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1. ÜLDOSA 

 
1.1 SISSEJUHATUS 

 

Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava 2020-2023 koostamisel on aluseks võetud koolieelse 

lasteasutuse seadus, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Hiiumaa valla arengukava 2035+, 

lasteaia õppekava, põhimäärus ja sisehindamise tulemused. 

 

Arengukava eesmärgid: 

1. hinnata lasteaia hetkeolukorda ja näidata edaspidiseid arengusuundi; 

2. määrata tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord; 

3. arengukava on eelarve aluseks; 

4. Hiiumaa valla arengukavast lähtuvalt  

 - on igale Hiiumaa lapsele on tagatud lastehoiu võimalus ja alushariduse kättesaadavus, 

 - laste erivajadused on õigeaegselt märgatud ja saadakse asjakohast tuge, 

 - on rakendunud kaasava hariduse  põhimõtted, 

 - lisaks vaimsele arengule soodustatakse ka füüsilist arengut, 

 - Hiiumaa haridusasutustes on kvaliteetne kohalik toit.  

 

1.2  ÜLDANDMED 

 

Õppeasutuse nimi Käina Lasteaed Tirtspõnni 
Kontaktandmed Aadress: Hiiu mnt 1b, Käina alevik, 92101, Hiiumaa 

e-post: lasteaed.kaina@hiiumaa.ee  

telefonid: 4636421, 53434789 

kodulehekülg: www.kainalasteaed.ee 

Lasteasutuse pidaja,  

omandivorm  

Hiiumaa Vallavalitsus  

koolieelne munitsipaallasteasutus  

Registrinumber 75011271 

Õppekeel eesti keel 

Tööaeg tööpäeviti kella 7.00-18.00,  

millest valverühm on avatud kella 7.00-7.30  

Asutamise aasta 1965. a.  

Suletud netopind 1179 m2 

Krundi pindala 12 600 m2, sh laste mänguplatsid 9627 m2 

Koolitusluba nr 5984HTM 

Tunnustatud toitlustusettevõte Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskuse 

otsus 29.01.2018 nr 1.1-18/344  

 

1.2 MISSIOON 
 

Koostöös lastevanematega luua laste arengut soodustav ja individuaalsust arvestav turvaline 

kasvukeskkond, väärtustades kodukoha ja oma maa kultuuritraditsioone ning üldtuntud 

väärtushinnanguid. 

 

1.4  VISIOON 
 

Olla lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus töötaja tahab töö-

tada. Lasteaed on avatud, paindlik ja suudab reageerida ühiskonna muutustele. 

 

1.5  PÕHIVÄÄRTUSED 

1. Koostööoskus 

2. Empaatiavõime 

3. Kohusetunne – vastutustunne 

mailto:lasteaed.kaina@hiiumaa.ee
http://www.kainalasteaed.ee/
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1.6  LASTEAIA ERIPÄRA 
 

Lasteaia eripäraks on süvendatud tähelepanu pööramine keskkonnakasvatusele, kuna lasteaed 

asub looduskaunil Hiiu saarel. Lasteaia avaral õuealal ja lähiümbruses kasvab mitmeid erinevaid 

puu- ja taimeliike, mis annab soodsa võimaluse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks õues ehk 

õuesõppeks. 

 

 

 

 

2. ÜLEVAADE AASTATE 2016 – 2019 SISEHINDAMISTULEMUSTEST JA 

HETKESEIS 
 

 

2.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

Lasteaia sisehindamisel analüüsisime lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ning 

hindasime nende tulemuslikkust ja selgitasime välja parendustegevused.  

 

Lasteaias kavandatud tegevused ja üritused ning vastuvõetud otsused oli meeskonnatöö tulemus. 

Toimus lasteaia põhiväärtuste, missiooni ja visiooni rakendamine ja arendamine.  

Uuendasime lasteaia dokumentatsiooni: õppekava, töösisekorraeeskirju, ohutusjuhendeid, 

enesekontrolliplaane, sisehindamissüsteemi, analüüsisime eelneva perioodi arengukava ja 

koostasime uut.  
Direktori eestvedamisel toimusid tööalased sisekoolitused, mis toetasid personali arengut.  

