisel kokkuhoidlikkuse põhimõtet. 

 Oleme ausad, lugupidavad ja hoolivad kõigi suhtes. 
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2.5 Rõngu Lasteaed Pihlakobar eripära 

 

Nõnda nagu pihlapuud peetakse tavaliseks tarbepuuks ja samas eriliseks ning pühaks 

õnne ja rõõmu majja toojaks, nii on saanud ka meie lasteaed tavalise ja samas erilise 

nime – Pihlakobar. 

 

 Lasteaial on oma logo, luuletus ja laul, rühmadel on nimed ja logod ning 

rühmasalmid.  

 

Nõnda nagu väikesest pihlamarjast sirgus suur ja tugev puu, nii on arenenud meie 

lasteaiast kindlate suundade ja tugevate traditsioonidega lasteasutus. 

 

 Lasteaia õppe-kasvatustegevuses rakendatakse aktiivõppe meetodeid 

(õuesõpe, suunatud uurimuslik õpe); väärtustatakse ja hoitakse eesti 

kultuuritraditsioone 

 Traditsioonilised õppe- ja kasvatustegevusi toetavad üritused: 

õppeaasta pidulik avamine  

rahvakalendritähtpäevad (mihklipäeva pidu, mardi- ja kadripäev) 

sügisesed ja kevadised spordipäevad  

isade-, emadepäeva peod  

advendiaeg ja jõulupeod  
Vabariigi aastapäev 

emakeelepäev 

südamenädal 

lasteaia sünnipäev 

matkad, piknikud ja ekskursioonid 

laste ja töötajate sünnipäevade tähistamine  

ühisüritused personalile 

 

Nõnda nagu tuleb puu küljest enne oksa murdmist luba küsida, nii väärtustatakse 

meie lasteaias loodushoidu õuesõppe viljelemise kaudu. 

 

 Õuesõppe läbiviimisel arvestatakse lasteaia õueala (õuesõppeklass) ja 

ümbritseva looduskeskkonna (sh Hiugemäe looduspark) mitmekülgsust. 

Samuti tähtsustame keskkonnakasvatust, toimub järjepidev koostöö 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga (koolieelikute regulaarsed õppematkad 

loodusesse). 

 

Nõnda nagu pihlapuul ja tema marjadel teatakse olevat tervistav toime, nii 

väärtustatakse meie lasteaias terviseedendust. 

 

 Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 01. juuni 

2007.a.  

Tervisõpetus ja -kasvatus on tervikprotsess, see on koostöö  laste  tervise  

säilimise  ja  tugevdamise  nimel.  Tervisesõbralike  harjumuste  ehk  

tervisliku eluviisi kujundamine toimub kogu koolieelsel perioodil. 
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Nõnda nagu pihlapuu marjad üksmeeles kobaras seisavad, nii väärtustatakse meie 

lasteaias hoolivust ja kokkukuuluvust. 

 

 Rõngu Lasteaed Pihlakobar väike kollektiiv soodustab head meeskonnatööd. 

Lasteaia töötajad osalevad aktiivselt täiendõppes ning on orienteeritud 

pidevale arengule. Lasteaia arengut toetab aktiivne ja tulemuslik töö 

huvigruppidega. 

 

 

 

 

2.6 Rõngu Lasteaed Pihlakobar tunnussõnad 

 

 

P erekeskne 

I  nnovaatiline 

H ooliv 

L apsest lähtuv 

A vatud 

K okkuhoidev 

O manäoline 

B oniteeriv/ld keeles bonitas. Headust, väärtust hindav 

A renev 

R õõmsameelne 
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III   LASTEASUTUSE HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA  

LASTEASUTUSE ARENDUSE PÕHISUUNAD (SWOT-ANALÜÜS 

VALDKONNITI) 

 

3.1 Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine: 

 

 Rakendatud on strateegilise planeerimise süsteem, mis põhineb 

protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise (Kavandamine – 

Kavandatu teostamine – Tulemuste hindamine - Parendamine) metodoloogial. 

