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SISSE.IAIUTAS

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava on dokument, mis miiarab aastateks 2015 - 2017 lasteaia arendustegevuse pohisuunad- ja
valdkonnad, kujundab lasteaia tegevuskava kolmeks aastaks nirg arengukava uuendamise korra.
Arcngukava koostamisel v6eti aluseks lasteaia p6himaarus, Eesti Vabariigi seadused ning 6igusaktid, eelmise arengukava analiiiis,
lastevanemate rahulolukiisitlused ja tagasisidelehed, personali arcnguvestluste kokkuv6tted ja Emamste valla arengukava. Sise-ja
valishindamise tulemustest on selgunud lasteaia arengusuunad, p6hive?irtused.
Lasteaia arengukava koostamisel osalesid tddiajad ja hoolekogu liikmed ning tegevustjuhtis arengukava tddriihm.
Emmaste Lasteaed Naksitrallid lasteaia arengukava valdkondade eesmtuke ja tegevuskava on tapsemalt k?isitletud lasteaia iga-aastases
te eewskavas.



l. iildandmed lasteasutuse kohta

Emmaste kiila, Emmaste vald, Hiir.rmaa
lasteaed@emmaste.hiiumaa.ee

http://www.emmastelasteaed.ee
4695468
7 5009941

Emmaste kllla, Emmaste vald,

2. iilevaade Emmaste Lasteaed Naksitrallid lasteai.st
Emmaste Lasteaed Naksitrallid avati 3 I . I 2. I 990. a. 3-e riihmalise lasteaiana.
Aastatel 2006-2008 labis lasteaed tiiieliku renoveerimise kolmes etapis.
Lasteaia eripiira
Lasteaia prioriteetideks on loodus ja tervis.
Lasteaia 6uealaja Emmaste liihiiimbrus soodustavad laste dppe-ja kasvatustege\use lebiviimist vahetus looduses, e. 6ues6pet.
Lasteaial on Naksitrallide-nimelised riihmad: Muhv, Sammalhabe, Kingpool.
Lasteaias on mitmesugused v6imalused laste arendamiseks, majas tegutsevad huviringid.
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Emmaste Lasteaed Naksitrallid

Aadress:

Lasteasutuse e-post:

kontaktandmed kodulehekiilg:
Tel.

tr.*"*".-;.rt



3. Hetkeolukorra kirjeldus
3.1. Juhtimine

Lasteaia tddd juhib ja koordineerib direktor, kes iihtlasi taidab nii dppealajuhataja kui ka majandusalajuhataja kohustusil
- tagab lasteaia tulemusliku ttiiijajuhib lasteaia tegevust koostdds pedagoogilise n6ukoguja hoolekoguga;
- vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihiperaseja otstarbeka kasutamise eest.
- koordineerib lasteaia 6ppe- ja kasvatustiiitd. Omab iilevaadet pedagoogide tdostja annab selle kohta tagasisidet;
- tagab tddtajate verbamisprotsessisi j a atesteerimiskomisjoni td6.
- planeerib ja korraldab igapaeva majandustegevust;
- kavandab eelarvega seotud majanduskiisimusi, osaleb lasteaia arendustegevuses;
- juhalab reenindava personali  t i idd.

Pedagoogiline ndukogu :
- analiitisib ja hindab lasteaia 6ppe- ja kasvatustegevust ning teeb direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele 6ppe- ja

kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekuid. Pedagoogilisse n6ukogusse kuuluvad lasteasutuse pedagoogid,
Hoolekogu

- jalgib, et dppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostdijd lasteaia personaliga.
Hoolekogu koosneb iga r0hma lastevanemate, Emmaste vallavalitsuseja pedagoogilise n6ukogu esindajatest.

3.2. Personal
Lasteaias t66tab l6 titiitajat:
Direktor 1,0 ametikohaga,6 riihmadpetajat 1,0 ametikohaga, I logopeed 0,25 ametikohaga, I muusika-ja liikumisdpetaja 0,5 + 0,5
ametikohaga, 3 dpetaja-abi 1,0 ametikohaga, I koka abi/sddgisaalitedi 1,0 ametikohaga, I kokk 1,0 ametikohaga, I
majahoidja/tildruumide koristaja 1,0 ametikohaga, I pesupesija/koristaja 1,0 ametikohaga.

Ndutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent iildarvust on 100% (st.3 pedagoogi on kesk-eriharidusega pedagoogid ning 6
k6rgharidusega pedagoogid)-
l. Pedagoogide kvalifikatsioon

pedagoog 9
vanemDeoagooq 0
noorempedaqoog 0
ilma ametiiarsuta 0

Kokku:



k6reharidus 6
kesk-eri 3

Kokku: 9

2. Personali vanuseline struktuur

3. Rtihmad ja laste arv

4. Kooli minevate laste prognoos seisugajaan. 2015

a z

oedaeooeid 0 4 3 I

abiDersonal 0 4 1
sh tiiittajate keskmine
vanus 48,0

0 2 8 4 2 1 6

Aasta Kokku laDsi dihmi
01.09 .2010 48 3
01.  09 .  201I 48 3
0t.09.2012 48 3
01.09 .2013 47 3
01.09 .2014 45 3