 

Lasteaia direktor, kes ühtlasi täitis nii õppealajuhataja kui ka majandusjuhataja kohustusi  

- juhtis ja koordineeris lasteaia tegevust  koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga, 

- vastutas lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kavandamise ja 

kasutamise eest, 

- tagas lasteaia tulemusliku töö.      

 

Pedagoogilise nõukogu:  

- ülesanne oli lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine, 

- direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks 

ettepanekute tegemine. 

- Pedagoogilisse nõukogusse kuulusid lasteasutuse pedagoogid.   

  
Hoolekogu:  

- jälgis, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning tegi sellesuunalist 

koostööd lasteaia personaliga.  

- Hoolekogu koosnes iga rühma lastevanemate, vallavalitsuse ja pedagoogilise nõukogu 

esindajast. 

 

Küsitluse tulemustest lastevanematele selgus, et meie lasteaia tugevuseks on siin töötavad inimesed 

Esile tõsteti õpetajaid ja õpetaja abisid, kes on usaldusväärsed, suhtuvad lastesse hästi ja teevad oma 

tööd hea meelega. Küsitlusest töötajatele tuli välja, et meil on ühtehoidev asjatundlik kollektiiv, kes 

tunneb üksteist aastaid ja tegutseb ühise eesmärgi nimel. 

 

Küsitluse tulemustest lastevanematele selgus, et parendamist vajaksid toitlustusega ja parkimisega 

seotud küsimused.  Soovitakse, et lasteaial oleks oma köök ja suurem parkla. 
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2.2   PERSONALIJUHTIMINE 

 

Hetkel töötab lasteaias 21 inimest: 
 

ametinimetus koormus 

Õpetaja  10 

Muusikaõpetaja 0,625 

Liikumisõpetaja  0,375 

Logopeed  0,25 

Eripedagoog  1 

Õpetaja abi 5 

Perenaine 1 

Pesupesija ja koristaja 1 

Direktor 1 

 

Lisaks abistab ühte last tugiisik. Möödunud kolmel õppeaastal oli meil ametis kaks tugiisikut. 

 

Lasteaias töötab pikaajalise kogemusega personal. 48% isikkoosseisust on töötanud samas lasteaias 

27-38 aastat. 11 pedagoogil (so 79%) on pedagoogilist staaži 30-44 aastat, ühel pedagoogil 23 

aastat. Töötajaskonna keskmine vanus on 55 aastat.  

 

14 pedagoogist 12 vastavad riigi poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.  

Rakenduslikku kõrgharidust omav eripedagoog õpib Tallinna Ülikoolis eripedagoogika 

magistriõppes.  

Sõimerühmas töötaval õpetaja-asendajal on keskharidus + lapsehoidja kutse. 

 

Õpetajad täiendasid ennast tööalaselt nii välis- kui sisekoolitustel.  

2016/17. õppeaastal omandas kolm õpetaja abi lapsehoidja 4. taseme kutsekvalifikatsiooni.  

2016. a. mais läbisid töökeskkonnaspetsialist ja -volinik täiendkoolituse. 

2017. a. novembris läbisid kõik pedagoogid  ja õpetaja abid esmaabi täiendkoolituse.  

2019. a. juunis omandas üks õpetaja eripedagoog-nõustaja magistrikraadi. 

 

Personalile oli loodud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused, mille 

parendamisega tegeletakse süsteemselt.  

 

Majasisese hääletuse tulemusel selgitasime välja iga-aastase kolleegipreemia saaja.  

Esitasime õpetajaid „aasta lasteaiaõpetaja“ tiitli nominendiks. 2016. ja 2019. aastal pälvisid 

„Hiiumaa aasta lasteaiaõpetaja“ aunimetuse meie õpetajad. 

 

Küsitluse tulemustest töötajatega selgus, et lasteaial peaks olema oma aednik-kojamees, kes 

süsteemselt hooldaks õueala ja remondimees, kes jõuaks pidevalt korras hoida lagunevat mööblit, 

uksi, väravaid, mänguvahendeid, aedu. Kooli remondimehest jääb meie jaoks väheseks. Neid töid 

peavad jõudumööda ja pidevalt tegema direktor ja õpetajad. 