Loodud on sidusus sisehindamise aruande, arengukava tegevuskava, 

lasteasutuse tegevuskava ja rühmade nädalakavade vahel. Jälgitakse kõiki viit 

olulist lasteasutuse arenduse valdkonda – eestvedamine ja juhtimine, 

personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja 

kasvatusprotsess. 

 Kokku on lepitud ja sõnastatud missioon, visioon ning väärtused. 

Sisehindamise käigus läbi viidud küsitluste analüüs näitab, et iga aastaga on 

töötajatega seotud näitajad, mis iseloomustavad töötajate poolt ühiselt 

kokkulepitud väärtuste omaksvõttu ja nende järgimist, kasvanud. 

 Välja on kujunenud traditsioonid, mis väljenduvad perioodiliselt toimuvates 

vanemaid kaasavatel koosolekutel, pidudel jt ettevõtmistel. 

 Rakendatud on sisekontrollisüsteem, mis tagab lasteasutuse kui 

organisatsiooni tegevuse ning õppe- kasvatustegevuse õigeaegse 

korrigeerimise seoses muutusega õigusaktides. Ajakohastatud on põhimäärus, 

arengukava, õppekava ning teised lasteasutuse põhiprotsesse kirjeldavad 

dokumendid. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad 

tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine: 

 

 Lasteaia õpetajate enesekindlus tegeleda erivajadustega ning probleemsete 

lastega ning nende vanematega on kasin, lapsevanemate poolne tugi ja 

oskused on kasinad.  Vajalik suunata õpetajaid veelgi enam vastavasisulistele 

koolituspäevadele, looma omavahelisi vestlusringe antud teemal ning 

juhtkonna poolt motiveerida. Kasutada enam tugispetsialistide kaasamist 

väljastpoolt maja. 

 Vajalik on üle vaadata lasteasutuse töötajate koosseis ning hinnata selle 

vastavust tänastele nõudmistele: lasteaed vajab tugiisiku ametikohta, et 

kujundada probleemsete ja erivajadustega lastele õppe-kasvatustöös enam tuge 

ja personaalset juhendamist. 

 Ühistel väärtustel põhineva personali tunnustussüsteemi analüüsimine ja 

väljatöötamine  
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3.2 Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Personalijuhtimine: 

 

 Lasteasutusel on olemas kvalifikatsioonile vastav personal rühmaõpetajate 

osas. 

 Lasteasutuses toimib koostöö kollektiivi vahel; personal moodustab 

kokkuhoidva meeskonna; majas on meeldiv mikrokliima. 

 Personalil on oma traditsioonilised sündmused: ühised peod, väljasõit suvel. 

 Personalile on võimaldatud piisavalt erialase enesetäiendamise võimalusi. 

 Uue töötaja toetamine tema tööle asumise alguses. 

 Personal on tööga rahul ja motiveeritud, rakendatakse personali 

tunnustussüsteemi. 

 Personali koolituse prioriteetsed valdkonnad: erivajadustega laste toetamine; 

projektõpe; õpetaja professionaalset arengut toetav koolitus. 

 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Personalijuhtimine: 

 

 Väga keeruline on leida kvalifikatsioonile vastavat personali tugispetsialisti 

osas (logopeed), keeruline on leida asenduspersonali (haiguslehed, 

lapsehoolduspuhkused). 

 Kuna lapsed on majas kell 6.45 – 18.00, siis on raske leida aega, mil kogu 

personal saaks olla koos (koosolekud, koosviibimised). 

 Teha rohkem koostööd lapsevanematega selles osas, et leida aeg ühisteks 

koosviibimisteks – lapsevanem rühmas; kokkuleppel laste varem ära viimine 

või paigutamine ühte rühma. 

 

 

3.3 Tegevusvaldkond 3. Koostöö huvigruppidega 

 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Koostöö huvigruppidega: 

 

 Enamiku perede aktiivne osavõtt lasteaia poolt korraldatud sündmustest (peod, 

talgupäevad). 

