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1 . SISSEJUHATUS 
 
Viljandi Lasteaed Krõll arengukava aastateks 2015 – 2017 on dokument, mis määrab lasteaia 
arendustegevuse  põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 
uuendamise ja muutmise korra. Arengukava on täienev ja arenev strateegiline dokument, mis 
muutub koos uuenevate nõudmiste, võimaluste ja vajadustega.  
Lasteaia arengukava koostamisel on lähtutud eelmise perioodi arengukava analüüsist, 
sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja, Viljandi Linna arengukavast.  
Arengukava koostamise protsessis osalesid lasteaia juhtkond, töötajad ning lapsevanemad läbi 
hoolekogu ja lastevanemate fookusgrupi tegevuse.  
 
Arengukava on abiks püstitatud eesmärkide ja tegevuste pidevaks ja sihikindlaks elluviimiseks 
ning on tihedalt seotud lasteaia õppekavaga ning sisehindamise korraga. Arengukava on aluseks 
lasteaia õppeaasta tegevuskava, rühmade tegevuskavade ning eelarve koostamisele, 
investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ning muude vahendite taotlemisele. 
 
Arengukava väljendab seda, millisena näevad organisatsiooni liikmed lasteaeda kolme aasta 
pärast ning milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada senisest paremini 
toimiv lasteasutuse töö. 

 
Viljandi Krõlli Lasteaia arengukava on kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu koosolekul 
23.oktoobril 2014. a ja hoolekogu koosolekul 27.oktoobril 2014. a. 
 
 
2. ÜLDANDMED 
 

2.1. Andmed lasteaia kohta 
 
Nimetus VILJANDI LASTEAED KRÕLL 

Aadress Kagu 9, 71013, Viljandi 
Registrikood 75005392 
Omandivorm Munitsipaallasteasutus 
Teeninduspiirkond Viljandi linn 
Kontakt 43 45 331, 53018149 , kroll@viljandi.ee 
Veebilehekülg www.kroll.ee 
Koolitusloa nr, kehtivusaeg 2446HM, tähtajatu 
Lasteaed on avatud Tööpäevadel 7.00 – 19.00 
Rühmad 6 rühma - 1sõimerühm (vanus 1,5 – 3 aastat), 

3 nooremat rühma (vanus 3 - 5 aastat), 1  
keskmine rühm (vanus 5 - 6 aastat) ja 1 
vanem rühm ehk kooliks ettevalmistusrühm 
(vanus 6 - 7 aastat) 

Asjaajamis- ja õppekeel Eesti keel 
 
2.2.  Lasteaia lühikirjeldus 
 
• Lasteaed Krõll asub Viljandis Paalalinna linnaosas. Asukoht on soodne last lasteaeda 

toovale lapsevanemale, kes elab Kesklinna, Paalalinna või Kantreküla piirkonnas. 
• Lasteaed Krõll on ehitatud 1964/1965 tüüpprojekti nr 2 -04-160 järgi, mis on koostatud 

RPI „Eesti Projekt“ järgi 140 kohalise ja 6 rühmalisena.  
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• Lasteaed on tegutsenud alates 01. veebruarist 1966. Aastatel 1965 – 1992 kandis 
lasteaed „Viljandi V Lastepäevakodu“ nime ja 1992 – 1995.a „Viljandi V Lasteaed 
Krõll“ nime. 1995. aastast kannab lasteaed nimetust „Lasteaed Krõll.“ 

• 2005.a liitus lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi lühend TEL) 
võrgustikuga, milles nähakse väljundit tervisealaste tegevuste sihikindlamas 
arendamises, uute teadmiste omandamises, oma tööde ja tegemiste tutvustamises. 

• Alates 2006.a. osaleme väga aktiivselt erinevates loodus- ja keskkonnaalastes 
tegevustes. Igal õppeaastal viiakse läbi vähemalt üks Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse poolt rahastatud projekt. 2013-2014 õppeaastat jääb iseloomustama 
keskkonnateemaline projekt „Krõllid õpivad vaatlema“. 

• Aastatel 2012 – 2014  osalesime Archimedese Sihtasutuse poolt rahastatud Comeniuse 
programmi projektis „ Outdoor education focusing on Science and Technology”.  

• 2013.a. liitusime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ 
 
2.3.  Lasteaia eripära ja traditsioonid 
 

• Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas, mille lähedal asuvad paisjärv, mänguväljak 
ja Valuoja org ning meie poolt läbiviidud projektide raames valminud loodusrajad.  

• Lasteaial on olemas oma logo, laul, rühma logod ja tunnussalmid. 
• Lastel on suurepärane võimalus viibida palju värskes õhus ja õpetajatel viia läbi õppe- 

ja kasvatustegevusi looduses. 
• Lasteaias tähistatakse traditsiooniliselt rahvakalendri tähtpäevi ja riiklikke pühasid 

ning peetakse lasteaia sünnipäeva. Lasteaia muudavad eriliseks pikaajalised 
traditsioonid. 

• Tähtsal kohal on õuesõpe ja keskkonnakavatus, mille lähtealuseks on avastusõpe – 
lapsi suunatakse iseseisvalt tegutsema, liikuma, mõtlema ning avastama. Toimub 
loodusradade aktiivne külastamine erinevatel aastaaegadel. Läbi projektide on 
võimaldatud lastel käia õppeekskursioonidel väljaspool Viljandit. 

• Õpetamise põhieesmärkideks on lapsepärasus, elulisus, näitlik õpetus, isetegevuse 
põhimõte, vaateõpetus ehk kodulugu, õpitavaga tutvumine loomulikus keskkonnas, 
kõikide õpetusalade ja teemade sidumine ühtseks tervikuks arvestades lapse huvide ja 
elulisusega. 

• Läbi aastate oleme alushariduse andmisel kasutanud projektipõhist õppimist, mille läbi 
on õppetöö võimalused muutnud mitmekesisemaks.  

• Osaleme programmis „Kiusamisest vabaks,” mille eesmärgiks on arendada 
lastevahelisi üksteist arvestavat ja kaasavat kultuuri.  

• Meie lasteaed on avatud uutele ja innovaatilistele ideedele ning tunneme rõõmu 
loovast tegevusest. Hindame ja väärtustame erinevaid metoodikaid ja õpetamisviise. 

• Lasteaias toimub tervisedendamisealane tegevus, mis on suunatud laste ja personali 
tervise parendamisele ning tähtsal kohal on tasakaalustatud toit, terviseõpetus lastele, 
laste erivajaduste arvestamine, liikumistegevuste läbiviimine, sportlikud üritused 
lastevanematele ja personalile. 

 
2.4.  Õppe- ja kasvatustöö tegevuspõhimõtted lasteaias 
  

• Õppe- ja kasvatustöö lasteaias toimub teemaõpetuse raames lasteaia õppekava alusel, 
mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale, on seotud lasteaia 
arengukavaga ning milles on arvestatud paikkonna kultuurilist omapära, 
rahvatraditsioone, loodust ja tervishoidu. 

• Lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärgiks on lapse mitmekülgne ja järjepidev 
areng kodu ja lasteasutuse koostöös.  
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• Laste igapäevaelus arvestatakse väljakujunenud väärtuste ja Eesti 
kultuuritraditsioonidega.  

• Õppekava arendamisel on olulisel kohal lapsest lähtuva käsitluse lahtimõtestamine ja 
rakendamine. Lapsest lähtuva käsitluse puhul on tähtis lapse tegevus (protsess), 
aktiivne osalemine õppeprotsessis, positiivne õpikogemus, turvaline kasvukeskkond ja 
lapse enesehinnangu toetamine. 

• Õppe- ja kasvatustöös lasteaias pööratakse palju tähelepanu projektipõhisele 
õppimisele. 

• Õppe- ja kasvatustegevus käib mängu kaudu, kus rõhuasetus on laste 
eneseväljendusoskuse arendamisel ning väärtustatakse häid kombeid ja viisakat 
käitumist 

• Õpetajad on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. 
Rühmameeskonnad koostavad igaks õppeaastaks rühma tegevuskava, mis aitab 
õpetajal rakendada lasteaia õppekava ning kaasata erinevaid huvigruppe.  