6ppeaasta Lasteaiast kooli minevate
laste arv

20t5/16 t4
20t6/t' l 6
20t8/19 9
20t9D0 J

2020/21 4



202|D l r

33. Oppe ja kasvatustittt

Lasteaia oppe-kasvatusttid aluseks on koolieelse lasteasutuse riikliku 6ppekava alusel koostatud asutuse 6ppekava. Sellest lzihtuvalt
koostatakse riihmade tegevus, paeva- ja nadalakavad.
Lisaks iildopetuse p6himdtetele kasutatakse 6ppe- ja kasvatustegevuse lebiviimiseks Montessori pedagoogika elemente, akiiv6pet
ning avastus- ja duesopet. Oluline r6hk on 6ppimisel labi mangu. Lastpaias toimub pidev mangukeskkonna arendustddj
dppematerjalide loomine ja siistematiseerimine. oppetegemst toetavad tegevused lahtuvad rahvakalendrit?ihQeevadest, aastaaegade
ri.itmist, valla ja lasteaia traditsioonidest, haarates tegevusse erinevaid koosttiiipartnereid. Huviringidest tiiiitab lasteaias tantsuring
ning rasuta jalgpall  i trenn.
Lasteaias j elgitakse j a hinnatakse laste arengut. lgal lapsel on oma arengumapp ja arengu vaatluse tabel, toimuvad arenguvestlused nii
laste kui lastevanematega. Laste koolivalmiduse hindamiseks on olemas kindlad pdhim6tted. Koolikiipsust hindab lasteaia logopeed
ning Sppekava liibinud koolieelikule valjastatakse koolikiipsuskaart.

3.4. Koostiiii huvigruppidega

Igapaevane infovahetus riihmades toimub individuaalsete vestluste, meilide ja infostendide kaudu. Lastevanemate tagasisidet lasteaia
tijii kohta kiisitakse regulaarselt. Lastevanemate n6ustamine toimub igapaevaselt. Lasteaia koduleht loodi 2013. aastal, kus on olemas
infoja tilevaade meie tegemistest. Oluline on lastevanemate kaasamine lasteaia igapaevategemistesse.
Lasteaia tititd toetab lasteaia hoolekogu, kellega koos on toimunud lastevanemate rahuloluki.isitlused, dueala korrastustditd, mitmete
rahastusprojektide taotlemine, iirituste sponsoreerimine, i.ihismatkad, jne...
Koolijuhtkonnaga toimuvad vajadusp6hised iimarlauad, et arutada koostegemise v6imalusi ning iihisiirituste lebiviimist.
Osalemine KIK-i projektikonkurssidel.

3.5. Materiaaltehniline baas

Lasteaed on renoveeritud perioodil 2006 - 2008 kolmes etapis:

2006.a. kdiigiblokk, koridorja iiks riihmakompleks, samuti administratiivos4 mis sai j uurdeehitu se teise korruse naol. Samal suvel sai
lasteaed uued mAnguvaljaku atraktsioonid nooremaleja vanemale vanuseriihmale, rippkiiged. K6ikides riihmades sai uuendatud lauad-
toolid-voodid-riidekapid. Kttttk saikaasaegne kdiigitehnika, mis on arr'estatud 50 lapseja personalitoitlustamise vajadustele.



2007.a. suvel jetkus renoveerimise II etapp, mille said uue nao lasteaia saal, kaks riihmaruumide kopleksi, treppidele tehti varikatused
ning remonditi kolm 6uekuuri, pandi uued katusedja p6randad. Renoveeriti lasteaia 6uevalgustus.

2008.a. jatkus lasteaia rcnoveerimise ttl etapp. Paigaldati piirdeaed koos vziIavateg4 k6nniteed ja majandushoov said unikivist
k6vakatte.

Alates 2012. a.siigisest on lasteaed maakiittel, mis oli eelmise arengukava perioodi i.iks prioriteete.
2013.a. paigaldati lasteasutusele uus kanalisatsioonitrass ningjoogivee trass.

Lasteaia 6uealal on olemas v6imalused m?inguks ja kehalise aktiivsuse arendamisek. Vaja on taiendada manguvaljaku atraktsioone,
kuna m6ned vahendeid muutusid ajapikku kasutamiskdlbmatuteks ning kuulusid laste ohutuse tagamise mdttes lammutamisele.

Majas on olemas telefoni- ja arvutisiisteem: 6 arvutit. 2 printerit, rilhmade ning lasteaia meili-aadressid ning toimiv koduleht mida on
vaja arendada ja taiustada. Sisustatud on 6ppevahendite kabinet. Lasteaial on erinevaid 6ppevahendeid, mille kaasaajastamine toimub
aasta tesewskavast lfi tuvalt.

3.6. Arengukava 20010-2014. arendustegevuse analiiiis

Kokkuvdte tegevustest P,rendanist vajavad vrldkonnad jr tesevused

juht in inej r
Personalijuhtinin€,

2.Sisehindamin€
3.Eelarve analiiiis
4.Todtasude

5.Toat personaliga

Lasteaiategewskavaanaltusitake koos
titotajatega augustis, enneuut oppeperioodi.

