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SISSEJUHATUS 

Vaida Lasteaed Pillerpall arengukava aastateks 2019-2022 on dokument, mis määratleb 

lasteaia arengutegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2019-2022 

ning arengukava uuendamise korra.  Arengukava on täienev ja arenev strateegiline 

dokument, mis muutub koos eritavate nõudmistega ja meid ümbritsevate oludega. 

Vaida Lasteaed Pillerpall arengukava lähtub lasteaiasisestest hetkeseisu analüüsist, 

sisehindamise tulemustest, lasteaia põhiväärtustest ja Rae valla haridusvõrgu 

arengukavast 2010-2020. 

Arengukava on aluseks lasteaia tegevuskavale, rühmade tegevuskavade ning eelarve 

koostamisele ning investeeringute kavandamisele. 

Arengukava on valminud koostöös lasteaia personali, pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. 

 

1. Ülevaade 

1.1 Üldandmed lasteasutuse kohta 

Lasteasutuse nimetus Vaida Lasteaed Pillerpall 

Direktor Ülle Alliksaar 

Aadress 

 

Telefon 

E-post 

Vana-Vaida tee 28, 75302, Vaida Alevik, 

Harjumaa 

6035 2017 

Pillerpall@rae.ee 

Kodulehekülg www.lasteaiad.rae.ee 

Omandivorm Rae valla munitsipaallasteaed 
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Pidaja; tema aadress Rae Vallavalitsus; Jüri, Aruküla tee 9 

Teeninduspiirkond Rae vald, Vaida piirkond, vabade kohtade 

olemasolul teiste Rae valla piirkondade 

lapsed ja teiste kohalike omavalitsuste 

lapsed 

Koolitusluba Nr 708 HM 16.06.1999 

Laste arv 75 

Rühmade arv 4 

Pedagoogilise personali arv 12 

Personali arv 21 

Lasteaia lahtiolekuaeg E-R 07.00-19.00 

 

1.2 Lasteaia tegevusnäitajad 

Rühmad 2018/2019a 

Rühma nimi Laste vanus Kohtade arv 

rühmas 

Laste arv 

rühmas 

Tupsud 1.5-3. aastased 14 15 

Näpsud 2-7.aastased 18 20 

Piiksud 2-7. aastased 18 20 

Nupud 2-7. aastased 18 20 
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Personali koosseis 2018/2019a 

Ametikoht Ametikohtade arv 

Direktor 1 

Õppealajuhataja 0.25 

Majandusjuhataja 1 

Rühmaõpetaja 8 

õpetaja-abi 4 

Muusikaõpetaja 0,5 

Liikumisõpetaja 0,5 

Logopeed 0,5 

Tervishoiutöötaja 0,5 

Kokk 2 

Majahoidja 0,5 

Remonditööline 0,5 

Koristaja 0.75 

Pesuoperaator 0,75 
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3. Vaida Lasteaed Pillerpall lühikirjeldus ja eripära 

1975. aasta 26 jaanuarist töötav tüüp-projekti järgi ehitatud ühekordne hoone,Vaida 

Lasteaed Pillerpall,  asub Vaida alevikus ning on Rae valla kõige vanem ja väikseim 

lasteaed, mis võimaldab koolieast noorematele lastele alushariduse omandamist, toetab 

perekonda, soodustab laste kasvamist ja individuaalsuse arenemist. Alates 2002. aastast 

töötab lasteaias 4 rühma: kolm aiarühma (lapsed vanuses 3-7a) ja üks sõimerühm. Rae 

Vallavalitsuse alluvusse kuulub lasteaed alates 1992. aasta jaanuarist. Lasteaias 

käivatest lastest on 100% Rae valla lapsed. Laste ja töötajate kasutada on kaasaegsed 

ruumid ning sisustus. Muusika- ja liikumistegevuse läbiviimiseks on avar saal, mis on 

valminud juurdeehitusena 2005.a. 2018. aastal valmis kaasaegne õuespordiala.  Lisaks 

on õues tegutsemiseks uuendatud ja turvaliseks muudetud suur mänguala koos 

kaasaegsete õuevahenditega. 

Vaida Lasteaed Pillerpall on lapsele turvaline koht, kus lastega töötavad oma ala 

spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajaks lapse arendamisel ning kasvatamisel. 

Aiarühmades on lapsed eri vanustes ja õdedel-vendadel võimalus käia ühes rühmas. 

Rühmameeskonnas on kaks õpetajat ja üks õpetajaabi. Õpikeskkond julgustab lapsi 

avastama, olema algatusvõimeline ja loov, ergutades lapse loomupärast uudishimu. 