• Lasteaia õpi- ja mängukeskkond ning looduskaunis asukoht pakuvad erinevaid 
võimalusi tegevuste rakendamiseks õppe- ja kasvatustegevuses. 

• Õppetegevuse teema valiku määravad looduses ja ümbritsevas keskkonnas toimuvad 
muutused, rahvakalendri tähtpäevad, ühiskondliku elu sündmused ja laste huvid.  

• Laste eakohase arengu jälgimiseks ja koolivalmiduse hindamiseks kasutatakse ühtseid 
põhimõtteid ning väljatöötatud arenguvestluse süsteemi.  

• Igal aastal viiakse lapsevanemaga läbi vestlus lapse arengu teemadel, mille põhjal 
sõlmitakse kokkulepped järgmiseks perioodiks. Lasteaia lõpetamisel väljastatakse 
koolidele esitamiseks lapse koolivalmiduse kaart. 

• Sisehindamise ja tulemusnäitajate alusel analüüsitakse õppe- ja kasvatustööd iga 
õppeaasta lõppedes. 

• Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse eest vastutab Krõlli Lasteaia pedagoogiline 
nõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse 
korraldamine, analüüsimine, hindamine ning lasteaia juhtimist toetavate vajalike 
otsuste tegemine.  

 
2.5. Organisatsiooni struktuur  
 
Seisuga 01.09.2014 töötab lasteaias 6 rühma ( 5 aiarühma ja 1 sõimerühma), mis kannavad 
järgmisi nimetusi:  

• Lepatriinud – sõimerühm   
• Sipsikud – noorem rühm (vanus 3 - 5 aastat) 
• Mõmmid – noorem rühm (vanus 3- 4 aastat) 
• Muumid -  noorem rühm (vanus 4 – 5 aastat)  
• Naksitrallid -  keskmine rühm (vanus 5 - 6 aastat)  
• Pokud – vanem rühm ehk kooliks ettevalmistusrühm (vanus 6 - 7 aastat) 

 
2014. aasta 1. septembri  seisuga on lasteaia nimekirjas 116 last.  
2015 – 2017.a. sõltub  rühmade komplekteerimine lasteaias Viljandi Linnavalitsuse haridus- 
ja kultuuriameti juures peetava laste järjekorra registris kohta vajavate laste vanusest. 
 
Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 19.00 (18.00-19.00 töötab valverühm) 
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3.  HETKESEIS VALDKONDADE LÕIKES 
 
Analüüsi aluseks on : 

• Viljandi Krõlli lasteaia 2012-2014.a. arengukava täitmise analüüs,  
• Viljandi Krõlli lasteaia 2012-13 ja  2013-14 õppeaasta sisehindamise aruanne,  
• Viljandi Linnavalitsuse poolt  2014.a. kevadel korraldatud rahuloluküsitlus  

 
3.1.  Eestvedamine ja juhtimine 
 
• Lasteaial on hea maine ning ühtseid väärtusi kandev ja motiveeritud kollektiiv. 
• Lasteaia toimub pidev väärtuste järgimine ja omanäolisuse kujundamine. Välja on 

kujunenud traditsioonid ja sümboolika.  
• Lasteaia tegevus lähtub arengukavast. Arendustegevus on süstemaatiline. Arengukava ja 

lasteaia tegevuskava koostamisel lähtutakse sisehindamistulemustest.  
• Lasteaia personal osaleb aktiivselt otsuste tegemise protsessis ja lasteaia 

arendustegevuses. 
• On olemas terviklik planeerimissüsteem. Parendusvaldkonnad, arengukava, tegevuskava 

ja töötajate tööplaanid  on omavahel seotud. 
• Lasteaia õppekava vastab riikliku õppekava nõuetele ja selles on  välja toodud lasteaia 

eripära.  
• Lasteaia asjaajamine on mõistetav, dokumendid omavahel seotud, süsteemsed. On tagatud 

lasteaia tegevust reguleerivate dokumentide olemasolu. Kokkulepitud põhiväärtused ja 
normid on ka aluseks tegelikule toimumisele lasteaias. Haldusaktide koostamisse 
kaasatakse lasteaia arendustöörühm ja vajadusel kooskõlastatakse  erinevate 
huvigruppidega. 

• Toimub regulaarne sisehindamine. Läbi sisehindamise määratakse arendamist vajavad 
valdkonnad. Sisehindamisse on kaasatud erinevad huvigrupid. Lasteaia juhtimine on 
hinnatud personali ja lastevanemate rahulolu- uuringute kaudu. Läbi sisekontrolli on 
tagatud personali õiguspärane tegevus ja ressursside otstarbekas kasutamine.  

• Juhtkonna käitumine on lasteaia arengut toetav ja motiveeriv. 
• Eestvedamine ja juhtimine on orienteeritud lapse arengut toetavatele tegevustele. 
 
3.2.  Personalijuhtimine 
 
• Lasteaia kõikides töölõikudes on tagatud omavaheline koostöö, järjepidevus ja seotus. 
• Lasteaias on tõhus meeskonnatöö, selged ja kokkulepitud eesmärgid, avatus, toetuse ja 

usalduse olemasolu.  
• Juhtkond väärtustab pidevat õppimist ja arengut.  
• Õpetajad koostavad eneseanalüüsil põhinevaid õppeaasta kokkuvõtteid, mis on aluseks 

õppeaasta analüüsile. 
• Enesetäiendamine lasteaias toimub regulaarselt, personal on koolitatud, motiveeritud ja 

arendustegevusse kaasatud. 
• Lasteaias toimub personali vajaduse ja kohustuste hindamine/kaardistamine  ning 

vastavate parendustegevuste sisseviimine.  
• Lasteaias töötab kompetentne ja motiveeritud personal ( 100% pedagoogilisest kaadrist on 

kvalifitseeritud. 100% pedagoogidest vastab kvalifikatsiooninõuetele neist 47% omab 
kõrgharidust. 1 töötaja õpib hetkel bakalaureuseõppes ja 1 magistriõppes).   

• Lasteaias on toetav juhtimine. Töötajaid kaasatakse otsustusprotsessidesse, antakse  
tagasisidet, toetatakse iga töötajat enesearendamisel ning toimub töötajate motiveerimine 
ja tunnustamine. 100 % pedagoogidest ja 75% mittepedagoogilisest personalist osaleb 
aktiivselt arendustöörühmades. 
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• Juhtkonna ja personali meeskondade vahel toimuvad arenguvestlused, kus selgitame välja 
personaliliikmete ootused ja vajadused, tekkinud probleemid ja nende tekkepõhjused ning 
selgitame välja individuaalsed arenguvajadused ja oodatavad tulemused järgmiseks 
perioodiks.  

• Kõikidele töötajatele on tagatud tasakaalustatud arendamine kooskõlas sisehindamise 
tulemustest ja tegelikust koolituse  vajadusest lähtuvalt. Personali koolitamine ja 
arendamine toimub vastavalt koolitusplaanile (nii välis- kui ka sisekoolituste abil).  

• Õpetajate professionaalsuse tõusule aitab kaasa osalemine Comeniuse ja KIK projektis, 
lasteaedade aineühenduste töös (õpetajate aktiiv, muusika, liikumine, „Kaheksajalg“ – 
vanempedagoogid)  ning praktikantide või uue kolleegi juhendamine. 

• Lasteaias on tõhus info liikumise süsteem. Rahulolu tõusev trend on saavutatud 
iganädalaste infokoosolekute korraldamisega pedagoogidele ja igakuuliste nõupidamiste 
korraldamisega teenindavale personalile ning infotehnoloogiliste vahendite aktiivsema 
kasutamisega. 

• Pedagoogiline personal on väga püsiv ja suure pedagoogilise staažiga.  
• Õppealajuhataja õpib magistriõppes, 1 õpetaja õpib bakalaureuseõppes. 
 