 

 

2.3  KOOSTÖÖ  HUVIGRUPPIDEGA 

 

Koostöö erinevate huvigruppidega- lastevanematega, vallavalitsusega, osavalla hallatavate 

asutustega (kooliga, huvi- ja kultuurikeskusega, ujulaga, raamatukoguga), Hiiumaa teiste 

lasteaedadega, riiklike organisatsioonidega (politsei- ja päästeametiga, järelevalveasutustega, 

maanteeametiga), Rajaleidja keskusega, Hiiumaa Sotsiaalkeskusega, Keskkonna Investeeringute 

Keskusega, RMK Ristna Looduskeskusega, Palade Loodushariduskeskusega, perearstidega oli 

mitmekesine ja toimis hästi.  
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Lasteaia tööd toetas hoolekogu, esindades laste ja lastevanemate huve. Hoolekogu liige osales 

lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmise konkursi korraldamises, arengukava 

koostamises ja muudes õppe- ja kasvatustööd puudutavate küsimuste lahendamises.  

2019. a. suvel viidi Hiiumaa Vallavalitsuse haridusosakonna algatusel läbi haridusasutuste menüüde 

analüüs. Käina lasteaia ja kooli menüü sai suure kriitika osaliseks.  

 

 

2.4  RESSURSSIDE  JUHTIMINE 

 

2016.-2019. a jooksul uuendasime lasteaia materiaal-tehnilist baasi: 

- kõikidesse rühmadesse, muusika- ja spordisaali ning treppide kohale paigaldasime 

heliisolatsiooniplaadid; 

- vahetasime välja ühe arvuti, ühe pesumasina, kuivatuskapi, mikrolaineahju, jahekapi, saali 

põrandavaibad, uuendasime nõusid ja voodipesu; 

- vahetasime kaks keldri- ja I korruse vahelist ust tuletõkkeuste vastu välja; 

- uuenduskuuri läbis eripedagoogi tuba - lisaks seinte värvimisele vahetasime välja 1980. aastatel 

ostetud kapid, kirjutuslaua ja toolid; 

- Mukude rühma nõudepesuruumi ostsime nõudepesumasina, uued kapid ja kraanikausi; 

- Sipsakate rühm sai uued narivoodid ja kõrged lastetoolid, lastelaudadele paigaldasime kõrgemad 

jalad. Nüüd oli tavakõrgusega laua ümber võimalik mugavalt istuda nii eri vanuse ja pikkusega 

lastel kui ka õpetajatel; 

- saali ostsime uue helivõimenduspuldi, kõikide rühmade magamistubade akendele rulood, 

metoodikatuppa nurgadiivani; 

- koristamiseks võtsime kasutusele mikrokiudlapid, sh Sappax põrandarätikud,  et ei peaks 

kasutama olmekeemiat, sest veega niisutatud mikrokiudlapp eemaldab pinnalt koos mustusega 99% 

mikroobidest;  
- õuealal tegime hooldus- ja remonditöid. Probleemiks oli lasteaia töövälisel ajal mänguväljakule 

jäetud praht, mida  koristasid lasteaialapsed koos õpetajatega. Meelehärmi valmistasid ka noored, 

kes lõhkusid õuealal olevaid atraktsioone. Meil on väravate küljes olemas tahvlid, millel on kirjas 

õueala kasutamise reeglid, aga nendest ei peeta kinni.  

 

Osad kavandatud eesmärgid jäid täitmata, sest eelarvevahendid kulusid olulisemate asjade ja 

tegevuste peale ära.  

Mänguvahendite kuuri aknad said remonditud, aga mädanenud põrand on välja vahetamata. 

Ostmata jäid multimeediaprojektor ja interaktiivne tahvel. 

Majaga külgnevate tuletõrjeredelite alumised astmed jäid kaitserajatisega piiramata, sest ei ole head 

lahendust, kuidas seda teha. 

 

 

2.5   ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 
 

Rühmad ja laste arv.  