Lasteaias on mitmekülgset tegevust toetav kasvukeskkond, kus  õppetöö toimub 

tegevuskeskustes. Rühmaruum on jagatud keskusteks, mis on eraldatud riiulitega, õppe- 

ja mänguvahendid on avariiulites lapsele alati kättesaadavad.  Lasteaial on hea koostöö 

lastevanematega, rohkesti traditsioonilisi sündmusi koos lastega ja perega. 

Lastevanemate positiivsest hinnangust õppe- ja kasvatustööle ning vanemate rahulolu 

uuringust on selgunud, et kõrgelt hinnatakse lasteaia ja kodu  koostööd, ühiseid 

ettevõtmisi ning lasteaia õpikeskkonda ja rahul ollakse lasteaias pakutava toiduga. 

Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles. Lasteaial on oma sümboolika: Logo, lipp ja 

laul. 

Traditsioonid: 

Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel väärtustatakse loodust, kultuuri ja eesti 
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rahvakalendri tähtpäevi. Vaida Lasteaed Pillerpall teeb koostööd kooli, raamatukogu ja 

teiste rae valla lasteaedadega.   

Lasteaial on välja kujunenud kindlad traditsioonid: 

• tarkusepäev, 

• sügisene matk, 

• mihklipäeva laat, 

• advendihommikud, 

• jõuluaegne esinemine eakatele, 

• kiriku külastus, 

• jõulupeod 

• lasteaia sünnipäev, 

• Vabariigi aastapäev, 

• kevadine ühine rühmapiknik, 

• dramatiseeringud laste ja lastevanematega, 

• perepäevad, 

• spordipäev. 

 

4. Vaida Lasteaed Pillerpall arenduse põhisuunad 2019-2022 

Järgmise nelja aasta eesmärgid, tegevusnäitajad ja arendustegevused on planeeritud  

lähtuvalt 2018.a sisehindamise aruandest, lasteaia eripärast ja visioonist, missioonist ja 

väärtustest. 

Vaida Lasteaed Pillerpalli juhtmõte: 

Igas lapses peitub päike, laskem sellel särada. 
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Lasteaia missioon ja visioon 

Missioon 

Lasteaed on arengu abistaja, olles perele nõuandjaks ja usaldusväärseks partneriks 

lapse igakülgsel arendamisel ja väärtushinnangute kujundamisel 

Visioon 

Omanäoline peresõbralik lasteaed, lastevanemate ja laste poolt hinnatud ja tunnustatud 

lasteaed. Lasteaialaps on õpihimuline, loov, elurõõmus ja hooliv. 

Vaida lasteaed Pillerpall väärtused 

Meie lasteaia ühise pere tunnet aitavad hoida põhiväärtused: 

• hoolivus 

• koostöö 

• avatus 

• loovus 

• viisakus 

• rõõmsameelsus 

Hoolivus – meie lasteaias on sõbralik, märkav, mõistev, toetav ja abivalmis õhkkond. 

Koostöö – meie lasteaias toimib koostöö laste, lastevanemate, rühmameeskondade ja 

kogu personali vahel. 

Avatus ja loovus -  meie lasteaia personal on avatud uutele mõtetele, ideedele, 

unistustele ja viib neid loovalt ellu. 

Viisakus – meie lasteaia töötajad, lapsevanemad ja  lapsed on igas olukorras hea 

käitumise tavasid austavad ja järgivad. 

Rõõmsameelsus -  rõõmus meel, huumor ja naer teevad kõikide päeva paremaks. 
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Lisaväärtused, mis peituvad sõnas PILLERPALL: 

P – positiivsus 

I – innovaatilisus, individuaalsust arvestav 

L- lapsi ja vanemaid toetav 

L- lõbusus 

E – elurõõm 

R- rahu ja tasakaal 

P – põnevus 

A- ausus, austus 

L – lastepärasus 

L- lihtsus 

 

5. Lasteaia arengukava valdkondade eesmärgid 2019-2022 

Eestvedamine ja juhtimine 

• Toetav organisatsioonikultuur ja toimiv sisehindamissüsteem 

Personalijuhtimine 

• Kvaliteetne meeskonnatöö-ühtne mõtteviis 

Koostöö huvigruppidega 

• Huvigruppide rahuolu 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

• Uuenduslik, lapsest lähtuv, loov ning mänguline õppe ja kasvatustegevus 

Ressursside juhtimine 

• Kaasaegne, turvaline ja arendav töö-, mängu- ja õpikeskkond. 
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5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

Töötajate kaasamine läbi erinevate töögruppide lasteaia tegevust reguleerivate 

dokumentide ja plaanide koostamisse. Sisehindamistulemuste regulaarne tegevus-ja 

tulemusnäitajate analüüs. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

Koostatud on kokkuvõttev andmebaas, mis kajastab õppeaasta tegevusi ja sündmusi. 