 
Tabel 1. Personali koosseis ametinimetuste ja koormuste lõikes: 
 

Ametinimetus Ametikohtade arv enne 
15.09.2014 

Ametinimetus Ametikohtade arv alates 
15.09.2014 

Direktor 1 Direktor 1 

Õppealajuhataja 1 Õppealajuhataja 1 

Majandusjuhtaja 1 Majandusjuhtaja 1 

Õpetajad 12,05 Õpetajad 11,05 

    Õpetaja assistent 2 

Muusika-ja 
liikumisõpetaja 

1 Muusika-ja 
liikumisõpetaja 

1 

Logopeed 1 Logopeed 1 

Õpetaja abi  6 Õpetaja abi 5 

Asendustöötaja 1 Asendustöötaja 1 

Kokk 2 Kokk 2 

Perenaine 1 Perenaine 1 

Majahoidja-
remonditööline 

1 Majahoidja-
remonditööline 

0 

Ametikohti kokku 28,05 Ametikohti kokku 27,05 
 
Lasteaias töötab 2014. aasta 1. oktoobri seisuga 27 inimest, kellest 3 kuulub juhtkonna hulka, 14 
kuulub pedagoogilise personali hulka ja  10 tehnilise personali hulka . 
Alates 15.09.2014.a. tegeleb lasteaia majahoidja ja remonditöölise ametikohustuste täitmisega 
Viljandi Linnahooldus. Alates 01.11.2014.a. on ühes rühmas rakendatud ühe õpetaja 
süsteemi.  
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3.3. Koostöö huvigruppidega 
 

•  Koostööd tehakse erinevate osapooltega ning huvigruppidega (lapsevanemad, Viljandi 
Linnavalitsus, Viljandi põhikoolid, Viljandi ja Viljandimaa lasteaiad, MTÜ Viljandimaa 
TEL tervisetuba, loodusharidust pakkuvad asutused/ühingud  jne).  

• Huvigruppidel on võimalus omada ülevaadet lasteaias toimuvast (lasteaia kodulehekülg, 
rühma listiaadressid, rühmade koosolekud, individuaalsed vestlused, koole tutvustav 
koosolek kooliminevate laste vanematele, infostendid, uute laste vanemate koosolek, 
infoleht jne.).   

• Toimub iga-aastane rahulolu-uuring (lapsevanematele, personalile, kooli 1. klassi 
pedagoogidele) ja koostöö tulemuslikkuse hindamine, saadud informatsiooni kasutatakse 
arendustegevustes. 

• Koostöö peredega on avatud ja aktiivne, lapsevanemaid kaasatakse asutuse arendamisse.  
Hoolekogu osaleb lasteaia juhtimisprotsessis ning on kaasatud lasteaia arendus- ja 
majandustegevustesse. 

• Lasteaed arvestab piirkonna kooli nõudmistega ja lapsed on kooliks hästi ette valmistatud. 
• Lasteaias on toimiv koostöö erinevate erialaspetsialistide, haridus – ja sotsiaalameti, 

lasteaia ja lastevanemate vahel. 
• Lasteaias on toimiv vastastikune avatud suhtlemine ja koostöö erinevate huvigruppide 

vahel. 
• Lapsevanemad osalevad aktiivselt arenguvestlustel. Võetakse osa rühma üritustest ja 

võimalusel osaletakse ka rühma igapäevatöös. 
• Lasteaed on osalenud ülelinnalistes üritustes, projektides, läbi viinud avatud tegevusi, on 

tutvustanud lasteaia tegevust rahvusvahelistel seminaridel (Comeniuse raames Lätis, 
Rootsis) ja ajakirjanduses (artiklid). 

 
3.4. Ressursside juhtimine 

 
• Ressursside planeerimine ja kasutamine lähtub arengukavast. Eelarveliste  ressursside 

kasutamine toimub läbimõeldult ja tähtsustatult – arvestades lasteaia kitsaskohti, tehtud 
ettekirjutusi ja nõudeid. 

• Eelarve koostamine toimub koostöös Viljandi Linnavalitsusega, tagamaks vajalikud 
eelarvelised ressursid õppekava täitmiseks ja hoone majandamiseks. 

• Ressursside kasutamist analüüsitakse regulaarselt. 
• Toimub täiendavate ressursside hankimine projektide abil.  
• Laste õpi- ja kasvukeskkonna täiendamisel lähtutakse kasutatavast metoodikast ja lasteaia 

eripärast. 
• Investeeringutes püüeldakse  kaasaaegse, turvaline, esteetiline ja lapse igakülgset arengut 

toetav keskkonna poole.  
• Investeeringuid tehes arvestatakse tervisekaitse, tuleohutuse ja tööohutuse  nõuetega. 
• Toimub pidev säästliku ja keskkonnahoidliku majandamise harjumuste kujundamine. 

Personali liikmetest on moodustatud Krõlli roheliste töörühm. 
• Suurt tähelepanu pööratakse asutuse  IKT-alaste ( info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) 

võimaluste loomisele. 2008 a. saavutati tulemus, kus kõigil pedagoogidel on võimalus 
kasutada oma töös arvutit. Asutus püüdleb elektroonilise asjaajamise poole ja 
paberkandjal dokumentide vähendamisele. Toimub pidev lasteaia kodulehekülje 
arendamine, IKT vahendite kasutamine on tõhustanud infovahetust.  Lastevanematega 
suhtlemiseks on loodud rühmalistid ja rühmade nimelised e-posti aadressid. 100% 
vajalikest arvutitöökohtadest loodi 2011.a.  
Täna tegelevad asutuse arvutipargi uuendamise ja tehniliste probleemide lahendamisega 
linnavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid, kes aga suure koormuse tõttu ei jõua meid 
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igapäevaselt nõustada ettetulevate probleemide lahendamisel.  Sellest tulenevalt vajame 
lasteaia IKT arendusjuhti, kelle ülesanneteks oleksid:  
- asutuse kodulehe haldamine ja arendamine;  
- digitaalne dokumendihaldus;  
- majasiseste IKT projektide juhtimine;  
- töötajate IKT alane koolitus ja tugi. 

 
3.4.1. Mängu- ja töökeskkond 
 

• Lasteaia 4 rühma ruumid on ilma magamistoata. Lapsed mängivad ja magavad samas 
ruumis. kahel rühmal on olemas nii mängu- kui ka magamisruum.  

• Lasteaia hoone vajab seest täielikku renoveerimist. Hädasti on vaja lahendada 
ventilatsiooni-, torustiku- ja elektrisüsteemiga seotud probleemid. Tänaseks on hoones 
kujunenud olukord, kus uus ja vana süsteem ei taha hästi koos toimida ja sagedased on 
voolukatkestused, soojavee probleemid jne. 

• Laste toit valmistatakse lasteaia köögis. 2010.a. remonditi lasteaia köök ja rühmade 
nõudepesuruumid ning sisustati uue ja kaasaaegse tehnikaga. Probleemiks on hetkel 
toidukäitlejate duširuumi halvad tingimused.  

• Lasteaia mööbel on osaliselt uuendatud, kuid palju on kasutuses veel mööblit, mis on 
pärit lasteaia algaastaist.  

• Lasteaia välisustel puudub  automaatne lukustussüsteem, lasteaia välisuste ja õueala 
valve tuleks tagada turvakaamerate abil.  

 
3.4.2. Õueala  
 

• 2007.a korrastati lasteaia õuealal teed, soojustati hoone, krohviti fassaad ja vahetati 
aknad. 2009.a. märgiti maha liikumisväljak, 2014.a.oktoobris valmivad õuepaviljonid.  

• Õuealal asuvad mänguvahendid vajavad kiiret vahetamist. Sõimelastele mõeldud 
liumägi ja kiik ning aiarühmade mänguväljakul asuv liumägi on väga halvas 
olukorras. Juurde on vaja soetada uusi mänguvahendeid, et mitmekesistada 
õuemängude võimalusi. 

• 2014.a. vahetati osa lasteaia piirdeaiast. Suurem osa aiast on hetkel veel väga halvas 
olukorras ja vajab kiiret vahetamist. 

• Võimalusel tuleb välja vahetada 1966.a. pärit õueala valgustid ja paigaldada Lääne tn. 
poolse värava väga pimedasse piirkonda valgustid.  

• Suureks probleemiks on  parkimisvõimalused. Eriti halb on olukord talvel.  
 