Laste arv (seisuga 31. okt. 2019)    77 

Rühmade arv                                  5  (1 sõime- ja 4 aiarühma; töös on ühest aiarühmast kuni 12- 

                                                            lapselise tasandusrühma moodustamine) 
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Suvekuudel lasteaiakoha kasutuse intensiivsus tavaliselt langeb. Töötajate puhkuste ja vähese laste 

arvu tõttu olid rühmad selleks perioodiks vastavalt laste arvule ühendatud.  

 

Kuna 2013.-2015. aastatel sündis Käina osavalda tavapärasest rohkem lapsi, siis avasime 4. 

jaanuaril 2016 hoiurühma. 31. augustil 2018 lõpetas hoiurühm tegevuse, sest kõik lapsed mahtusid 

lasteaiarühmadesse ära. 

 

Praegune prognoos viitab laste arvu vähenemisele. 

 

Rühmade õppe- ja kasvatustegevus oli lapsest lähtuv, nädala teemad tulenesid last ümbritsevast 

elust, rahvakalendri jm tähtpäevadest, laste huvist ja vanusest. Õppekavaeesmärkide täitmiseks 

valisid õpetajad ise õppevormid ja meetodid. Oluline oli läbi mängu õppimine.  

 

Süvendatult pöörasime tähelepanu keskkonnakasvatusele. Õpetasime lapsi vahetus 

looduskeskkonnas, milleks saime KIK-ilt  2104.- eurot lisaraha: 

2017. a viisime ellu projekti „Käina lasteaia lapsed õpivad Hiiumaa loodust tundma”, 

2018. a projekti „Loodus kui Käina laste loovuse ärataja”, 

2019. a projektid „Retked Hiiumaa loodusesse“ ja „Hiiumaal rännates tuleb Tirtspõnnidele tarkus 

mängeldes!“. 

Kahjuks on KIK viimastel aastatel vähendanud lihtsustatud programmist lasteaialaste 

keskkonnaalasteks reisideks antavaid summasid.  

 

Hiiu Maavalitsus toetas rahaliselt koolieelikute spordipäeva ja liikluspäeva ning rahvusvahelise 

südamenädala ja südamepäeva läbiviimist.  

 

Septembris 2018 liitusime ELIISi ehk Eesti Lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemiga, mis 

pakkus digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks, töökeskkond muutus 

paberivabamaks. 

 

Ka edaspidi selgitada lastevanematele, et lasteaeda ei tooda haigustunnustega last, kes nakatab 

rühmakaaslasi.  

 

Et töötajad saaksid edukalt toime tulla igasuguste olukordade lahendamisega tuleb neil võimaldada  

osaleda koolitustel õppimaks uusi meetodeid ja võtteid. 
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3. TEGEVUSKAVA  AASTATEKS  2020- 2023 

 
3.1   EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

Valdkonnad: 

1. Eestvedamine. 

2. Strateegiline juhtimine. 

3. Sisehindamine. 

 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks:  

1. On töötahet soodustav keskkond. 

2. Personal osaleb aktiivselt otsustusprotsessides ja lasteaia arendustegevuses. 

3. Arengukava 2020-2023 on ellu viidud ja tulemused analüüsitud. 

4. Järjepidevalt on analüüsitud ja hinnatud õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise 

tulemuslikkust sisehindamise käigus.  

 

Prioriteetsed tegevused: 

1. Pidev tegelemine töökeskkonna motivaatoritega, et inimeste jaoks oleks täidetud 

töötamiseks vajalikud tingimused ning selle kaudu oleks rahuldatud nende vajadused, et nad 

saaksid ennast hästi tunda. 

2. Personali kaasamine lasteaia arendustegevusse.  

3. Lasteaia dokumentatsiooni uuendamine. 

4. Arengukava täitmise analüüsimine ja tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele. 

5. 2023. aastal uue 2024-2027 arengukava koostamine. 

 

3.2   PERSONALIJUHTIMINE 

 

Valdkonnad: 

1. Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

2. Personali kaasamine ja toetamine 

3. Personali arendamine 

4. Personali hindamine ja motiveerimine 

 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Kõik töötajad on nõutavate kutseoskustega. 