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused: 

• meeskonnaga on üle vaadatud ja täpsustatud missioon, visioon ja sõnastatud 

põhiväärtused 

• väärtustatakse lasteaia traditsioone, lasteaias korraldatavaid sündmusi laste, 

personali ja lastevanemate poolt 

• personal on kaasatud läbi erinevate töögruppide asutuse arendustegevusse. 

• Õpetajad on motiveeritud ja seeläbi on pedagoogide enesetäiendamine olnud 

pidev ja silmapaistev. 

Parendustegevused: 

• Tagada järjepidev sisehindamissüsteemi tegevuse läbiviimine 

• Olla eestvedamisel ja juhtimisel avatud uuendustele, tagamaks asutuse 

kaasaegne areng ja toimimine 

• Viia dokumendihaldus ühtsele alusele Rae valla asutustega 

• Suurendada abipersonali informeeritust ja kaasatust lasteaia tegemistesse 

• Korrapärane info edastamine, et üheselt arusaadav ja õige info jõuaks kõigi 

osapoolteni. 
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5.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, otsuseid tehakse meeskonnatööna. 

Turvalise, motiveeriva ja paindliku töökorraldusega töökeskkonna kujundamine. 

Lasteaias on loodud tingimused töötajate arenguks, lasteaias töötab koolitatud ja 

professionaalne personal. 

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused: 

• lasteaias on kõik ametikohad täidetud, v.a logopeed 2015-2016 õppeaastal 

• vastavalt vajadusel on kaasatud kogu lasteaeda hõlmavatele sündmustele nii 

õpetaja abid kui kogu lasteaia töötajad. Lasteaia poolt on leidnud toetust 

õpetajate poolt organiseeritud laadad, mängupeod, etendused lastele. 

• Tagasiside koolitustest ja töökogemuste jagamine kolleegidega võimaldavad 

muuta õppetööd mitmekesisemaks ja huvitavamaks. 

Parendustegevused: 

• personali arenguvestluste korra uuendamine 

• jätkata korrapäraselt arenguvestluste läbiviimist personaliga 

• õpetajate eneseanalüüsi küsimustiku korrigeerimine 

• innustada pedagooge osalema tunnustuskonkursil nii valla- kui 

maakonnatasandil 

• innustada pedagooge osalema täiendkoolitustel ja tegelema järjepideva 

enesearendusega 

• leida võimalusi kaasaegse personali töö ja puhkeruumi sisseseadmiseks 
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5.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaiaarengu toetamisse ning osalevad lasteaia 

tegemistes: koostöö lastevanematega, hoolekoguga, omavalitusega, kogukonnaga. 

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused: 

• Lasteaia rahuolu-uuring viiakse läbi veebipõhiselt, sisaldades tagasisidet lasteaia 

õppetegevuste, laste ja õpetajate vaheliste suhete ning koostöö ja 

kasvukeskkonna kohta. 

• Lasteaiaelu kajastamine: lasteaia ettevõtmisi kajastatakse Rae Sõnumites ja Rae 

Sõnumite veebiväljaandes. Kodulehel on kajastatud lasteaia sündmusi kajastav 

info: sündmuste kalender 

• Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedade ja asutustega. 

Parendused: 

• ühtsed küsimustikud laiema hinnangute skaalaga lastevanematele ja personalile 

• parandada info edastamist personalile ja lastevanematele 

 

5.4 Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid: 

Õppekava arendustöö, õppematerjali ja metoodika kaasajastamine. Õppekava 

ainevaldkondade integreerimine mängu kaudu. Õppe- ja kasvatusprotsessis pärimuse 

ja rahvakultuuri- ning traditsioonide edasiandmine. Ümbritseva keskkonna ja säästliku 

käitumise väärtustamine. Lapse suunamine väärtustama enda ja teiste tervist ning 

käitumist tervislikult ning ohutult. Lapse liiklusohutusalaste hoiakute kujundamine ja 

liiklusoskuste arendamine läbi liikluskasvatuse. Erivajadustega arvestamine ja edasiste 

tugisüsteemide arendamine laste toetuseks. 

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused: 
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• õppe- ja kasvukeskkond on varustatud vajalike õppevahenditega 

• õppe ja kasvatustegevuste ning eeskuju kaudu suunatakse lapsi väärtustama ja 

hoidma keskkonda. 

• Tegevuste läbiviimisel peetakse oluliseks rakendada valdkondade vahelist 

lõimimist läbi mänguliste võtete. 