3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

• Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis on vastavusse viidud 
koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ja on seotud lasteaia arengukavaga. 

• Õppekava arendustöös ja valdkondade täiendamisel lähtutakse õppe- ja 
kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüsist, õuesõppe, loodus- ja keskkonnahoiu  
põhimõtetest, õppeaasta üldeesmärkidest ja läbivast teemast ning mängu kasutamise 
põhimõtetest. 

• Õpetajaid toetatakse erinevate projektide kirjutamisel ja läbiviimisel. Läbi projektide 
on alushariduse omandamise võimalused muudetud mitmekesisemaks ning lastel ja  
lastevanematel on tõusnud keskkonnateadlikkus.  

• Läbi erinevate tegevuste ja keskkonnakasvatuse aidatakse lastel mõista aastaaegade 
rütmi, kujundatakse eetilisi tõekspidamisi, arendatakse laste tundemaailma  ning 
esivanemate kultuuripärandit.  
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• Õppekava võimaldab õpetajal kujundada õpi- ja kasvukeskkonda mitmekesisemaks ja 
lapse arengut toetavaks. Vastavalt võimalustele on õpetajad rühma õpi- ja 
kasvukeskkonda kaasajastanud ning kasutavad õpivõimaluste mitmekesistamiseks 
uuendatud õppevahendeid ja infotehnoloogia võimalusi. Laste turvalisuse tagamiseks 
on täiendatud lasteaia kodukorda. 

• Õppekava täitmiseks on soetatud vajalikud mängu-, loov-ja õppevahendid. Lasteaia 
õuealale on kujundatud loodusõpperada, kus viiakse õppetegevusi läbi erinevatel 
aastaaegadel.  

• Õppekorraldus toetab tervislikke eluviiside kujundamist, väärtustatakse ja edendatakse 
liikumistegevuste läbiviimist värskes õhus. 

• Rühma õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine on paindlik ning võimaldab 
õpetajatel teha vajadusel muudatusi. Rühmades toimub laste ealist, soolist ja 
individuaalsust ning mänguoskusi arvestava rühma tegevuskava pidev arendamine ja 
täiendamine ainekavade kaupa. 

• Õpetajad valivad õpetamisstrateegiaid ja õpetamismeetodeid lähtuvalt laste arengust, 
individuaalsusest ning lasteasutuse õppekava eesmärkidest. Õppimist suunavateks 
teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. 

• Lasteaia töötajatel on olnud võimalus tutvuda Rootsi ja Läti lasteasutuste tööga ning 
tutvustada oma õppe- ja kasvatustöö põhimõtteid väliskülalistele. 

• Õpetajad integreerivad õppe- ja kasvatusvaldkondi, seostades  lapse elu ja ümbritseva 
keskkonnaga ning koostavad teemamappe järgides rühma tegevuskava ja aastaplaani. 

• Õpetamisel on oluline lapse arengust lähtuv õpetamisviis. Õpetajate tähelepanu 
keskmes on õpetatava osa jõudmine lapseni vastavalt lapse arengutasemele. Õpetajad 
tunnustavad lapse loomulikku kasvamist ja arenemist, arvestades erinevat tempot ja 
pere soove. 

• Lapse arengu jälgimine ja toetamine on süstematiseeritud, kavakindel ning lapsest 
lähtuv. Laste arengu hindamissüsteemi ning koolivalmiduse hindamise põhimõtteid 
täiustatakse pidevalt vastavalt praktilistele kogemustele ja vajadustele. Laste arengu 
tulemuste põhjal toimuvad arenguvestlused lapsevanematega ning õppeaasta lõpul 
hindavad õpetajad laste arenguks püstitatud eesmärkide täitmist ja sellest lähtuvalt 
kavandavad järgmise õppeaasta rühma eesmärgid. 

• Läbi laste arengu jälgimise toimub erivajadustega laste märkamine ja sellest lähtuv 
koostöövõrgustiku loomine lapse toetamiseks. Individuaalse õppekava koostamisel ja 
elluviimisel osaleb kogu lapse arengut toetav meeskond ning lisaks on kaasatud 
erinevad sidusgrupid. 

• Lapsevanemaid toetatakse ja abistatakse, vajadusel nõustatakse õppe- ja 
kasvatusküsimustes ning koolipikenduse taotlemise küsimustes. 

• Lasteaias on meeldiv ja konstruktiivne töökliima, püsiv ja ühtne meeskond. Töötajad 
on hästi motiveeritud ja loovad inimesed, kes tahavad lastega tegeleda. Lasteaias on 
igati lapsesõbralik ja turvaline arengu ning töökeskkond. 
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4.  KRÕLLI LASTEAIA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED  
 
MISSIOON 
 
Krõlli lasteaed on peret toetav, keskkonnasõbralik, turvaline ja arengut soodustava 
mängukeskkonnaga asutus, kus ettevõtlikult ja loovalt tegutsedes ning tervislikke eluviise 
väärtustades omandavad lapsed alushariduse. 
 
VISIOON 
 
Krõlli lasteaed on lastevanemate poolt hinnatud, kodune, tervist ja looduskeskkonda hoidev, 
ettevõtlikkust ning loovust väärtustav lasteaed, kus on rõõmsad lapsed ning rahulolevad 
töötajad. 
 
PÕHIVÄÄRTUSED: 
 
Koostööoskus – jõupingutusi ühendades ühise eesmärgi poole pürgimine. Koos töötades 
jõuame soovitud tulemuseni kiiremini ja kergemini. 
Lapsest lähtuvus – laste vajadustest, huvidest ja tervisest lähtumine kõigis tegevustes, 
lastega arvestamine ja hoolimine. 
Hoolivus - lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. 
Loovus, leidlikkus – mõelda loovalt ja lahendada olukordi ning ülesandeid uudsel moel. 
Austus – austame kedagi või midagi, hindame ja väärtustame seda. Austust näitame välja 
viisaka käitumise ja lugupidava suhtumisega. 
Ettevõtlikkus - tahan - suudan – teen hoiakuga laps/töötaja on julge algataja, otsib uusi 
lahendusi, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja 
hooliv. 
Keskkonnateadlikkus – tähtsustame tervislikku ja loodust väärtustava eluviisi kujunemist.  

 
 
5.  LASTEAIA ARENDUSE VALDKONDADE PÕHISUUNAD AASTATEKS  2015 - 

2017 
 
Strateegilised eesmärgid: 
 
5.1. Eestvedamine ja juhtimine  
Arengusuund: Juhtimine on süsteemne, kooskõlastatud, toetav ja kaasav. Juhtkonna 
eestvedamisel toimib kõikides valdkondades väärtuspõhine tegevus, milles osalevad erinevad 
huvigrupid. 
 
5.2. Personalijuhtimine 
Arengusuund: Personal on kvalifitseeritud, motiveeritud, tulemustele orienteeritud ja ühtne 
meeskond. Enesetäiendamisel lähtume lasteaia väärtustest ja töötajate vajadustest. 
 
5.3. Koostöö huvigruppidega 
Arengusuund: Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse, mille tulemusel on 
saavutatud kõigi osapoolte rahulolu.  
 
5.4. Ressursside juhtimine 
Arengusuund: Lasteaia õpi- ja töökeskkond on kaasaegne, keskkonda säästev, tervislik ning 
turvaline. 
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5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
Arengusuund:  
Väärtuspõhine õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse õpi- ja uudishimu, iseseisvat mõtlemist, 
loovust, avastamisrõõmu, ettevõtlikkust ja tervist ning väärtustab lapse individuaalsust, 
õuesõpet ja keskkonnahoidu. 
 
 
6. LASTEAIA ARENDUSE VALDKONDADE EESMÄRGID JA TEGEVUSK AVA 

AASTATEKS 2015 - 2017 
 
Arenguvaldkondade seadmise aluseks on koolieelsete lasteasutuste sisehindamise 
kriteeriumites kehtestatud valdkonnad. Arendustegevuse valdkonnad on eesmärgistatud 
tulemuslikule tegevusele, milles lähtutud lasteaia visioonist, missioonist ja põhiväärtustest. 
Lasteaia areng kindlustatakse erinevate valdkondade koostöö tulemusena. 
Eesmärgistamisel oleme lähtunud seni tehtu analüüsist, meie tugevustest, arvestanud 
olemasolevate võimalustega ning võtnud endale uusi väljakutseid, püstitanud eesmärke. 
Tegevuskava on koostatud vastavalt lasteaia poolt seatud eesmärkidele ja prioriteetidele, mida 
täidetakse vastavalt lasteaia pidaja eelarveliste vahendite võimalustele. 
 