Personal on kaasatud meeskondadesse
(Sppekava, projektid, sis€hindamine.
6ppematei alide tijiterupid jne).
Igal kolmapaieval toimub opetajatele
infokoosolek, opetajai€ abidele vastavalt
vajadustele. Arenguvestlused toimusid koikide
opetajatega, Speraja abidega ning kddgi
personaliga.

Valja on toittatud Spetajat€ koolituskord.
Toimib maiasisene teabevahetus "oDetaialt

Lasteaia tod hindamistes tipsustada ig6t valdkonnast
liihtuv tulemus, vastutajad, tdhtajad. Ped enesehindmise
analiiiis vajab korrigeerimist, sisaldades nii riihma kui
individuaalset arengu vaatlu$. Taiendada rahulolu
hisimustikke. Sisehindamise arendamine.

Ulesannet€ delegeerimine. Tdotajate aktiivs€m
kaasamine projektides ning ideede g€nereerimisel.
Tahtsustada meeskonnat(i(id, sh info €dastamise
konektsust omavahel riihmas.
Titittaja tunnustamine v6imalusel koos rahalise
preemiaga, t66tasude iile vaatamine igal eelarve aastal.
Iga 6ppeaasta l6pul tunnustatakse tootajaid aasla
tulemuste analiiiisist laihtuvalt urnukirjaga.
Uute tdotajate liitmine.



6p€tajale" (avastus6ppe tesewsed, kiusamis€sl
vaba lasteaed, v?i5rtuskasvatus, koolituste info
jne.). Lahtuvalt aasta teemasftoimuvad
6petajate iihised t€gevused.

20 12. uuendatud l66alased ohutusj uhendid!
t6dkoralduse reeglid, tuleohutus- ning
hadaolukorraplaan, turvalisuse tagamise

Toinub igaaasrane palkade olevaalamine
eelarveprojekti valmimise kaigus koost66s
vallavalitsusega, volikoguga.

Tddkcskkond on paranemd seoses logopedite
eraldi toa naol ning 6perajat€le arvuiit€ nina
vorguprinteri soetamisega.

Analiiiisida kooliruste tulemuslikkust.
Aastas paar sisekoolilust kogu pedagoogilisete
personalile, osalernine INNOVE ja murdel koolitustel,
v6imalusel ka koolitusplaari jergi.

Dokumeotatsiooni korrastamine jAikub vasravalt
seadustele ja lasteaia vajadusiele. Korigeerimist vajab
lasteasutuse p6him:iiirus.

Vallavalitsusega koosroos leida vdimalus rddiajate p6lga
tostmiseks. et tagada lalreaiale piihendunud lddrajad
ning mitte kaorada titiij6udu t€istele, paremini rahastarud
tddkohtadel€.

Toittajate uhiste (ervis€/kulluuri) tegemisre

Mrj!dus-jr
tffike3kkoad
l.Opi-ja mingu

2. Ouealaja
mainguvahcndid
S.Ruunide

5..Hoone

6.Territoorium

Olulisemad tott keskkonda m6jutavad
renoveerimisto(jd, mis lehtud 2009 -2o | 4.

l) Ikalukiikederenoveerimine 2014
2) Uhe mdngukuuri pdmnda

renove€rimine 2013
3) Kafie mEngukuuri pArandate

.enoveerimine 2014
4) lasteaia 6uele lisaks uhe liivak$li

soetamine 2012, puid$t kolm istepinki
2011, vervi ostmine 6uevahendite
varyimiseks 20 l4

5) uue joosiv€€ tr.ssi paisatdamine 2013
6) trldkasutatavate ruumide

lastek€sksemaks ja huba!€maks
nuutmine 2012

7) maakiittele 0leminek 2012

8) Vallavalitsusest saab teav€t igakuiselt eela.ve
luluja kulu kohta.
9) Paranenud on metooditis€ materialisa

Finantsolukorra teabe jagamine I x kvanatis (vajadusel
tihedanini).
Eelarve kasutamiDe vastavalt maja vajaduslete, arqsu,e,
laste arvule. Valja toorada eelarve kasutainis€ja

T€geluskataanaluiis ningmajandusaasra aruanne
esitada hoolekogule ja vallavalitsusele (tegevuskava
kevadel; rnajandusaasta jaanuaris).



varustatus, soetasime 3 uut arvutilja
v6reuDrinteri 6Detaiatele

Koostitit

2.Koostoai j a
jarjepidevus
2. Enesetutvustus

Lastevanemategatoimuvad uhisnrilused, lx
aastas koosolek, arenguvestlused, ind-
vesllused, koihd€s rnhmad$ e-posti
vahendusel suhtlemise vajalikkus;

Voemad on alliivsed, iiritused mangulisemad
(koos mangimised-t€sutsemis€d).
Perede tagasiside kiisitluslehl koostatud
koostdds hoolekosusa, mille kokkuv6te on
avalikustatud (tijotajat€le, van€matele,
vallavalitsusele).
Lasteaia koduleht loodi2013. aastal, kus on
olemas info ldteaia tegemiste kohta . Valla
lehes on pdnevamad teaemised ja iiritused

Kooliga koostoos toimub kevadeti koolielu
tutvustamine, et tagada sujuv iileninek kooli.
Kasutame regulaarselt sportimiseks
miniareenat (spordipaevad, teatevOistlused,
jalgpallitreening).