• Rühmades on tagatud mitmekesised, kvaliteetsed ja õppekava realiseerimist 

toetavad õppe-ning mänguvahendid. 

• Lasteaias on olemasolevate ja uute traditsioonide jätkusuutlik toetamine ja 

arendamine. 

• Väärtuskasvatusel põhinev tundeelukasvatus on andnud tulemusi laste 

omavaheliste suhete parenemisel. 

• Logopeedilise töö tulemusena on paranenud laste eneseväljendusoskus ja 

hääldamine. 

Parendused; 

• Õpi ja kasvukeskkond vajab renoveerimist (mängutoad ja esikud) 

• Välja vahetamist vajavad laste kasutuses olevad toolid, lauad, nõud, riidekapid, 

voodipesu, käterätid; rühmade aknad, mis on ajaga amortiseerunud 

• lasteaia õueala vajab uut planeeringut ja uuendamist, kuna olemasolevad 

mängukeskkonnad on vananemas. 

• Lasteaiamaja renoveerimise käigus on kannatada saanud rohealad ja kõnniteed, 

mis vajavad uuendamist ja korrastamist. 

• Jätkata töögruppide rakendamist õppe- ja kasvatustööalase dokumentatsiooni 

kaasajastamisel. 

• Õppekavaarendus: väärtuskasvatuse rakendamine õppetegevustes, lähtudes 

lasteaia põhiväärtustest. 

• Täiendada metoodilist materjali lasteaia õuealal kasvavate puude ja põõsaste 
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kohta 

• kaasata tervishoiutöötajat ja liikumisõpetajat senisest enam terviseteemaliste 

tegevuste läbiviimisel nii rühmas kui ühisüritustel. 

• Jätkata igapäevatöös aktiivselt Väärtuste hoidiste metoodika kasutamist. 

• Võimaldada õpetajatel osaleda IT-alastel koolitustel ning jätkata osalemist IT-

alastes projektides. 

• Toetada õpetajaid erivajadustega laste sulandamisel rühma ja nende 

arendamisel luua eripedagoogi ametikoht, vajadusel taodelda tugiisiku 

rakendamist rühmades. 

 

5.5 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

Lasteaia töö – ja õpikeskkonna korrastamine, uuendamine ja kaasajastamine: lasteaia 

eelarves on vahendid toetamaks lasteaia arengut ja lasteaia igapäevast töökorraldust. 

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused: 

• Omavalitsuse poolt on lasteaia eelarves ressursid, mis tagavad igapäevaelu 

toimimist ja vahendid õppetöö läbiviimiseks. 

• Uuendatud õueatraktsioone, mis on turvalisemad ja vastupidavamad. 

• Uuendatud õppevahendite valikud annavad lastele võimalused arendavateks 

tegevusteks. 

• Seoses elektroonilisele arvete kinnitamisele on Arvekeskuses arvete haldamine 

eelarveaastal ülevaatlikum ja säästab paberimajanudist 

Parendustegevused: 

• Kaasav eelarve: ressursside tõhusa kasutuse planeerimisse on kaasatud 

erinevad osapooled. 
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• Sanitaarremondi ja värskendustööde vajadus rühma- ja üldruumides. 

• Rühmaruumides kaste mööbli ja muu inventari uuendamine 

• Õueala planeerimine ja turvalisuse tagamine 

• IT vahendite kaasajastamine 
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6. Tegevuskava 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

• Töötajate kaasamine läbi erinevate töögruppide lasteaia tegevust reguleerivate 

dokumentide ja plaanide koostamisse. 

• Sisehindamistulemuste regulaarne tegevus- ja tulemusnäitajate analüüs. 

Personal on kaasatud sisehindamise tulemuste analüüsimisprotsessi, 

parendustegevuste kavandamisse ja elluviimisse. 

• Huvigrupid (personal, lapsevanemad) on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

Koostatud on igal õppeaastal kokkuvõttev andmebaas, mis kajastaks õppeaasta 

tegevusi. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkused 

Erinevate töögruppide 

moodustamine ja nende 

tegevuse koordineerimine 

x x x x Direktor  

Sisehindamistegevuste 

rakendamine (rahulolu-

uuringud huvigrupiti, 

eneseanalüüsid, 

rühmade kokkuvõtted, 

arenguanalüüsid, 

arenguvestlused) EHISe 

ja lasteaia tegevus- ja 

tulemusnäitajate analüüs 

Mai/ 

juuni 

Mai/ 

juuni 

Mai/ 

juuni 

Mai/ 

juuni 

Direktor  

Tulemusnäitajate põhise 

andmete loomine ja 

sellest lähtuvalt nelja 

x x x x Direktor  
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aasta võrdlemine 