Arengukava rakendamine toimub eesmärgistatult alljärgnevate valdkondade kaupa 
 
6.1. Eestvedamine ja juhtimine 
 
Eesmärgid : 

1. Lasteaia areng on süsteemne ja lähtub missioonist, visioonist ning strateegilistest 
eesmärkidest. 

2. Lasteaias on demokraatlik ja väärtuspõhine  juhtimissüsteem, hinnatakse oma ja teiste 
väärtusi. 

3. Ühiste väärtuste mõtestamine, ellu rakendamine ning toimivuse jälgimine.  
4. Lasteaia põhiväärtused on huvigruppide poolt aktsepteeritud ning väljenduvad 

tegevustes. 
5. Lasteaia töökorralduslik dokumentatsioon toetab asutuse head toimimist. 
6. Juhtkond on eeskujuks personali kaasamisel, meeskonna innustamisel koostööle, 

õppimisele. 
7. Lasteaia juhtimisel on arvestatud õppiva organisatsiooni printsiipe, kus väärtustatakse 

meeskonnatööd ja elukestvat õpet. 
8. Lasteaia sisehindamine on süsteemne, toimiv, regulaarne ja toetab juhtimist ning 

arengut. 
9. Juhtkond on avatud uutele mõtetele ja läbirääkimistele, infoliikumine on hästi toimiv. 
10. On saavutatud  kõikide osapoolte rahulolu lasteaia juhtimise ja üldise töökorraldusega. 

 

Jrk 
nr Prioriteetsed tegevused 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Vastutaja 

 
Finantseerimise 

allikas 

1 

Arendustegevuse ja juhtimisotsuste aluseks on 
kokkulepitud põhiväärtused, lasteaia missioon  ja 
visioon 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

2 

Tegeleme organisatsioonis ühiste väärtuste 
mõtestamise, ellu rakendamise ning toimivuse 
jälgimisega (personal mõistab oma tähtsust 
organisatsioonikultuuri edendamises  ja maine 
kujundamises). 

* * * Juhtkond 
 
 

 
 

Lasteaia eelarve  
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3 

Arengukava ja arengusuundade väljatöötamisel  ja 
muutmisel lähtume arengukava ja  sisehindamise 
eelmise perioodi analüüsist. 

* * * Juhtkond 
 

 
Lasteaia eelarve 

4 

Koostame õppeaasta tegevuskava lähtudes eelmise 
perioodi analüüsist,  lasteasutuse tähtsamatest 
arendusvaldkondadest, arengukavast ja 
sisehindamisest. 

* * * Juhtkond 
 
 

 
Lasteaia eelarve 

5 
Arvestame lasteaia arendustöös õppiva 
organisatsiooni põhimõtetega. 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve 

6 
Analüüsime  lasteaia mängu-ja töökeskkonna 
ohutust ja turvalisust. 

* * * 

Juhtkond, TEL-
meeskond, 
hoolekogu 

 
Lasteaia eelarve 

7 

Koostöös personaliga järgime 2015 – 2017 
arenguperioodi missiooni, visiooni ning lasteaia 
põhiväärtused 

* * * 

Juhtkond 
 
 

 
Lasteaia eelarve 

8 
Rõhutame lasteaia kultuuri ja eripära ning toetame 
töötaja arengut seoses lasteaia põhieesmärkidega. 

* * * Juhtkond 
 

 
Lasteaia eelarve 

9 

Viime läbi iga-aastase sisehindamise. Toimub 
korrapärane andmete kogumine ja töötlemine, 
tulemuste hindamine, analüüsimine. Tegevus-ja 
tulemusnäitajate täpsustamine parendustegevused 

* * * Juhtkond 
 
 

 
Lasteaia eelarve 

10 Täiendame ja vajadusel muudame lasteaia õppekava  
* * * Õppealajuhataja, 

direktor 
 

Lasteaia eelarve 

11 

Tagame kehtestatud kordade, eeskirjade ja lasteaia 
tegevusi reguleerivate dokumentide vastavuse 
lasteaia põhiväärtustele, kehtivale seadusandlusele.  

* * * 

Juhtkond 
 
 

 
Lasteaia eelarve 

12 

Kaasame haldusaktide koostamisse erinevad 
arendustöörühmad ja kooskõlastame  vajadusel 
erinevate huvigruppidega. 

* * * 
Juhtkond 

 
 

 
Lasteaia eelarve 

13 

Tutvume programmiga „Ettevõtlik lasteaed“ 
- koostame liitumisega seotud dokumentatsiooni  
- liitume programmiga 

* 
 
 

* 
 * 

Direktor, 
õppealajuhataja, 

õpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

14 
Tähistame lasteaia 50.a. juubelit  (traditsioonid, 
sümboolika, väärtused) 

* *  Juhtkond 
 

Lasteaia eelarve, 
linnavalitsuse toetus 

 
 
6.2. Personalijuhtimine 
 
Eesmärgid : 

1. Personalivajadus on hinnatud, analüüsitud ja tulevikuks prognoositud. 
2. Lasteaias on kompetentne personal, et tagada iga lapse areng, visiooni, missiooni ning 

eesmärkide elluviimine. 
3. Ühised väärtused toetavad personali motivatsiooni - töös lastega, kolleegidega ja 

lastevanematega. 
4. Toetatud on personali professionaalset arengut läbi erinevate koolituste.  
5. Edendada personali elukestvat õpet tagamaks lasteaia prioriteetsete valdkondade 

pidevat arengut süsteemse koolitamise ja kogemuse vahetamise kaudu. 
6. Personali koolitamine, arendamine ning juhendamine on planeeritud ja teostatud 

enesehindamise- ja sisehindamise tulemustest lähtuvalt kooskõlas lasteaia arengukava 
ja õppekava prioriteetsete eesmärkidega. 

7. Lasteaias on hea meeskonnatöö, mida toetab toimiv tunnustus- ja 
motivatsioonisüsteem.  

8. Lasteaias on ühtse meeskonnana töötav personal, kes on kaasatud aktiivselt lasteaia 
arendustegevusse ja juhtimisse. 

9. Personalipoliitikat toetavad dokumendid lähtuvad ühtsetest eesmärkidest, kannavad 
lasteasutuse väärtusi ning toetavad reaalset tööd. 
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Jrk 
nr Prioriteetsed tegevused 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Vastutaja 

 
Finantseerimise 

allikas 

1 

Lasteaias on ametikohad täidetud nõutava 
kvalifikatsiooni ja asutuse põhiväärtustest lähtuva 
personaliga. 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

3 
Läbi personalitöö toetame lasteaia missiooni, 
visiooni ning põhiväärtuste rakendumist. 

* * * 

Juhtkond 
 

Lasteaia eelarve  

4 

Koolitusplaani koostamisel lähtume arengukava 
eesmärkidest ja sisehindamise tulemustest  * * * Direktor, 

õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

5 

Toetame õpetajate professionaalsuse tõusu ja lapsest 
lähtuvate õpetamismeetodite mitmekesistamist 
vastavalt asutuse koolitusplaanile. 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve 

6 

Lähtume õpetajate professionaalsuse arendamisel 
ning hindamisel kutsestandardi ja pedagoogilise 
kompetentsi nõuetest. 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

7 

Arendame sisekoolituste läbiviimist vastavalt 
koolitusplaanile. Analüüsime personali 
täiendkoolituse tulemuslikkust  ja rakendumist 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

8 

Toetame ja tähtsustame abipersonali 
enesetäiendamist ja tööalast arengut tagamaks nende 
pädevuse osalemisel õppe- ja kasvatustöös ning 
lasteaia prioriteetsete valdkondade arendamisel. 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

Direktor, 
majandusjuhataja 

 

 
 

Lasteaia eelarve 

9 

Kaasame töötajad arendustegevusse läbi 
erinevate töörühmade töö ning  julgustame personali 
initsiatiivi ja otsustusõigust. 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve  

10 
Märkame ja tunnustame töötajaid nii igapäevatöös 
kui lasteaia arendamisel. 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve  

11 

Tunnustamise ja motiveerimissüsteemi analüüsimine 
ning täiendamine lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest  * * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

12 

Viime läbi eneseanalüüside põhjal arenguvestlused 
õpetajatega ja kasutame tulemusi   
parendustegevustes. 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

13 
Viime läbi arenguvestlused teenindava personaliga 
ja kasutame tulemusi parendustegevustes. 

* * * Direktor, 
majandusjuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

14 
Korraldame meeskonnatööd toetava töökeskkonna  
 ( õppepäevad, õppereisid ja sisekoolitus). 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve 

15 

Uurime personali rahulolu (rahuloluküsitlused, 
arenguvestlused)  ja arvestame  tulemustega 
personalitöö parendamisel ning lasteaia 
arendustegevuses. 