 Omavalitsuse poolne rahastamine õppesõitude ja teatrietenduste jaoks. 

 Koostöö Rõngu Raamatukoguga. 

 Koostöö Päästeametiga. 

 Koostöö Valguta Lasteaed-Algkooliga. 
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 Koostöö koolieelsete lasteasutuste juhtide ainesektsiooniga; koostöö 

lasteaiaõpetajate ainesektsiooniga. 

 Koostöö Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga. 

 Artiklite avaldamine meie tööde ja tegemiste kohta ajalehes Rõngulane. 

 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Koostöö huvigruppidega: 

 

 Lapsevanemate vähene huvi ja teadlikkus lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi 

kohta, ajapuudus. 

 Nn ääremaade elanikud, pered, kel puudub võimalus lapse lasteaeda 

toimetamiseks; selliste perede lastel puuduvad tihti sotsiaalsed ja 

akadeemilised oskused, kuna erinevatel põhjustel ei ole neid võimalik tuua 

lasteaeda (perede transpordi puudus, perede vähene teadlikkus; perede vähene 

oskus hinnata lapse olukorda). 

 Vajalik on omavalitsuse poolne lastekaitse spetsialisti olemasolu ja abi 

probleemsete perede lastele. 

 Pöörata tähelepanu tublide lastevanemate tunnustamisele (aktus lasteaias). 

 Algklasside õpetajatelt puudub tagasiside; vajalik koostöö arendamine selles 

suunas (kooli ettepanekud koolivalmiduskaardi osas). 

 Rõngu Keskkooli ja Rõngu Rahvamajaga puudub koostöö; see toimub ainult 

meie algatusel. 

 Õpetajatel tegeleda Vellavere loodusprojektide taotlemisega 

 

 

3.4 Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Ressursside juhtimine: 

 

 Lasteasutusel on olemas vajalikud vahendid õppe-kasvatustöö läbiviimiseks; 

igal õppeaastal koostavad pedagoogid ise juurde kaasaegseid metoodilisi 

vahendeid. 

 Lasteasutuse jaoks on asukoht väga soodne: looduskaunis, rahulik. 

 Lasteasutusel on olemas suur õueala koos renoveeritud õuemänguväljakuga. 

 Lasteasutuses on võimaldatud kolmel korral päevas kvaliteetne toitlustamine 

lastele. 

 Lasteasutusel on oma logo, oma laul, oma luuletus ja kaasaegne kodulehekülg. 

 Lasteaial on võimalik kasutada talvel isiklikku liumäge. 

 Suur osa majast (saal ja enamus rühmaruume, kanalisatsioon) on saanud 

kapitaalremondi. 
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Olulisemad parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

Ressursside juhtimine: 

 

 Osad lasteaia siseruumid vajavad veel põhjalikku kapitaalremonti (personali 

ruumid ning kaks rühmaruumi, köök). 

 Asfalt lasteasutuse õuealal on lagunenud ja ohtlik. 

 Mööbel jm inventar rühmades on kulunud. 

 IKT vahendid on aegunud; majas puudub interneti kaabelduse majja 

sisseehitatud täislahendus (praegu juhtmed lihtsalt põrandal). 

 Majas tuleb välja ehitada ventilatsioon. 

 

 

3.5 Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Õppe- ja kasvatusprotsess: 

 

 Lasteaias korraldatakse õppe-kasvatustöö alast tegevust koolieelse lasteasutuse 

riikliku õppekava alusel koostatud lasteaia õppekava alusel. 

 Õppe-kasvatustöö ühise aasta eesmärgi seadmine igal õppeaastal ning sellega 

süvitsi tegelemine. 

 Laste arengut analüüsitakse ning selle kohta antakse tagasisidet 

lapsevanemale. 