Regulaame on koostdit valla asutuste- ja MTo-
dega, samuti vallavalitsuseaa.
Koostoo toimub mitmet€ maakonna
lasleaedadega (uhised koolituspiievad,
spordipaevad, dppimine teiste lasteaedade

tasteaed kannab Eesti Hariduse lnfosiisteemi
k6ikide laste ning opetajat€ andmed.

Lisarahastuste leidnine KIK, KOV-ist-
(2012- aastal ja20l4-aastal lisarahastus kahesr
projektiO

On toimunud nelja p.aktikandi juhendamine.

Kaasata lapsevanemaid laste tegevustesse. Kaasata
lapsevanenad tervise- ja loodusalasesse toosse.
Laste pidude muutmine mingulisemak, eesmdrgiks
lasre ja vanemat€ koos tegutsemine.E-naili aadresside
olemasolu riihmades

Huvigruppide jiidepidev inform€erinin€.
Vanemaae tagasiside.
Hoolekogu on aktiine j a ;seseisev.
Lastevanemat€ koolitused koostoos kooliga
Kasurada asuruse sisemisi resurs"e la\revanemde

Lasteaia ja kooli 6ppekaia raamid,/piirid
Tutvuda opetaj ate t00 meeroditega (koolieelses rtihmas
ja l .k lass is) .

Valisiiritustel osalemise jatkamin€, maja
traditsioonide/eriparaja leadvustamin€ ja kaasaj6tamrne.

Koost66 arendamin€ Hiiuma lasteaedadega, Leisu
lastehoiuga, Emmasie p6hikooliga. Rajaleidjaga
(6ppen6ustmiskeskus). v6imalusel EmrnasteANK-

Kodulehe taiendamineja pidev EHIS sn$eemi
kontrollimine, andnete kinnitamine

Tunnustada projekirood.
Lasteaia6petajate kaasamine suurprojektidesse.

IO





Itursr€gn. jr I Oppekava on vastavusse viidud uue riikliku I Oppekava uiusiamisel liihtuda 6ppeaasta analiiiisisl
l.psekeskDe 6pi-, I dppekavags. Igal dppeaasul on toimunud I tiiiuslada 6ppekavas peatiikke ,,A.engulis envajadu*8a
kasvu-jr oppekava analil0sja $iustamine. Opp€kavasse I laps" ja ,,Muukeelne laps" Parendada lapse aressu
rookeikkotrd / I on lisatud osa,,Muukeelne laps- | analuusi susie€mi.
6ppe-ja
lras"otusprotsess oppendukogu rtiiJvome on mitmeksist!tud. I v6na kasutusele erinevaid meetodeid oppenoukogu rdi,

lohu$amiseks.
l.dppekava
arendusr€aews I Vdlja on lddtatud ja kannusele v6etud Taiustada pedagoogide €nese- ja ruhmatdd
2. Rijhmade luusendalud riihmade tato salijiisija dpetajate lanaloilsjoskurtningeesmtrgistarrlisoskust.
looplaanid€ I €ncscanaloijsi vom. Uue dpp%ra eesm?nkide I TdhusLada logope€di totid, tajadusel koo\rada lap\ele
koostamin€ ls€admisellahtutakseoarendusvaldkondadest.IAK ped. n6ukogu pooh kinnitatud vom nins titotada
l.Oppemarerjalid I Tihe koost66 on toimunud e.iala pedasoosidesa I valja lapsevanemare n6ustamissiist€€m.
a.Oppealajuh koha | (liikumine. muusikaja losupeeu,. Valmisolek erivajadustlaa laste integreerimiseks
loomine I Koonotjs loeopeediga on lalja Lititratud ia I tavartihma. Tugivdrgustiku loomine erilaiadu{esa
s.dpetamineja I kasutusel€vderudlapsearenguanaliiii5ls.Opetamineja lkasutusel€vderudlapsearenguanal i i i i5r l la5tele{val la- jamaakonnatas€mell  Andekas laps.
kasvatamin€ lvaatluslehed.last€arengu p'lhjal'k lJalgidategevustereakohasuseprinl5iipijaparandada

analuijsimine roimub kord aastas. Taiderakse | opetajate planeerimisoskust. et organiseerida t6,a'd
lapse koolivalmidus€ kaan viimase lasreaiaaalra I vdikestes lasregruppides.
l6pus. I Metoodilise baasi tdiusramisel laihruda kasvukeskonna
V6imaldatud lalte oppetegevustes tegutseinine lanal0osistjaoppeaastateemast-,shkaardistadaka
vnikspmates gruppides. Kaivitatud on last€ is€ |liitumise-jamuusikal€g€vusteskasdavadvahendid.
avaslamise, katsetamise, pdnewse titittoad lLuuaduealaledu6dppetegevustekvajalikmaterimlne
Palade readuslaboris. Alustatud on akiivdppeks I baas ja tegevusjuhiscd. Looduses liikumineja
metoodilis€ baai l@misl. I hoolisemine tervisc eesl on igapeevase dppe- ja
ou€sopper€g€vused viiatse lsbi i8at nedalal. I kas! atusrdo osa.