* * * Juhtkond, 
Viljandi 

Linnavalitsus 

 
Lasteaia eelarve  

16 

Toimub regulaarne sise- ja enesehindamine, mille 
põhjal töötame välja parendustegevused, 
arengueesmärgid. 

* * * Juhtkond, 
 õpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

17 

Analüüsime  ühes rühmas ühe õpetaja süsteemi 
rakendumist, tõhusust ning hindamise tulemustest 
lähtuvalt kavandame  parendustegevusi 

*   

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

18 

Hindame regulaarselt personalijuhtimise eesmärkide 
täitmist ja rakendamise edukust ning hindamise 
tulemustest lähtuvalt kavandame  parendustegevusi 

* * * Juhtkond 
 
 

 
Lasteaia eelarve  

19 

Personalitööd reguleeriv dokumentatsioon on 
seadusele ja tegelikkusele vastav ja kajastab asutuse 
põhiväärtusi. 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

20 
Analüüsime ja vajadusel korrigeerime personalitööd. * * * 

Direktor 

Lasteaia eelarve  
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21 
Jätkame koostööd töötervishoiu arstiga, et ennetada 
tööst tulenevaid terviseriske. 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve 

 
 
6.3.  Koostöö huvigruppidega 
 
Eesmärgid : 

1. Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut. 
2. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse. 
3. Huvigruppide ühistegevuse võimalused on mitmekesised. 
4. Toimiv koostöö teiste lasteasutustega tagab õppekasvatustegevuse mitmekesisuse ja toetab 

töötajate enesetäiendamist . 
5. Tähtsustada ja aktiviseerida pere ja lasteaia vahelist koostööd. 
6. Erinevate huvigruppide rahulolu analüüsimine, koostöö tulemuslikkuse hindamine 

ning võrdleva analüüsi koostamine. 
 

Jrk 
nr Prioriteetsed tegevused 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Vastutaja 

 
Finantseerimise 

allikas 

1 
Täpsustame  lasteaia sisesed ja välised huvigrupid, 
määratleme koostöövajaduse ja kavandame koostöö 

*   

Direktor 
 

Lasteaia eelarve  

2 

Tegeleme huvigruppide rahulolu ning soovide välja 
selgitamisega, koostöö tulemuslikkuse hindamise ja, 
kogutud informatsiooni kasutamisega 
parendustegevustes (rahuloluküsitlus, ettepanekud, 
kaebused) ning võrdleva analüüsi koostamine. 

* * * 
Juhtkond, 

Linnavalitsus 
(korraldab 1xaastas 
rahuloluküsitluse 

lapsevanematele ja 
personalile) 

 
 

Lasteaia eelarve  

3 
Arengukava täiendamisel lastevanemate huvidega 
arvestamine 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

4 

Kaasame lasteaia hoolekogu lasteaia arendus- ja 
majandustegevustesse (lasteaia arengukava, 
õppekava täiustamine ja parendamine,  osalemine 
õueala projektis jne) 

* * * 

Direktor 

 
Lasteaia eelarve  

5 

Tõstame lastevanemate teadlikkust  hoolekogu tööst 
ja otsustest. 
 Hoolekogu liikmed: 
-  annavad rühma koosolekutel ülevaate hoolekogu 
tööst. 
- vajadusel korraldavad ja juhivad rühma toimkonna 
tööd. 
- korraldavad ja juhivad arengukava fookusgrupi 
tööd. 

 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
 
* 
* 
 

Direktor, 
hoolekogu 

 
 
 
 
 

Lasteaia eelarve  

6 

Uute koostööpartnerite leidmine lähtuvalt lasteaia 
eesmärkidest ja nende rakendamine . 

- Koostöö Viljandi Spordikooliga 
- Koostöö Kolm Põrsakest OÜ-ga 

(teadusring)  

* * * 

Direktor 
 

 
 

Lasteaia eelarve  

7 

Koostöö Viljandimaa Rajaleidja keskusega: 
vajadusel spetsialisti (eripedagoog, psühholoog) 
nõustamine lapsele, õpetajale, lapsevanemale 

* * * 

Direktor, 
õppealajuhataja, 

HEV koordinaator 

 
Lasteaia eelarve  

8 

Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste teadvustamine 
ja täitmine lastevanemate ja huvigruppide 
poolt 

* * * Juhtkond, 
personal 

 
Lasteaia eelarve 

9 
Edendame koostööd koolidega koolieelikute 
lastevanemate ja personali kaasamisega  

* * * 

Õppealajuhataja 

 
 

Lasteaia eelarve  

10 

Analüüsime  huvigruppidega tehtavat koostööd ning 
viime sisse vastavad parendustegevused (meediaga, 
politseiga suhtlemine,  kaebused, ettepanekud jne) 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  
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11 

Toetame ja abistame lapsevanemaid õppe- ja 
kasvatusküsimuste lahendamisel. Abivajaja  ümber 
tugivõrgustiku loomine. 

* * * 

Õppealajuhataja, 
õpetajad, HEV 
koordinaator 

 
Lasteaia eelarve  

12 

Kaasame lapsevanemaid läbi „Lastevanemate 
jututoa“  ning ühistegevuste kaudu lasteaia elu 
arendamisse ja tegemistesse.  

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve  

13 
Tutvustame avalikkusele lasteaia tööd ajakirjanduses 
ja meedias . 

* * * 

Juhtkond, personal 

 
Lasteaia eelarve  

14 

Tutvustame oma lasteaia head praktikat kõigile 
huvilistele. Lahtistes tegevustes osalemise 
võimaldamine lastevanematele, pedagoogidele ja 
teistele huvigruppidele. 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve  

15 
Kaasame lapsevanemaid ja personali 
terviseedendamise tegevustesse. 

* * * 

TEL-meeskond 

 
Lasteaia eelarve  

16 

Rühma lastevanemate koosolekute läbiviimine, 
kvaliteedi hindamine ja parendustegevuste 
rakendamine  

* * * Õpetajad, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

 

17 
Otsime uusi võimalusi informatsiooni jagamiseks 
lastevanematele.  

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

 
 
6.4. Ressursside juhtimine 
 
Eesmärgid : 

1. Tõhusalt ja säästlikult ressursse kasutades on loodud esteetiline, turvaline, 
mitmekülgsete võimalustega ning ajakohane õpi- ja töökeskkond. 

2. Majandamisel on rakendatud säästlikke ning keskkonnasõbralikke põhimõtteid. 
3. Lastele on loodud tingimused aktiivseks tegutsemiseks nii siseruumides kui ka 

õuealal. 
4. IKT- vahendite efektiivse kasutamise tulemusena on informatsiooni edastamise 

võimalused avardunud ning õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteet muutunud sisukamaks 
ning huvitavamaks. 

5. Materiaal – tehnilise baasi arendamisel on lähtutud lasteaia eesmärkidest, tervisekaitse 
ja päästeameti nõuetest, turvalisusest ning mängu ja õueala vahendite vajalikkusest. 