Sisehindamisaruande 

koostamine arengukava 

2019-2022 kohta. 

   x Direktor  

Tuleohtusaruande 

koostamine 

x x x x Direktor  

Raamdokumentide 

korrastamine, 

täiendamine 

(asjaajamiskord, 

põhimäärus, õppekava) 

x x x x Direktor  

Lastevanemate 

rahuloluküsimustiku 

uuendamine, 

rakendamine, 

analüüsimine, 

korrigeerimine 

x x x x Direktor  

Lasteaia kodukorra 

täiendamine lähtuvalt 

täiendustest koolieelse 

lasteasutuse seaduses 

 x   Direktor  

E-Lasteaed: ELIISi 

töökeskkonna 

kohandamine ja 

täiustamine lähtuvalt 

lasteaia eripärast ja 

vajadustest. 

x x x x Direktor  
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Lasteaia ühtse 

meeskonna tunde 

tugevdamine ühiste 

ettevõtmiste kaudu 

(tähtpäevadega seotud 

pidulikud koosviibimised). 

x x x x Direktor  

 

6.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

• Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, otsuseid tehakse 

meeskonnatööna. 

• Personal on kaasatud ja motiveeritud osalema erinevatel konkurssidel, 

tegutsema erinevates koostööprojektides 

• Turvalise, motiveeriva ja paindliku töökorraldusega töökeskkonna kujundamine. 

• Lasteaias on loodud tingimused töötajate arenguks, lasteaias töötab koolitatud ja 

professionaalne personal. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkused 

Töötajad on kaasatud 

lasteaia arendustegevust 

toetavatesse 

töögruppidesse oma 

parimate oskuste ja 

huvide alusel: õppekava 

arendustöös laste  

arengutabelite ning 

koolivalmiduskaardi 

korrigeerimine, 

x x x x Direktor  
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individuaalse 

tegevuskava vormi 

väljatöötamine 

Motiveerimissüsteemi 

täiustamine, rakendamine 

analüüsimine, 

korrigeerimine 

x x x x Direktor  

Personali 

rahuloluküsimustiku, 

tagasiside uuendamine, 

välja töötamine, 

rakendamine, 

analüüsimine, 

korrigeerimine 

x x x x Direktor  

Rühmameeskondade 

eneseanalüüsi 

täiendamine lähtuvalt 

ootustest, eesmärkidest 

ja tulemuste analüüsist 

(läbiviimine õpetaja 

abidega grupivestlustena) 

x x x x Direktor  

Pedagoogide poolt 

läbiviidud avatud 

tegevused (hea praktika 

jagamine kolleegidega) 

x x x x Direktor  

Pedagoogilise 

professionaalse arengu 

toetamine 

täiendkoolitusega, 

 

x 

x x x Direktor  
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koolituse sisu ja 

materjalide jagamisega 

Abipersonali ja õpetajate 

abide professionaalse 

arengu toetamine 

täiendkoolitustega 

x x x x Direktor  

Sisekoolitused: 

evakuatsiooni-, tuletõrje-, 

esmaabi, toiduhügieen 

x x x x Direktor  

Ametijuhendite 

uuendamine lähtudes 

uuenenud 

seadusandlusest ja 

töökorraldustest 

x x x x Direktor  

Personali struktuuri 

analüüs lähtuvalt 

erivajadustega lapse 

toetamisest 

(eripedagoog, 

psühholoog 

vajaduspõhine, logopeed) 

x x x x Direktor  

Personalile 

töötervishoiualane 

läbivaatus 

x x x x Direktor  

 

6.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

6.3.1 Õppekorraldus ja meetodid 

Eesmärgid: 
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• Õppe- ja kasvatustegevused on seotud kodukohaga, loodusega, eesti kultuuri ja 

rahvapärimusega 

• Tegevuskava on paindlikult planeeritud õppetegevustega, andes ruumi 

valikuvõimalustele ja lapse huvidele 

• Toetada lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli 

• Luua tingimused ja võimalused kõigi laste võimetekohaseks arenguks 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkus 

Lapse arengu hindamise 

toimimine ja 

arendustegevus; 

koolivalmiduskaardi 

täiustamine ja 

analüüsimine, 

korrigeerimine 

x x x x Õpetajad  

Arengutabelite 

täiustamine, 

analüüsimine ja 

korrigeerimine 

x x x x Õpetajad  

Koolieelikutega 

koolivalmiduse 

analüüsimiseks 

joonistustesti läbiviimine 

x x x x Õpetajad  

Laste erivajaduste 

varajane märkamine ja 

vastavate 

arendustegevuste 

rakendamine, perede 

x x x x Õpetajad, 

logopeed 
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nõustamine 

Õppekorraldus: 

individuaalse 

tegevuskava vormi 

väljatöötamine, 

rakendamine, 

analüüsimine, 

korrigeerimine 

x x x x Õpetajad, 

logopeed 

 