Olemasolev meloodiline matedal on I Lasle arendamisel v6na kasutusele uusi meetodeidja
suslematiseeritud . on Ioodud ainevaldkonniri I luua 6ppevahende;d. liikuda vaaLlemis| -_-- "rr- _"-"-- _' ""'
metoodilist€ mangude baas, arvestad€s laste lkuulamistegevusteltisekalsetamiseleja6ppiniseleliibi
vanust. I mangu.
Metoodilise materjali plaaneerimisel-varumisel I Kasutada tegevustes erineraid mtinguvahendeid.
ldhtutab€ ruhmade opela jare tdd anal tns isr ja  lKasutadaotstarbekal r tbdleht i jap i ld imarer ja l i .
hetkevajadustest. I Olenasolevate dpp€vah€ndite otstarbekas tutvustamine.
Taiuslatud on mappi ,,Minlr koduvald Enmaste I kasutamineja kohandamin€ vastavalt riihmale.

Taiustarud on t€gevusre labiviimise meerodeid. I Op.abid€ kaasamine (iildabistamine: nooremare.
rohkemjAlgitud mdngulisuse pnn|5iipi. liiliaktiivsete.jne....lasteabistam;sel).
Tesevusi on mitrnekesistarud olemasolevate I

t2



metoodiliste vahenditega.

J?irgitud on tervisliku toitumise pohin6tteid Tihendada koostood lasreaia kokaga, riihmade opetajare,
6petaja-abide vah€l laste tervisliku keskkonna ja €lulaadi
kujundamisel.

3,7. SWOT analiiiis

tugevused n6rkused
Pnhendunud, kvalifits€€rirud t66joud
Traditsioonid
K6igil lastel lasreaiakoht

Lastele v6imaldatakse igakulgne areng
Lasteaed asub looduskaunis kohas
Vallapoolne loetus, alushariduse vaiirtustamine
Jatkusuutlik, kokluhoidev kosukond
Soodne kohatasu, toii, transport
Raamalukogu Emmast€s
Voimalus kasutada lasteaia kdnal asuvat mini-areenat

L6teaia siseruumid vajavad sanitaanemonti
Puudus pMipaisast. kuhu ladustada inventari
Vehe huvitegewsi
Koostttii ha.idusasutuste vahel ebap;isav (kool-lasteaed"Leisu
last€hoid)
Vasluolu asutuse soovideja valla rahaliste vdimaluste vahel
Kaadrjle valikuvoimalused vaiksed (palk, sditmine )
Lasteaia6petaja tddtasu pole v6rdne 6petaja toajrasuga
Vaihe projeklitaotlusi
Tddtajate tunnust6siisteem puudulik

Ohud

Mtuneknlgsed kooljtusv6imalused Hiunaal ja mandril
Koostdo Hiiumaa haridusasutuslega
Voimalus taotleda erinevaaest projektidest raha
Mihesugused vdimalused kultuuriiiritustel

Koolipiim/puuvili
Iasteaednike td6 vii:irtustamine

Laste a.\u vahenemine
Napib kvalifitseeritud tddj6udu (tusireenused)
Laialdasemad huvitesevuse v6imalused
Pedagoogide palgad v6ivad m6jutada 5petajate lahkurnist
Erivajadustega lastel koha saamisega raskusi
Kohustuslik biirokaatia jntab lastega teeutsemiseks vahem aega
Opetajat€ palgad ei t6use vaialuku tas€meni
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4. Emmaste Lasteaed Naksitrallid arendamise pdhisuunad 2015-2017

4.l.Lasteaia missioon

Emmaste Lasteaed Naksitrallid on alusharidust vdimaldav, lapse individuaalsusi arvestav, perekonda toetav lasteaed. Laste
mitmekiilgne arendamine toimub labi mangu koostdds peredega lapses6bralikus kasvukeskkonnas.

4.2. Lasteaia visioon
Oleme lasteaed:
-kus loovalt tegutsedes. m?ingides ja Lalsetades a\ aslame maailma:
-kus koduja lasteaiavaheline koostiiii toetab lapse arengut, vziertustades tervislikke eluviise, keskkondaja erisusi.
Oleme 6ppiv organisatsioon ning liigume uuendustega kaasa.

P6him6tted missiooni ja visiooni t?iitmiseks:
. lasteaias on kesksel kohal laps (iga lapse edusammude mZirkamine,
julgustamine ja tunnustamine, eduelamuse tagamine, otsuste tegemisel
lahtutakse laste parimatest huvidest)
. lasteaed on avatudja paindlik ning iihiskonna vajadusija dppija erip?ira
aryestav
. laste koolivalmiduse kujunemiseja lasteaiast kooli iilemineku igakiilgne
toetamine

4.3.Emmaste Lasteaed Naksitrallid vaiirtused

KOOSTOO - viiArtustame meeskonnatddd, avatust erinevate koostiidpartneritega, koduga.
LOOVUS - v:i?irtustame lapsekesksust ja mdtteerksust.

TERVIS, TURVALISUS - v:iartustame tervislikke eluviise. tervislikku toitumist,
fiiiisilist aktiivsust ning s6bralikku ja turvalist keskkonda,
paikkonna eripara ja traditsioone, omanaolisust.

HOOLIVUS - va:iftustame sallivust, viisakust, laste eriparaga arvestamist.