2. Töötajad on professionaalsed ja tulevad igapäevatööga hästi toime. 

3. Töötaja on motiveeritud ja rahul, soovib ennast arendada. 

4. Töötajate motiveerimiseks arendame edasi 28.03.2016. a. kinnitatud tunnustussüsteemi. 

Arutleme, kas olemasolevad motivaatorid on piisavad, et lasteaia personalil oleks töötahet ja 

energiat, et saavutada soovitud eesmärke ja tunda ennast hästi. 

5. Lasteaias on toimiv meeskonnatöö. 

6. Lasteaias töötavad inimesed, kes toetavad eelkooliealisi erivajadusega lapsi. 

7. Vajadusel aitab vald pakkuda tugiisiku teenust raske ja sügava puudega lapsele, tagamaks 

talle parimaid arenguvõimalusi. 

8. Töötajaskond on tervise- ja sporditeadlik. 

9. Töötajad on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

 

Prioriteetsed tegevused: 

1. Töötajate koolitusvajaduse hindamine ja planeerimine.  

2. Töötajad osalevad täiend- ja sisekoolitustel. 

3. 2020. a läbivad pedagoogid ja õpetaja abid esmaabikoolituse. 

4. 2021. a. läbivad töökeskkonnaspetsialist ja -volinik täiendkoolituse. 

5. Sisekoolitutse läbiviimine: koolitustest tagasiside andmine, kogemuste jagamine. 

6. 2021. a töökeskkonnavoliniku valimine  
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7. Tervistedendav tegevus personalile. 

8. Sisekontrolli läbiviimine. 

9. Arenguvestlused personaliga. 

10. Koostöös omavalitsusega personali rahulolu uuringu läbiviimine. 
 

 

3.3  KOOSTÖÖ  HUVIGRUPPIDEGA 

 

Valdkonnad: 

1. Koostöö kavandamine 

2. Huvigruppide kaasamine 

3. Huvigruppidega koostöö hindamine 

 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Lasteaed on avatud koostööks erinevate huvigruppidega, kes toetavad lasteaia 

arendustegevust ja lapse arengut. 

2. Lasteaias on toimiv infovahetus.  

3. Laps saab tasakaalus tervislikku toitu. 

 

Prioriteetsed tegevused: 

1. Lapsele turvalise arengukeskkonna tagamine. 

2. Lapse ja vanema toetamine ja nõustamine lapse kohanemisel lasteaiaga. 

3. Kõigi laste kooliküpsuse saavutamiseks lapsevanemate varajane teavitamine lasteaiaväliste 

tugisüsteemide kättesaadavusest. 

4. Erialaspetsialistide kaasamine haridusliku erivajadusega lapse nõustamistegevusse. 

5. Kooli köögi personaliga arutlemine, mida muuta menüü osas, et lastele valmistatav toit 

vastaks tänapäevastele toitumissoovitustele. 

6. Vanematele selgitustöö tegemine lastele ilmastikukindla riietuse muretsemine vajalikkuses.  

7. Huvigruppidele küsitluste, vestluste läbiviimine ja nende tulemustega arvestamine lasteaia 

arendustegevustes. 

8. Infotehnoloogiavahendite (eriti ELIISi) kasutamine informatsiooni edastamiseks 

huvigruppidele. 

9. Lasteaia kodulehekülje täiustamine. 

10. Ühisürituste, koostööprojektide, ühiste õppe- ja koolituspäevade läbiviimine. 

 

 

3.4   RESSURSSIDE  JUHTIMINE 

 

Valdkonnad: 

1. Eelarveliste ressursside juhtimine 

2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

3. Inforessursside juhtimine 

4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Loodud on erinevas vanuses lastele kaasaegne, lapse arengut toetav ja turvaline õpi- ning 

mängukeskkond. 

2. Hoone ja õueala on heakorrastatud. 

3. Info- ja kommunikatsioonivahendid on kaasajastatud, töökohad on muudetud 

ergonoomilisemaks, et vähendada/ennetada personali luu- ja lihaskonnavaevusi. 