Arenguvestlused 

lastevanematega 

x x x x Õpetajad  

Õppekava 

arendustegevuse 

planeerimine ja 

rakendamine 

x x x x Õpetajad  

Töömeeskondade 

moodustamine õppekava 

arendustööks 

x x x x Õpetajad  

Lasteaia põhiväärtuste 

väljaselgitamine 

x    Õpetajad  

Õppe- ja 

kasvatustegevused 

sisaldavad lasteaia 

põhiväärtuste 

tutvustamist: tegevuste 

lõimimine sõnalise 

pärimuse ja rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamisega, nende 

x x x x Õpetajad  
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seostamine kodukoha 

looduse ja keskkonnaga 

Lasteaia väärtustest, 

eripärast ja rahvakalendri 

tähtpäevadest lähtuvate 

sündmuste korraldamine 

ja traditsioonide 

kujundamine 

x x x x Õpetajad  

Väärtuskasvatust toetava 

õppematerjali kogumine, 

koostamine ja 

õppetegevustes 

rakendamine 

x x x x Õpetajad  

Õuesõppe läbiviimiseks 

vajalike vahendite 

täiendamine: edasi 

arendada lasteaia 

looduse õpperada kui 

aktiivõppevahendite 

loodusega tutvumiseks 

x x x x Õpetajad L/a õuealal (met. 

materjal) 

Keskkonnahoid: 

keskkonnateemade 

käsitlemine 

tegevuskavades, lasteaia 

õuealal heakorra 

tagamine 

x x x x Õpetajad  

Õppe- ja 

kasvatustegevuste 

planeerimisel laste 

x x x x Õpetajad  
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kaasamine ja huvidega 

arvestamine 

Õppeaasta kokkuvõtvate 

analüüside koostamine ja 

parenduste kavandamine 

x x x x Õpetajad  

Lastevanemate rahuolu 

küsitluste läbiviimine ja 

analüüsimine 

õppekasvatustöö 

parendamiseks 

x x x x Õpetajad  

Õppetegevustes e-

õppematerjalidega 

tutvumine ja rakendamine 

õppetöös 

x x x x Õpetajad  

Õppekava toetavate 

projektide läbiviimine 

x x x x Õpetajad  

 

6.3.2 Terviseedendus 

Eesmärk: 

• Tervislik psühho-, sotsiaalne- ja füüsiline keskkond, tervislike eluviiside ja 

harjumiste kujundamine ja nendeks tingimuste tagamine 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkus 

Psühho-sotsiaalselt 

turvalise keskkonna 

loomine rühmades: koht 

lapsele 

omaetteolemiseks 

x x x x Õpetajad  
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(puhkepesa), koos 

lastega rühmareeglites 

kokku leppimine; 

sotsiaalsed mängud 

Tundekasvatus- 

tunnetusliku- ja 

emotsionaalse 

eneseväljendusoskuse 

rakendamine 

x x x x Õpetajad  

Terviseedendusliku 

mõtteviisi rakendamine 

igapäevaelus 

x x x x Õpetajad  

Tervislik toit: menüüde 

kaasajastamine, tervisliku 

toidu propageerimine ja 

valmistamine koos 

lastega, 

x x x x Direktor, 

õpetajad, 

Maj. juhataja 

 

Liikumisõpetaja ja 

tervishoiutöötaja 

kaasamine ürituste 

planeerimisele ja 

läbiviimisele 

x x x x Liikumis-

õpetaja, 

tervishoiu-

töötaja 

 

Laste kasvuandmete 

analüüsimine ja 

probleemide korral 

lastevanemate 

nõustamine 

x x x x Tervishoiu-

töötaja 

 

HEV lapse vajaduste x x x x Õpetajad,  
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lähtuv abistamine: 

kõneravi ja lapsevanema 

nõustamine 

logopeed 

Hügieeniharjumiste 

kujundamine 

igapäevategevuste kaudu 

x x x x Õpetajad  

Esmaste teadmiste 

andmine õppekava alusel 

inimese kehaehitusest, 

füsioloogiast 

x x x x Õpetajad  

Lastele esmaste 

teadmiste andmine 

ohutust käitumisest, 

esmaabi (esmaabi 

koolitused lastele) 

x x x x Õpetajad, 

tervishoiu-

töötaja 

 