RUTMILISUS - va?irtustame laste peeva, nadala, kuu, aasta riitmi, arvestades rahvuslikkust,
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5. Emmaste Lasteaed NaksitraUid arengukava valdkondade eesmairgid ja tegevuskava 2015-2017

Arengukava 2015-2017 arenduse p6hisuunad ja tegevuskava on valjatddtatud ja koostatud toetudes valis- ja sisehindamisaruannetele,
SwoT-analiiiisi tulemustele ning liihtudes eelmise perioodi arengukava dppe-ja kasvatustdd, infotehnoloogia ja majandustegevuse
analiiiisist.
Arengukava tegevuskava on aluseks konlreetse 6ppeaasta tegeluskava koostamisele, kus on tiipsustatud vastutajad ning
fintseerimisallikad.

5.l .Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine

Eesmiirsid:
- valminud on lasteaia uus arenguka!a:
- sisehindamine toimub igaastaselt kevadeti:
- juhtimine toimub labi lasteaia vaartushinnangute, personal osaleb juhtimisprotsessis;
- organisatsioonistruktuurionkormstunud;
- olemas lasteaialevajalikn6uetekohanedokumentatsioonj
- oleme liitunud k6ikide riihmadega projektiga kiusamisest vaba lasteaed ning avastusdppe projekidega.

Valdkond

Tnhteeg Rrhastrmine / vrstutaj,

Lasteaia omaneolisuse p6him6tete edendamlne
(lapses6bralikkus, loodus ja tervis).

x x x Direltor / personal

Missiooni, visiooni ja p6hivdartuste analiiiisimine uueks
arengukavaks.

x x x Direktor, personal
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Oleme kiusamisest vaba lasteaed x x x pedagoogid

Strrteegiline
juhtimiDe

201 5-2017.a. arengukava teitmise siisteemne jelgimine,
kokkuvdtete tegemine, tagasiside andmine huvigruppidele

x x x direhor

Uute prioriteetide ja eesmzirgid piistitamine l?thtuvalt
arengukava analiiiisist ning sisehindamistulemustest

x x x direktor, personal

Tesewskava koostamine aastateks 2018 - 2020 x direktor, personal

Lasteaia sisehindamissiisteemi pidev taiendamine ja [htsesse
vomi viimine riiklikult satestatud sisehindamise
volmelegewste ia valdkondadeea

x x x direktor

Sisehindamise aruanne koostamine ja esitamine HTM-ile x direktor

5.2, Valdkondr Personali juhtimine
Eesm?ireid:

- lasteaias tiiittavad vastava kvalifikatsiooniga 6petajad;
- personali professionaalsuse edasiarendamine on jarjepidevja analiiiisitud;
- lasteaiasolemasterviklikmotivatsioonisiisteem;
- tiiaitajatel olemas hubased tiidruumid;
- lasteaia arendustegewses on kaasatud erinevad tttiigrupid;
- personali tiiii p6hineb lasteaia vaartushinnangutel;

T:ihtaeg Rahastamine /vastutaja
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Taiii analiiiisist liihtuvalt tddkorralduse reeglite ja teiste
ametialaste dokumentatsioonide uuendamine (kodukord)

x x x direkor, pedagoogid

Uute tirittajate liitmine meeskonda;
mentori rakendamine;

x x x direkor

Initreja

Pedagoogide enesearengu toetamine, otsustamis- ja
arendamisorotsessi t66taiate kMsamine

x x direkor

Motiveerimiseks palgafondi suurendamine,
t rnnr<hrsqi iq teemi r rkenndrmine

x x x eelarve

Personali iihiste vaartuste kuiundamine(kooritus, uhisresem) x x x eelarve/direktor
Personali Taidalaste koolituste koffaldamine , tagamlne x x x eelarve / direktor

Personali lddalane inslrueerimine. doouste korraldamine x x x direllor
Juhtimise laiendatud koosolekute konaldamrne x x x direktor
Maiasisese kooli tuse dDetaialFdDeraiale l i ibir i imine x x x direkor, pedagoogid
Lasteaia eriperast tulenevad koolitused tiiiitajatele x x x eelarve / direktor
Meeskondlike, individuaalsete arenguvestluste
labiviimine

x x x direktor

5.3. Valdkond: 6ppe- ja kasvatusprotsess
Eesmarsid:

- lasteaia 6ppekava vastab Eesti Vabariigi Teadus-ja Haridusministeeriumi poolt koostatud koolieelse lasteasutuse riiklikule
6ppekavale:

- viiakse labi laste arengu jalgimist ja hindamist ning si.istematiseeritakse
- taiustatakse j?idepidevalt lapse arengumappi, mida kasutatakse arenguvestluse alusena;
- on olemas erinevaid mengutiiiipe/vorme soodustavad manguvahendeid nii toas kui Sues;
- dpetamisel kasutatakse lapsekeskseidja aktiviseerivaid meetodeid ( toetada faktiteadmiste asemel sotsiaalsete oskuste kujunemistja

iildoskuste arengut);
- dppetegevuses kaasatakse rohkem dpetaja abisid;
- tugisiisteem on toimiv, uuendatud vastavalt seadusele;
- viiartuspohiseks kasvatuseksolemaserinevad 6ppevahendid;
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- metoodilised materjalid on korrastatud, ststematiseeritud (6ppe-ja miinguvahendid on ringlevas kasutuses);
- dppe-ja kasvatustegevus toetab lapse tervist ning vaArtustab avastus-ja 6ues6pet, aktiivopet ning keskkonnahoidu.