 Õppe- kasvatusprotsessi mitmekesisus ja personali innovatiivsus selle 

kujundamisel. Igapäevatöös rakendatakse aktiivõppe erinevaid meetodeid 

(õuesõpe, suunatud uurimuslik õpe). Õppimine toimub mänguliselt läbi 

tegutsemise, katsetuste, uurimiste. Õpetajad on uuendusmeelsed ning osalenud 

täienduskoolitustel. 

 Õuesõppe tegevuste läbiviimine igal aastaajal, olemas õuesõppeklass ning 

tegevust toetavad vahendid (tänu olemasolevale keskkonnale väga head 

tingimused loodusloo ja keskkonnasäästlikkuse õpetamisel). 

 Omandatud kogemusi ja koolitustel õpitut jagatakse nn kolleegilt-kolleegile 

õppimise kaudu (toimuvad igakuised pedagoogide infokoosolekud). 

 Igas rühmas arvuti ja internet ning fotoaparaat, mis annab võimaluse õppe-

kasvatusprotsessi rikastamisele IKT vahendite abil. 

 Huviringid lastele (rütmikakaring, jalgpall). 

 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuuluva lasteaiana tegeletakse 

antud vallas (TEL meeskond, tervislik toit,  üritused jne) 
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Olulisemad parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Õppe- 

ja kasvatusprotsess: 

 

 Aktiivõppe meetodite (õuesõpe, avastusõpe, projektõpe) järjepidev kasutamine 

kõikides rühmades, personali koolitamine ning motivatsioon.  

 Rahvakultuuri tähtpäevade kajastamine ja pärimuse väärtustamine õppe- ja 

kasvatustegevuste planeerimisel, personali koolitamine, terviseedendusega 

tegelemine. 

 Vähesed võimalused erivajadustega laste toetamiseks (erialaspetsialistide 

puudus maakohas). 

 Ruumikitsikus ja panipaikade vähesus – palju on pisikesi remontimata ruume, 

kuhu on ebamugav asju ladustada. 

 Liiga väike saal ning ülemiste rühmaruumide kitsikus. 

 Liiga vähene lisaressursside kaasamine õpi- ja kasvukeskkonna rikastamiseks 

(projektid). 

 Õpetajate digipädevuse arendamine. 

 Perede kodused probleemid, mis kanduvad edasi lastele ja lasteaeda (ühe 

vanemaga pere, majanduslikes raskustes ning probleemsed pered). 

 Lastevanemate koostöö ja tahe lasteaia igapäevaelus kaasa lüüa on vähene – 

kaasata neid rohkem lasteaia tegemistesse ja õpetajate abistamisse. 

 Rõngu Rahvamajas võiksid toimuda huviringid, teatrid vms ka 

eelkooliealistele lastele. 

 

 

3.6 Õppeasutust mõjutavad peamised välistegurid lähiajal 

 

Olulisemad väliskeskkonna tegurid, mis mõjutavad õppeasutuse tegevust lähiajal, on 

alljärgnevad: 

 

 Eesti kiire integreerumine Euroopa ja kogu maailma kogukonda, mis toob 

esile vajaduse pöörata suuremat tähelepanu teiste kultuuride ja erisuste 

mõistmisele – õpetajate kehv ettevalmistus (keeleoskus), kui meilegi jõuavad 

lapsed ja pered teistest rahvustest. 

 Ebakindlus majandusliku olukorra suhtes tulevikus nii Eestis kui kogu 

maailmas, mis toob kaasa senisest suurema vajaduse järgida säästliku ja 

paindliku majandamise põhimõtteid. 

 Tehnoloogia kiire areng, mis loob uusi võimalusi õppeprotsessi paindlikumaks 

korraldamiseks, kuid samas esitab väljakutse pedagoogide IT-alasele 

pädevusele. 