Liikumistegevustes 

osalemine: spordipäevad, 

liikumismängud, 

jalutuskäigud 

x x x x Õpetajad, 

liikumisõpetaja 

 

Matkade, õppekäikude 

korraldamine metsa ja 

loodusradadele 

x x x x Õpetajad  

Liiklus: Liiklusõpetus 

jalutuskäikudel, 

ohuolukorrad teedel, 

õppematerjalide alusel 

teoreetiliste teadmiste 

kinnistamine. Liiklusalane 

x x x x Õpetajad  
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õppepäev lasteaia 

hoovialal: jalgratta 

õppepäev, vigursõit 

Keskkonna hindamine: 

Hädaolukorras käitumise 

juhendi koostamine, laste 

turvalise kasvukeskkonna 

kujundamine, turvalise 

töökeskkonna tagamine. 

Tuleohutusjuhendile, 

päevakavale ja 

kodukorrale hinnangute 

andmine. Mänguväljakute 

visuaalne kontroll ja 

hooldus 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

 

6.4 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

• Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisesse ning osalevad 

lasteaia tegemises: koostöö lastevanematega, hoolekoguga, kogukonnaga, 

kohaliku omavalitsusega. 

• Koostöö tulemusena omaniku, lastevanemate, hoolekogu, lasteaia töötajatega 

on lastel kaasaegsete õppevahenditega turvaline lasteaed. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkus 

Lastevanemate 

kaasamine lasteaia 

sündmustesse: 

nõustamine, aktiivne 

x x x x Õpetajad  
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osavõtt koolitustest, 

arenguvestlustest, 

tagasiside andmine 

Lastevanemate 

kaasamine hoolekogu 

eestvedamisel ühisteks 

töödeks turvalise 

keskkonna loomiseks 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Koostöös hoolekoguga 

lasteaia arengut soosivate 

eesmärkide püstitamine ja 

nende täitmise jälgimine 

x x x x Direktor  

Lasteaia avatus: 

lastevanemate osalemine 

perepäevadel, lastega 

toimuva õppetööde 

tutvustamine ja 

kajastamine 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Uute laste vanematele 

lasteaeda ja töökorraldust 

tutvustav infopäev 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Lapse sujuv üleminek 

kooli: tutvustav päev 

Vaida Põhikoolis, 

koolivalmidus, õpetajate, 

laste ja lastevanemate 

nõustamine (psühholoog), 

sportimisvõimalused 

(staadioni, võimla ja ujula 

x x x x Direktor, 

õpetajad 
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kasutus) 

Õppetegevust toetavate 

tegevuste 

mitmekesistamine 

koostöös Rae valla ja 

teiste lasteaedadega 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Kogemuste vahetamine 

õppekava arendusel ja 

projektides osalemine 

koostöös Rae valla ja 

teiste lasteaedadega 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Väärtushinnangute 

kujundamine: raamatute 

ja lastekirjanduse 

tutvustamine koostöös 

Vaida raamatukoguga 

x x x x Õpetajad L/a õpetajad, 

raamatukogu 

töötajad 

Kodukoha ja kogukonna 

väärtustamine: laste 

esinemine Vaida ja 

lähimate külade elanikele 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

L/a õpetajad, 

raamatukogu 

töötajad 

Lasteaiaelu kajastamine 

Rae Sõnumites ja lasteaia 

kodulehel 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

 

Infovahetuse tõhustamine 

lastevanematega 

x x x x Direktor 

õpetajad 

 

Erivajadustega laste 

tehtava töö toimimiseks 

on korraldatud perede 

x x x x Direktor, 

õpetajad 
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nõustamine koostöös 

kohaliku omavalitsusega 

Koostöös Rae 

Vallavalitsusega lasteaia 

arendamine ja eelarve 

planeerimine 

x x x x Direktor  

Töörühmade 

moodustamine lasteaia 

hädaolukordades 

tegutsemise plaani 

arendamiseks 

x x x x Direktor, 

õpetajad 

Õpetajad, 

hoolekogu 

 

6.5 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaia töö- ja õpikeskkonna korrastamine, uuendamine ja kaasajastamine: 

lasteaia eelarves on vahendid toetamaks lasteaia arengut ja lasteaia igapäevast 

töökorraldust. 

• On loodud kaasaegne ja turvaline õpi-, mängu ja kasvukeskkond 

• Infotehnoloogia taristu täiendamine ja personali koolitamine 

• Analüüsitud ja parendatud on lasteaiasisest arvutipõhist infosüsteemi. 