4. Töötajad ja huvigrupid on informeeritud. 

5. Eelarvelist ja inimressurssi kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult.  
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Prioriteetsed tegevused: 

Tegevus 2020 2021 2022 
Vastutaja/ 

eestvedaja 

Rahastamis-

allikas 

Ressursside juhtimine 

Lasteaiaõpetajatele tagada töötasu, mis on 

90%  üldhariduskooli õpetaja miinimum-

palgast; magistrikraadiga lasteaiaõpetaja palga 

võrdsustamine riiklikult kehtestatud 

kooliõpetaja miinimumtöötasuga. 

x x x direktor eelarve 

Hoone heakord 

Rühmade tualettruumides neljast ühe lastele 

sobival kõrgusel oleva kätepesuvalamu 

tõstmine täiskasvanule sobivale kõrgusele 

x x x direktor eelarve 

Õueala heakord 

Parkla suurendamine ja lastele ohutumaks 

muutmine (lastevanemate soov!) 

 
x  direktor 

osavallavalitsus

/ eelarve 

Õuealale uute atraktsioonide ostmine ja 

paigaldamine 
x x x direktor 

osavallavalitsus

/ eelarve 

Ohtlikuks muutunud puude langetamine x   direktor osavallavalitsus 

Mukude rühma väljakul olevale liumäele 

katuse pealeehitamine 
 x  direktor eelarve 

Mukude rühma liivakasti mädanenud 

äärelaudade väljavahetamine. 
x   direktor eelarve 

Vastavalt vajadusele liivakastides liiva ja 

katete vahetamine/ostmine 
x x x direktor eelarve 

Töötajate ja lastevanemate jalgrataste 

hoidmiseks kahe katusealuse ostmine ja 

paigaldamine 

x 

 

 direktor eelarve 

Majaga külgnevate tuletõrjeredelite alumiste 

astmete piiramine kaitserajatisega 

 
x 

 
direktor 

osavallavalitsus

/ eelarve 

Mänguvahendite kuuri mädanenud põranda ja 

kaardus riiuliplaatide väljavahetamine 

 
x 

 
direktor eelarve 

Lasteaia õuealal elurikkuse suurendamine – 

rajame ühele haljasalale lillemuru 
x  

 
direktor eelarve 

Lasteaia õuealal kasvavate puude ja põõsaste 

juurde neid tutvustava tekstiga stendide 

paigaldamine 

 

x 

 

direktor eelarve 

Inventar 

Pesukuivati ostmine x   direktor eelarve 

Rühmade mängutubades olevate lastekappide 

uste hingede kordategemine 
x 

 
 direktor eelarve 

Koolieelikute rühmale multimeediaprojektori 

ostmine  

 
x  direktor eelarve 

Koolieelikute rühma mängutuppa pimendavate 

ruloode ostmine 
 x  direktor eelarve 

Vastavalt vajadusele arvutite uuendamine x x x direktor eelarve 

Lauanõude ja voodipesu uuendamine x x x direktor eelarve 

Õppevahendite uuendamine x x x direktor eelarve 

*Kaaluda lasteaeda köögi tagasitoomist  

(lastevanemate soov!) 

 
x  direktor 

osavallavalitsus

/ eelarve 

*- KÜSITLUSEST selgus, et lapsevanemad soovivad lasteaeda köögi tagasitoomist. Põhjendused: 

kui osavaldades on lasteaedade osalustasud jm võrdsetel alustel paika pandud, siis olgu ka Käina 
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lasteaias köök, sest kõigil Hiiumaa lasteaedadel on oma köök; väiksemas potis keedetud toit on 

parem. 
 

Köögi tagasitoomiseks oleks vaja lisaks olemasolevale personalile tööle võtta kaks kokka-

toitlustusjuhti, osta ANC laoprogramm, uus pliit (olemasoleval koolist toodud pliidil on liiga 

väikesed plaadid), kartulikoorimismasin, potte, tükeldaja, köögikombain jm vajalikku 

köögitehnikat. 