Tegevuskava:

Tnhtaeg Rahasramine / vastutaja

Lapsest lahtuv opetamine
- kaasatakse 6petaj a abi (andekate, nooremate, HEV-i
laste toetamisel)
- toetatakse erivajadustega Iaste arengut koostiiits
lastevanematega ja vallavalitsusega
- vajadusel eripedagoogi ametikoha loomine
- logopeedi ametikoha lai lmine vasta\al l  kdneravi
vajavate laste arvule;

pedagoogid, direktor
pedagoogid

eripedagoog, pedagoog,
direktor
direktor

direklor

Laste koolivalmidus on fikseeritud koolivalmiduskaardil oedaeoosid. losooeed
Laste sujuva iilemineku tagamine kooli koostdiis
lastevanemate ja kooliga

direktor, pedagoogid

dppekava

Oppekara t i i iendamine sdlluralt aasla teemast. seadusresl d rektor. Dedasooeid
Oppe- ia kasvatustdit analiiiisimine d rekor, pedagoogid
Lasteaia 6ppeaasta tegevuskava koostamine d rektor. Dedaeooeid
Riihmade tegewskavade koostamine vastavalt e Diirale
Oppe-ja manguvahendite (sh loodus, teNise ja
loovmansuvahendite) nins metoodiliste materialide soet.

eelarve / direktor

Oppe- ja kasvatust6iis 6ue-, avastusdppe ja "Kiusamisest
vaba lasteaed" elementide rakendamine

pedagoogid ja personal

Tehniliste vahendite soetamine ja kasutamrne
dppetegevuse rikastamiseks (diaDroiektor. arvuti ine)

eelarve /direktor

r8



Omanaoliste tegevuste muutmine j:irjepidevaks
(erinevate tiiiivormide rakendamine)

personal

6pp"-
Laps on ise aktiivne osaleja 6ppe-ja kasvatustegevuse
protsessls

pedagoogid

Ooikeskkond on laosele val ikuid \dimalda! riihma meeskond
Toimub laste tervise toetamine labi tervisekasvatuse
teemade rakendamise

pedagoogid

Opetaja-abi aLliivsem kaasamine laste abistamisele
Sppeprotsessis

direktor, pedagoogid

Mina ja Meid iimbritseva lahikeskkonna Didev tutvustamine nins
saastlike tarbimishariumuste kuiundamine personal

Vnnrtused Oppe ja kasvatustegevustes tervise, 6ues6ppe,
keskkonnahoiu, loowse, koostiid, hoolivuse,
traditsioonilisuse viiaft ustamine

pedagoogid./6p.-abid

5.4, Valdkond: Koostaiii huvi- ja sihtgruppidega
Eesmergid:

- lapsevanemad on informeeritud ja kaasatud lasteaia 6ppe-, arengu-ja tegevuskava eesmiirkide tAitmisele;
- sidusgruppide laiendamineja igakiilgne kaasamine (erinevad p6lvkonnad, vallaallasutused, - seltsid vallasja mujal,jne

koosliidparmerid):
- koostiiii toimub erinevate meetoditega (rahulolu uuringud, iimarlauad, i.ihisiiritused, projektitttii jne);
- on olemas koosttiiipartnerid;
- valla v6imalused on labimdeldult arakasutatud;
- koosttiii huvigruppidegatoetab lasteaiaarengut, dppekasvatustdiid;
- analiiiisitakse koostiiiipartnerite tagasisidetjarahulolu:
- toimib partnerite vaheline aktiivne koostiiii lasteaia kui organisatsiooni maineja edukuse tagamiseks.
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Te gelrlskava:

Vdtmetegevus

Tahtaeg Rahastamine /

Koostaiii
kavandamine

Uutes erinevates koostiiiiDroiektides osal€mrng x x x direktor. oersonal
Huvigruppide vahelise koostiiii taiendamine (vald,
kool, maakonna lasteasutused, Rajaleidja, INNOVE ,
ANK)

x x x direkor, personal

Osalemine erinevate arengu- ja vanuseriihmadega
voistlustel, konkurssidel jne. (lapsed, vanemad,
personal);

x x x direktor / pedagoogid

Huvi-
gruppide
kaasamine

Lapsevanemate akiivsem kaasamine:
-lasteaia 6ppe- ja kawatusprotsessis (ametite
tutuustamine, oppekeikudel saatjatena osalemine, 6ppe-
ja arengukava arendustegevuses, loodus- ja
tewisenedalates)
-hindamisprotsessis (rahulolu kositlused)
-lastevanemate ndustamine ja kooliraminr
-lastevanematele info edastamine kodulehe, e-maili
kaudu

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

pedagoogid
pedagoogid

direktor
direktor, pedagoogid
direktor / pedagoogid

Koostdd ia suhtlemine kodukandi / val la rahvaea x x direktor / personal
Valla ja teiste piirkondade laste-ja haridusasutuste
vaheline koostaid

x x direktor

Koostdd avaliku sektoriga (TAl, maanteeamet, osavdtt
erinevatest prcjektidest, koosttid firmadega, meediaga)

x x X direktor / personal
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Huvi
grupproega
koostiid
hindamine