 Rõngu valla ühinemine naabervaldadega 2018-2022 aastal. 
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IV ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

 

Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 

EESMÄRK Eetilistele väärtustele toetuv osalusjuhtimine 

AEG 

TEGEVUS 

2017 2018 2019 Vastutaja, korraldaja 

1.1. Sisekontrolli mõjususe 

analüüsimine ja uuendamine 
X X X direktor 

1.2. Sisehindamise aruande 

koostamine ja selle tulemuste 

seostamine uue arengukavaga 

 X  direktor 

1.3. Soodustada kogu personali 

osalust lasteasutuse 

arendustegevuses ning 

rakendada toetavat 

eestvedamist 

X X X direktor 

1.4. Üldtunnustatud eetiliste 

normide järgimine 

otsustusmehhanismides 

X X X direktor 

1.5. Tähtaegade ja vastutajatega 

tegevuskava uuendamine 
X X X direktor, õpetajad 

1.6. Personali koosseisu 

läbivaatamine ning hindamine 

tänaste vajaduste põhiselt 

koostöös omavalitsusega 

X   direktor 

1.7. Personali rahulolu uurimine ja 

tulemuste kasutamine 

personalipoliitika parendamisel 

X X X direktor 
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Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

EESMÄRK Asutuses töötab kompetentne ja motiveeritud personal, kes tagab 

iga lapse arendamise ning asutuse väärtuste, missiooni ja 

eesmärkide elluviimise. 

AEG 

TEGEVUS 

2017 2018 2019 Vastutaja, korraldaja 

2.1. Süsteemne personalivajaduse 

väljaselgitamine ja värbamine 

vastavalt asutuse eesmärkidele 

X X X direktor 

2.2. Ametikohakindluse säilitamine, 

et personali liikuvus ei häiriks 

õppe- ja kasvatustööd 

X X X direktor 

2.3. Tugipersonalile ametijuhendite 

ja töösisekorraeeskirjade kaudu 
X X X direktor 

2.4. Töötajate kaasamine 

personalivajaduse 

väljaselgitamisse ja uute 

töötajate valikuprotsessi 

X X X 

direktor 

õpetajad 

 

2.5. Uute töötajate sisseelamise 

toetamine, et kindlustada nende 

jäämine organisatsiooni 

X X X 
direktor 

kogu personal 

2.6. Meeskonnatööd toetava 

keskkonna loomine 
X X X kogu personal 

2.7. Toimivad töögrupid lasteaia 

personali seast 
X X X direktor 

2.8. Personali koolitusvajaduse  

väljaselgitamine 
X X X direktor 

2.9. Teadmiste ja kogemuste 

jagamine organisatsioonisiseselt 
X X X õpetajad 

2.10. Lasteaia töötajate töö 

hindamine huvigruppide poolt; 

personali eneseanalüüs 

X X X direktor 

2.11. Tunnustussüsteemi 

väljaarendamine 
X    
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Tegevusvaldkond 3. Koostöö huvigruppidega 

EESMÄRK Huvigruppide kaasatus ja aktiivsus 

AEG 

TEGEVUS 

2017 2018 2019 Vastutaja, korraldaja 

3.1. Suurendada vanemate arvu, kes 

osalevad aktiivselt lasteaia õppe-

kasvatustöö planeerimises  
X X X õpetajad 

3.2. Vanematele suunatud õppe-

kasvatustöö alase infovahetussüsteemi 

korraldamine 

X X X õpetajad 

3.3. Leida võimalus kõigi piirkonna laste 

bussitranspordiks lasteaeda 
X X X omavalitsus 

3.4. Aktiivsete lapsevanemate 

tunnustamine 
X X X direktor 

3.5. Koostöö arendamine naabervaldade 

lasteaedadega 
X X X direktor, õpetajad 

3.6. Tagasiside kogumine 

lapsevanematelt, rahulolu-uuringud 
 X  direktor 

3.7. Sõimerühma peredega kohtumine 

juunikuus, laste sujuvale 

kohanemisele kaasaaitamine 
X X X direktor, õpetajad 

3.8. Avatud uste päev kõigile peredele X X X direktor, õpetajad 

3.9. Teha ettepanek rahvamaja juhatajale 

planeerida huviringe ja teatrietendusi 

rahvamajas ka eelkooliealistele lastele 

(uurida lapsevanemate soove) 