6. Ressursside kasutamisel on lähtutud asutuse prioriteetides ja püstitatud eesmärkidest. 
 

Jrk 
nr  Prioriteetsed tegevused 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Vastutaja 

 
Finantseerimise 

allikas 

1 

Koostöös Viljandi Linnavalitsusega eelarve 
koostamine, tagamaks vajalikud eelarvelised 
ressursid õppe- ja kasvatustöö täitmiseks ja hoone 
majandamiseks. 

 
* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

 
Direktor 

 

 
 

Lasteaia eelarve  

 
 

2 

Kasutame eelarvelisi ressursse eesmärgipäraselt 
(aluseks arengukava, tehtud ettekirjutused  ja 
hoolekogu ettepanekud). 

* * * 

Direktor 
 

 
Lasteaia eelarve  

 

3 Lisaressursside suurendamine projektide kaudu. 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve, 
erinevad  fondid 

4 

Täidame vastavalt eelarvelistele võimalustele  
riskianalüüsi tegevuskava (laste turvalisuse ning 
töötajate tervise ja tööohutuse eest hoolitsemine ) 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve 

 

5 
Juurutame lasteaias säästlikku mõtteviisi ja 
kokkuhoiupoliitikat.  

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve  

6 
Elektri, vee ja kütte kasutamiseks  energiasäästlike 
lahenduste otsimine ja rakendamine. 

* * * 

Majandusamet, 
direktor, 

majandusjuhataja 

 
Lasteaia eelarve+ 

linnaeelarve 
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7 

Vähendame paberkandjal esinevate dokumentide 
hulka ja viime õppe- ja kasvatustööga seotud 
dokumendid elektroonilisele kujule. 

* * * 

Juhtkond 

 
Lasteaia eelarve 

8 

Uuendame lasteaia infovoldikut ja tagame veebilehe 
operatiivse kasutamise. Kodulehekülje pidev 
täiendamine ning edasiarendamine. 

* * * 

Õppealajuhataja, 
direktor 

 
Lasteaia eelarve 

 

9 

Uuendame ja soetame koostöös Viljandi 
Linnavalitsuse IT-spetsialistidega lasteasutuse IKT 
vahendeid. 

- arvutite varundamissüsteem 
- koopiamasin 
- digitahvel 
- digitaalne pildiraam 

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

Linnavalitsuse  IT-
spetsialist, 
direktor 

 
 
 

Linnaeelarve 

10 

Analüüsime ja korrigeerime olemasolevat 
infohaldamissüsteemi (info kasutamine, jagamine, 
hoidmine). 

* * * Direktor 
 

 
Lasteaia eelarve  

11 

Täiendame järjepidevalt lapse igakülgset arengut 
toetavaid mängu – ja õppevahendeid ning 
õppekirjandust . 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

12 Õuepaviljonide kujundame õuesõppe klassideks. 
* * * 

Direktor, 
õppealajuhataja, 

Viljandi 
Linnahooldus 

 
Lasteaia eelarve+ 

linnaeelarve 

13 

Vastavalt eelarvelistele võimalustele õueala ja 
mänguväljaku korrastamine, täiendamine ning 
edasiarendamine 

* * * Direktor, 
Hoolekogu 

 
Lasteaia eelarve+ 

linnaeelarve   

14 

Lasteaia õuealal asuva mullahunniku kujundamine 
kelgu- ja liumäeks. 

- paigaldada liurenn 

* 

* 

 

Direktor 
Linnahooldus 

 
Lasteaia eelarve+ 

linnaeelarve 

15 

Mööbli osaline uuendamine rühmades (vastavalt 
eelarvelistele võimalustele ) 

- tahvlikapp (Pokud, Naksitrallid) 
- riiulid, kapid rühmaruumis 
- garderoobikapid 
- lastelauad, toolid 

 
 
* 
* 
 
* 

* 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 

Direktor, 
Majandusjuhataja 

 
Lasteaia eelarve+ 

linnaeelarve 

16 

Rühma- ja üldruumide  remont  (ruumid vastavuses  
tervisekaitse nõuetega) 

Saal 
lagi 
*  

* 
 

* 
 

Direktor, 
Majandusjuhataja  

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

17 
Sipsikute ja Mõmmide rühmas kraanisegistite 
vahetamine 

* 
 

* 
 

 

Majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 
 

18 Lepatriinude rühmas  köögikappide vahetus 

 * 
 

 Majandusjuhataja 
Linnahooldus 

Lasteaia eelarve 
 

19 Personali riidekappide renoveerimine 

  * 
 

Direktor, 
Majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

20 
 
Lastetekkide  uuendamine ( rühmade kaupa ) 

* * * 

Majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

21 
Direktori kabineti ja metoodilise kabinetis. mööbli 
vahetamine 

* * * Direktor, 
majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

22 
Teenindava personali töörõivaste osaline 
uuendamine 

* * * 

Majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve 

23 

Pesulao üleviimine majandusjuhataja tööruumi 
(vastavalt eelarvelistele võimalustele ) 

- suure pesukapi soetamine 

  * Direktor, 
Majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve  

 

24 

Keldri kohandamine majanduslaoks 
- radiaatorite paigaldamine 
- õuesõppe vahendite lao kujundamine 

* 
 *  

Direktor, 
Majandusjuhataja, 
õppealajuhataja 

Lasteaia eelarve+ 
linnaeelarve  
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6.4.1. INVESTEERINGUTE VAJADUSED 
 
1. Lasteaia siseruumide renoveerimine. 
2. Läbipääsusüsteem koos valvekeskseadme vahetusega  ja turvakaamerate paigaldamine õuealale 

(võimaldab uksi hoida lukus 24 tundi järjest). Tagada laste turvalisus ja vältida õuevahendite 
purustamine vandaalitsejate poolt. 

3. Lastemööbli uuendamine (laudade, toolide vastavusse viimine tervisekaitsenõuetega).  
4. Sundventilatsiooni paigaldus. 
5. Kuivatuskappide paigaldamine 6 rühma koridori + ventilatsiooniga ühendamine. 
6. 3 rühma remont (3 rühmaruumi + 3 koridorid+1 tuulekoda). 
7. Köögipersonalile duširuumi väljaehitamine. 
8. Õueala ümbritseva piirdeaia  taastamine, uuendamine. 
9. Lasteaia koridoride ja trepikodade remont. 
10. Õueala valgustite ja kaablite vahetamine ning uute valgustite lisamine jalgvärava pimedasse 

piirkonda. 
11. Amortiseerunud (48 a. vanad) elektrisüsteemi ja veetorustiku vahetamine. 
12. Leida lahendus koos Viljandi Linnavalitsuse majandusametiga Krõlli lasteaia sissesõiduprobleemi 

lahendamiseks. Naabri aia ehitusega on oht, et operatiivsõidukid, kaubaautod ja prügiauto ei pääse  
lasteaia territooriumile. 

13. Leida lahendus parkimisvõimaluste suurendamiseks lasteaia juures. 
 
 
6.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
 
Eesmärgid : 

1. Lasteaia põhiväärtuste viimine lapseni õppeaasta teemast lähtuvate tegevuste kaudu 
2. Õppekava arendamisel lapsest lähtuva käsitluse lahtimõtestamine ja rakendamine ning 

lasteaia eripära ja põhiväärtuste alusel lõimimisprotsessi edasiarendamine. 
3. Õppekasvatusprotsessis valdkondade integreerimisel õuesõppe metoodika põhimõtete 

kasutamine  
4. Suurendada õues läbiviidavate õppe- ja kasvatustöö tegevuste osakaalu.  
5. Muuta õppe- ja kasvatusprotsess mängulisemaks, lõimides erinevaid tegevusvaldkondi 

ning viies tegevusi läbi nii toas kui ka õues. 
6. Välja töötada näitajad, mis aitaksid hinnata väärtuste ja eetika rakendumist õppe- ja 

kasvatusprotsessis ning hinnata õpetajate poolt rakendatavaid meetodeid. 
7. Väärtuskasvatuse rakendamine õppe- ja kasvatusprotsessis, kasutades projekti 

„Kiusamisest vaba metoodikat.“ 
8. Töötada välja väärtuskasvatuse õpetamise ainekava ja lisana väärtuskasvatuse 

metoodiline materjal ning õppekavasse täienduste sisse viimine. 
9. Tugisüsteemide edasiarendamine tööks arenguliste- ja hariduslike erivajadustega 

lastega. 
10. Võrdsete võimaluste tagamine läbi lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamise, valikute 

võimaldamine kõikidele lastele  
11. Ettevõtliku õppe programmi tegevussuundade ja hoiakute arendamine lasteaia õppe- ja 

kasvatusprotsessis - laps algatab julgelt, tegutseb arukalt, vastutab ja hoolib ning 
mõtleb loovalt.  