 

Inforessursside juhtimine 

ELIISi meeskonnale ettepanekute tegemine 

e-lasteaia töökeskkonna täiustamiseks 
x x x direktor eelarve 

Kodulehekülje täiendamine ja arendamine  x x x direktor eelarve 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Keskkonnahoiualase tegevuse arendamine: 

elektri, vee, paberi ja olmekeemia säästlik 

kasutamine, prügi sorteerimine 

x x x 

direktor, 

kogu 

personal 

eelarve 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine, jääk- ja 

taaskasutavate materjalide kasutamine laste 

loovtegevustes. 

x x x 
direktor, 

pedagoogid 

eelarve + 

KIK-i 

projektid 

 

 
3.5  ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Valdkonnad: 

1. Lapse areng 

2. Õppekava  

3. Õppekorraldus ja –meetodid 

4. Väärtused ja eetika 

 

Eesmärgid arengukava perioodi lõpuks: 

1. Õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud lähtuvalt lapse individuaalsest arengust. 

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on rakendatud erinevaid aktiivõppemeetodeid ja projektõpet.  

3. Lapse arengut toetavad erialaspetsialistid. 

4. Õppekava täitmine on süsteemselt hinnatud ja parendustegevused planeeritud. 

 

Prioriteetsed tegevused: 

1. Lapse põhitegevus on mäng. 

2. Lapse igakülgse arengu soodustamine. 

3. Üldõpetusliku tööviisi rakendamine.  

4. Üheks teemaks üldõpetuslikus kasvatusviisis on lastele teadmiste andmine, mis on 

kiusamine, et seda ennetada ja kiusamisjuhtumid võimalikult tõhusalt lahendada; 

järelvestlused lastega, et olla kindel olukorra muutumises.  

5. Õppekavaeesmärkide täitmiseks valivad õpetajad ise õppevormid ja meetodid. 

6. Süvendatud tähelepanu pööramine loovuse arendamisele, keskkonnakasvatusele, 

liikumisele, tervislike eluviiside kujundamisele, sealhulgas enda ja teiste tervise 

väärtustamisele ning tervislikule toitumisele.  

7. Õuesõppe tegevuste, väljasõitude, õppevahendite ja - keskkonna edasiarendamine. 

8. E-õppevahendite kasutamine õppetöös. 

9. Kohaliku eripära väljatoomine.  

10. Õppe- ja kasvatus- ning vabades tegevustes laste väärtushoiakute sihipärane kujundamine. 

11. Tegevuse planeerimine kooskõlas lasteaia põhiväärtustega. 

12. Märkame laste erinevat võimekust, toetame annet ja pakume õpiabi erivajadustega lastele. 

13. Hariduslike erivajadustega ja koolipikendust saanud lastele individuaalse õppekava 

koostamine.  
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14. Innove Rajaleidja keskuse tugisüsteemide kasutamine. 

15. Laste koolivalmiduse hindamine. 

16. Vähemalt üks kord õppeaastas lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga 

arenguvestluste läbiviimine.  

11. Koolieelikute vanematele koolivalmidusest tagasiside andmine. Koolivalmiduskaartide 

koostamine. 

17. Lapsevanemate nõustamine nende laste õpet ja kasvatust käsitlevatel teemadel. 

18. Erinevate ürituste (pidude, kontsertide, kooliõpilastega kohtumised, teatritruppide 

küllakutsumiste) korraldamine. 

19. Temaatilise lastekirjanduse ostmine. 

 

 

4.  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Lasteaia arengukava muudetakse seoses: 

1. haridusalase seadusandluse muudatustega; 

2. lasteaia staatuse muutmisega; 

3. muudatustega lasteaia eelarves;  

4. lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; 

5. lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava uuendamise eest vastutab lasteaia direktor. 
Arengukava muudatused fikseerib direktor käskkirjaga kooskõlastades need pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga,  pärast arengukava kinnitamist Hiiumaa Vallavalitsuse määrusega. 
Pärast arengukava kinnitamist avalikustatakse see avaliku teabe seaduse alusel lasteaia veebilehel. 

 

Arengukava on kooskõlastatud: 

1. Käina lasteaia pedagoogilise nõukogu 12. novembril 2019. a. toimunud koosolekul, 

protokoll nr 2; 

2. Käina lasteaia hoolekogu 19. detsembril 2019. a. toimunud koosolekul, protokoll nr 3. 
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