X X X direktor 

4.0. Edendada koostööd Rõngu 

Keskkooliga – viia läbi ühine 

ümarlaud, kus arutada 

koolivalmiduskaardi jm lasteaia ja 

kooliga seotud küsimusi 

X 

 

 

   X 

 

 

 

X direktor, õpetajad 
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Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

AEG 

TEGEVUS 

2017 2018 2019 Vastutaja, korraldaja 

 Õppeasutuse töökeskkonna 

seisukorra analüüsimine ja 

parendamiseks vajalike 

investeeringute kavandamine: 

    

4.1. Lasteaia remontimata osade 

siseruumide kapitaalremont 

(personali ruumid, kaks 

rühmaruumi, köök) 

X   direktor, omavalitsus 

4.2. Vananenud inventari 

väljavahetamine rühmades ja köögis 
X X  

direktor, omavalitsus 

4.3. Vananenud IKT vahendite 

väljavahetamine lasteaias 
X X  

direktor, omavalitsus 

4.4. Lasteaia õueala asfalteeritud pinnase 

remont, kõnnitee ehitus 
  X 

direktor, omavalitsus 

 Õppeasutuse materiaal-tehniliste 

prioriteetide arendamine: 
    

4.6. Eelarveliste ressursside kasutamise 

planeerimine; kulude jälgimine ja 

hindamine 
X X X direktor 

4.7. Investeeringuvajaduse hindamine X X X kogu personal 

4.8. Inventari, lasteaiakeskkonna ning 

tehnoloogiate ohutuse jälgimine X X X direktor, kogu personal 

4.9. Lastele ja töötajatele säästliku 

majandamise põhimõtete 

tutvustamine ning keskkonnaalase 

teadlikkuse arendamine 

X X X direktor, õpetajad 

4.10 Viiakse läbi looduse ja keskkonna 

teemalisi õppepäevi, teemapäevi, 

projekte 
X X X direktor, õpetajad 
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Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

EESMÄRK  

AEG 

TEGEVUS 

2017 2018 2019 Vastutaja, korraldaja 

5.1. Laste individuaalse arengu 

hindamine ja toetamine X X X õpetajad 

5.2. Tagasiside andmine 

lapsevanematele lapse arengu 

kohta 
X X X õpetajad 

5.3. Vähendamaks organiseeritud 

tegevuste üleküllust, kasutada 

õppe-kasvatusprotsessis enam 

tegevuste lõimimise metoodikaid, 

viia sisse rohkem mängulisust ja 

mitte teha tegevusi rangete 

kellaaegade järgi. Lapsest lähtuva 

õppe-kasvatusprotsessi 

läbiviimine. 

X X X õpetajad 

5.4. Minna üle projektõppe metoodika 

rakendamisele; õpetajate soov ja 

innustus sellega tegeleda 
X X X õpetajad 

5.5. Erivajadustega ning 

majanduslikult kehvadest oludest 

lastele tugisüsteemide ning kõik 

osapooli hõlmava aktiivse koostöö 

arendamine (vajalik on 

lastekaitsespetsialisti ametikoha 

loomine omavalitsuses) 

X X X 
direktor, õpetajad, 

omavalitsus 

5.6. Terviseõpetuse õppevahendite 

täiendamine 
X X  direktor, õpetajad 
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V ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE 

RAHALISTE VAHENDITE KAVANDAMINE 

 

Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad 

ning tulemused saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse 

areng tagatakse igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. 

Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 

toimub lasteasutuse eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

 

VI ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne lasteasutuse 

tegevuskava. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning 

koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. 

Vajadusel uuendab direktor arengukava tegevuskava. Arengukava uuendatud 

tegevuskava kinnitab direktor käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused 

hoolekogult ja pedagoogiliselt nõukogult. 