 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja Märkus 

Huvigruppide kaasamine 

eelarve koostamise 

protsessi 

x x x x Direktor  
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Lasteaia õueala       

Õueala mänguväljaku 

uuendamine III etapp: 

tänavakivide 

paigaldamine 

majaäärsele kõnniteele 

majatagusele hoovialale 

x    Direktor, 

majandusjuhtaj

a 

 

Õueala haljastuse 

planeering 

 x   Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Õueala haljastus 

(lillekastid, istikud jm) 

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Õuealal 

madalseiklusrada 

 x   Direktor  

Õuealal mänguväljakul 

kiikude uuendamine 

(kummimultšist 

aluskattega)  

x x x  Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Õueala: Nuppude rühmas 

mängulinnak (koos 

kummimultšist 

aluskattega), mängumaja  

x    Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Õuealal õuesõppe 

läbiviimiseks vajalikud 

vahendid 

 x x  Direktor  

Õueala: mängulinnakule x    Direktor,  
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„Rong“ kummimultšist 

aluskate 

majandusjuhata

ja 

Õueala: majaesine  

mänguväljak: lipumastid 

x    Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Lasteaia fassaadi 

renoveerimine 

   x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Rühmaruumid       

Rühmaruumide 

renoveerimine.  

 x x x Direktor 

majandusjuhata

ja 

 

Rühmamööbli 

uuendamine: toolid/lauad, 

riiulid, moodullauad, 

toolid, lasteriiete/töötajate 

üleriiete kapid, toidubloki 

nõudekapid. 

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Laste pesuruumid, nagid, 

käterätid, WC potid 

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Rühmaruumide akende 

vahetus 

 x x  Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Raamidega aknavõrgud 

kevad/sügis perioodiks 

 x x  Direktor, 

majandusjuhata

ja 
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Toidunõude ja voodipesu 

komplektide  uuendamine 

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Nõudepesumasinate 

uuendamine 

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Ülemiste akende ja esiku 

rulood, mängukeskuste 

vaibad  

x x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Laste puhkepesad: 

diivanid/tugitoolid 

 x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Spordivarustuse 

täiendamine: laste 

suusakomplektid (10)  

koos suusasaabastega 

 x x  Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Üldruumid, saal       

Kütte- ja 

tarbeveetorustiku 

uuendamine 

x    Direktor, 

majandusjuhtaj

a 

 

Töötajate puhkeruumi 

seadmete uuendamine 

 x   Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Üldkoridori, tööruumide ja 

puhkeruumi 

x x x  Direktor, 

majandusjuhtaj
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sanitaarremont a 

Saali ventilatsiooni 

parandamine 

 x x x Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Saali vaip, rulood x    Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

IT vahendid, seadmed       

Personali IKT kasutamise 

nõustamine, IKT 

kasutamise koolituse 

võimaldamine ja 

nõustamine 

x x x x Direktor  

Personali toetamine 

erinevate 

veebikeskkondade 

kasutamise õpitegevuste 

rikastamiseks ja erialase 

kogemuse 

vahendamiseks 

x x x x Direktor  

Kaasaegsed IT vahendid 

rühmadesse (sülearvutid, 

mobiilid) 

 x   Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Smarttahvel x    Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Värviprinter A4 formaat x    Direktor  
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Muu       

Lasteaia eripära ja 

väärtusi kajastava 

sümboolikaga esemete 

(lipp, märgid, särgid) 

tellimine 

 x   Direktor  

Draamaõppe 

läbiviimiseks vajalike 

vahendite soetamine 

x x x x Direktor  

Lasteaia juubeliaasta 

ürituse tähistamine 

 x   Direktor  

Remondiks vajalikud 

tööriistad 

 x   Direktor, 

majandusjuhata

ja 

 

Eelarvevahendite 

kasutamise analüüs ja 

tulemusnäitajate 

võrdlemine 

x x x x Direktor  
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7. Arengukava hindamise ja uuendamise kord 

Vaida Lasteaed Pillerpall arengukava on arenev dokument, mis muutub  sise- või 

väliskeskkonnas tulenevatest vajadustest lähtuvalt. 

1. Arengukava tegevuskava  muutmine toimub vajaduse korral  iga uue  õppeaasta 

alguses 

2. Arengukava muutmist võib algatada juhtkond, pedagoogiline nõukogu või 

hoolekogu, kui nende poolt teostatud  analüüsi alusel leitakse see vajalik olevat 

3. Arengukava muudatused arutatakse läbi pedagoogilise nõukogu poolt 

4. Arengukava kooskõlastatakse lasteaia hoolekogus ja Rae Vallavalitsuses 

5. Arengukava kinnitab Rae Vallavalitsus 

6. Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab direktor 