Lastevanemate rahulolu kiisitluste uuendamtne

Titittajate rahulolu k0sitluse uuendamine

x

x

hoolekogu/direktor

direktor

5.5.Ressursside juhtimine
I-esmarqid:

- toimub pidev kaasaaegse 6pi-ja tddkeskkonna edasiarendamine (st lasteaia hoone on soojustatud, elekti-, vee-ja ventilatsioonisiisteem
n6uetekohane, riihmaruumid femonditud, valisfassaad remonditud ;

- 6uealamzinguatraktsioonid uuendatud, kaasaegsed, n6uetelevastavad,
ressursside jav6imaluste otsimine koost66s vallavalitusega;

- pidev arendustdd miingukeskkonn aning tddtajate vaaftustamise parendamiseks,
- igasugune ressurs ide j aotamine/ostmine toimub labi planeeritudja analiiiisitud tegevuste;
- IT-alane arengtoimub lahtuvalt vajadustestja saastlikkusest, enamik dokumentatsioonist digitaliseeritud (kahe pedagoogikohta ilks

arvuu)i
- toimub keskkonnas6bralik ja saastev ressursside tarbimine.

Tese\t]ska
Tnhheg R hadus/ lastu l r ja

trelarveliste Lasteasutuse varade ja materiaalsete ressursside juhtimine
faktip6hiselt. heaperemehelikult nine keskkonnateadlikult

x x x direktor

Vastavalt vajadusele rtihmade komplekteerimine ja
sihipArane ruumide kasutamine.
Keskkonna vaartustamine, saesUiku (ititkusuutl iku)
eluviisi propageerimine, optimaalne loodusressursside
tarbimine

x

x

x

x

x

direktor

direktor, personal

Sisekeskkond
Rilhmaruumide sanitaarremont x E: 1500.- / direktor
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Uldruumide sanitaarremont x E: 2000.- /direkor

Viiliskeskkond
6ueala:
dueala kaasaj astamine
6ueala piirava aiaja viiravate remont
6ueala atraktsioonide uuendamine vastavalt laste arvule
ning vanusele
6uevahendite viirvimine, hooldus, liiva vahetus

6) atraktsioonide aluspinna katmine turvakattega
(kummiplaadid)

7) aeda piirava kuuseheki kujundamine ning
korrastamine

Ithiilmhn's loo.l'rqr2i2 wnliaaretrdamine

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

eelarve/projekt / direktor
eelarve 100.- direldor
sponsorid, projekt/direkor

eelarve / direklor

eelarve / direktor

direkor

Maja velisrcmont:
velisfassaadi v?irviparandused ja pisiremonttiiiid x x x eelarve / direkor
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VoodiDesu uuendamine )r E: 500.- /direktor
KAteratikute soetamine )! E: 100.- /direktor
Saumikseri soetamine x E: 700.-/direktor
Oueatraktsioonide uuendamine x x x Eelarve/projeld /dircklor

DatoDroiekto soetamine x
Rtihmaruumi Dehme miidbli soetamine friihmade kauoa) x x Eelarve / direktor
Tehnilise inventari soetamine. kaasaiastamme x x Eelarve/ direktor
Erinevate IT- vahendite kasutusele v6tmine ia
ressursside otstarbekas kasutamine

x x x Direktor / personal

Info-
ressulsside
juhtimine

Lasteaiatasude laekumiste jiil gimine, vdlgnikega
tegelemine

x x x Direktor /pedagoogid

S:iasdik
majan-
damine ja '

kokkuhoid

Szi?istliLu majanduse lagamine lerves struktuuris x x x Direktor/personal
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6. Arengukava hindamise ja uuendamise kord

Arengukava tulemuslikkust hinnataks€ oks kord aastas. oppekasvatusritit osas tehakse p6hilised hindamised kevadel. 6ppetegevusegaseotud muutusi viiakse sisse pedagoogilise n6ukogu otsustega.
Majandustegevust hinnatakse eelaryeaasta l6Dul.
Arengukava vaadarakse labi igal dppeaastal [okkLrv6tva analiiiisi ierel.
Arengukava parandus- ja muudatusettepanekuid esitatakse kirjariiurr iga aasta augustis varavaritsusele.
Ettepanekud arengukava muudatusteks kinnitatakse pedagoogilises nOukogusja,lvli hoolekogus.
Arengukava uuendatakse seos€s:

haridusalase seadusandluse muuda!ustega.
muudatustega riiklikus dppekavas;
lastesia staatuse muutmisega;
haridusndudluse muutustega;
pedagoogilise n6ukogu v6i hoolekogu ettepanekutega;
muudatustega lasteaia eelarves v6i investeeringules;
arengukava tZihtaja miiddumisega.

Uuendatud arengukava pannakse valja avalikkusele tu&lmiseks ning sellest teavitatakse lapsevanemaid, hoolekogu, lasteaia tdiitajaidia iildsust.

Arengukava on heaks kiidetud lasteaia pedagoogilise noukogx poolt. protokoll nr.3, 12.02.105
Arengukava on heaks kiidetud lasteasutuse hoolekogu poolt- protokoll nr.2 1g.02.2015
\
\  , r , 4  c r
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UIo Kikas
Volikogu esimees
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