12. Lapsel, peredel ja töötajatel on võimalused osaleda loovust ja ettevõtlikkust toetavates 
tegevustes. 
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Jrk 
nr Prioriteetsed tegevused 20

15
 

20
16

 

20
17

 

Vastutaja 

 
Finantseerimise 

allikas 

1. 

Lasteaia õppekava süsteemne analüüsimine ja 
täiendamine, parandamine, õppematerjalide 
kaasajastamine 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

 
2 

Õppekava  arendustöös lasteaia missiooni, visiooni, 
põhiväärtuste ja eripära  põhimõtetega  arvestamine 

* * * Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

3 

Erinevate õppekava valdkondade  arendamisel  
väärtuskasvatuse, keskkonnakasvatuse ja 
tervisedenduse sisuvaldkonna täiustamine  *  

Õppealajuhataja, 
töörühm 

 
Lasteaia eelarve  

4 
Läbi kuuplaanide kooskõlastamise õppekava 
arendustegevuse analüüsimine 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

5 
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade 
lõimimisprotsessi edasiarendamine. 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

6 
Ettevõtlusõppe edendamine ja lasteaia õppekavasse 
integreerimine   * 

Õppealajuhataja, 
meeskond 

 
Lasteaia eelarve  

7 

Õues õppimise võimaluste ja metoodika põhimõtete 
täiendamine  ning vastavate õppevahendite 
täiustamine 

* * * Õppealajuhataja 
 

 
Lasteaia eelarve 

8 

Õppe- ja kasvatustegevustes lapse loovusest ja 
eripärast lähtumine ning loovuse arengut (k.a. 
rollimängude) toetavate õppe – ja mänguvahendite  
täiustamine 

* * * 

Õppealajuhataja 
 

 
Lasteaia eelarve 

9 

Laste ettevõtlikkuse kujunemine läbi lõimitud 
tegevuste ja mängu.  Suhtumise – suudan – tahan – 
teen - väljakujundamine ning omaks võtmine  *  

Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 

 
Lasteaia eelarve 

10 

Väärtuskasvatuse lõimimine õppe- ja 
kasvatustegevusse ning selle kajastamine rühma 
dokumentatsioonis 

* * * 

Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 

 
Lasteaia eelarve  

11 

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku  
töös osalemine ning kogemuste kasutamine lasteaia 
õppetegevuses. 

* * * TEL-meeskond, 
õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

12 
Tervise edendamise tegevuskava rakendamine õppe- 
ja kasvatustegevustes 

* * * 

Rühmaõpetajad, 
õppealajuhataja 

 

 
Lasteaia eelarve  

13 
Tervislike eluviiside kujundamine erinevate 
õppetegevuste kaudu 

* * * 

Rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

14 

Tervisemeeskonna juhtimisel korraldame lasteaia 
tervistedendavad üritused ja tegevused lastele, 
lapsevanematele ja personalile 

* * * 

TEL-meeskond 

 
Lasteaia eelarve 

15 

Tervistedendavate tegevuste rakendamine lasteaia 
igapäevaellu * * * 

TEL-meeskond, 
õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

16 
Hindame ja analüüsime terviseedendamise tööd * * * TEL-meeskonna 

juht 
 

Lasteaia eelarve 

17 
Laste oskuste ja teadmiste arendamine mängulise 
õppetegevuse kaudu 

* * * 

Rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

18 
Õuesõppe kui meetodi lõimimine õppe- ja 
kasvatusprotsessi. 

* * * Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

19 
Lapsest lähtuva õppekasvatustegevuste 
eesmärgistamine ja planeerimine 

* * * Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

20 
Rühmade õppe- ja mänguvahendite ning õpimappide   
täiendamine. 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve 

21 
Õppe- ja kasvatustegevuse plaanide omavaheline 
sidumine. 

* * * Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

22 
Laste kaasamine tegevuste kavandamisse, valikute 
 tegemiseks suunamine ning toimunu analüüsimine. 

* * * Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

23 
Õppematerjalide ja õpetamisviiside kohandamine 
vastavalt laste arengule, huvidele ja erinevustele. 

* * * Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 
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24 

Lasteaia õueala õpperaja pidev täiustamine ja 
looduserajal erinevate arendavate tegevuste 
organiseerimine 

* * * Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

25 
Arenguliselt sobivate  mänguvõimaluste ning õppe- 
ja mänguvahendite mitmekesistamine  

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve 

26 
Metoodiliste vahendite täiendamine õuesõppeks: 
„Õuesõppe teemakastid”. 

* * * Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve 

27 

Õuesõppe tulemuslikumaks rakendamiseks 
metoodiliste vahendite ja õuesõppevõimaluste  
täiustamine. 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve 

28 

Lapse arengu hindamise süsteemi täiendamine, 
rakendamine ja dokumenteerimine. Lapsevanemale  
1 kord aastas arenguvestlusel  tagasiside andmine 

* * 

 Rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

29 
Huvitegevused  toetavad lasteaia õppekava ja  laste 
arengut 

* * * Direktor, 
õppealajuhataja 

Lasteaia eelarve 

30 

Laste arengu hindamissüsteemi pidev täiustamine 
vastavalt praktilistele kogemustele ja vajadustele.  

* * * Õppealajuhataja, 
töörühm 

Lasteaia eelarve 

31 
Lapsekesksete õppe- ja kasvatusmeetodite, 
põhimõtete ja mängu  rakendamine igapäevatöös. 

* * * 

Rühmaõpetajad 

Lasteaia eelarve 

32 
Lapse arengu süsteemne ja järjepidev jälgimine, 
hindamine ning tagasiside andmine lapsevanematele. 

* * * Rühmaõpetajad, 
logopeed 

Lasteaia eelarve 

33 
Lapse arengu paremaks jälgimiseks individuaalse 
töö läbiviimise süsteemi edasiarendamine. 

* *  Õppealajuhataja, 
töörühm 

Lasteaia eelarve 

34 
Protseduuride väljatöötamine erivajadustega lastega 
toimetulemiseks ja probleemide ennetamiseks 

* * * 

Logopeed, 
Õppealajuhataja, 

töörühm 

 
Lasteaia eelarve  

35 

Laste erivajaduste märkamine ja vastavate 
arendustegevuste rakendamine ning tehtava töö 
järjekindel dokumenteerimine. 

* * * Rühmaõpetaja, 
logopeed 

 
Lasteaia eelarve  

36 

Erivajadustest, individuaalsusest ja arengust lähtuv 
laste individuaalne arendamine koostöös 
erialaspetsialistide ja lastevanematega 

* * * 

Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad, 

logopeed 

 
Lasteaia eelarve  

37 
Koolivalmidust hinnatakse väljatöötatud süsteemi ja 
koolivalmiduse kaardi alusel. 

* * * 

Õppealajuhataja, 
õpetaja, 

 logopeed 

 
Lasteaia eelarve  

38 
Lastevanemate toetamine ja abistamine õppe- ja 
kasvatusküsimuste lahendamisel.  

* * * 

Rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

39 Väärtuste lõimimine tegevuskavasse ja igapäevaellu 

* * * Õppealajuhataja 
rühmaõpetajad 

 
Lasteaia eelarve  

40 
Õppeaasta eesmärkide kavandamine põhiväärtustest 
lähtuvalt.  

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

41 
Õppe- ja kasvatusprotsessis lasteaia väärtuste 
järgimine ning kujundamine lastes 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
Lasteaia eelarve  

42 

Väärtuskasvatust toetava õpikeskkonna edasi 
arendamine ning kujundavate õppematerjalide 
täiendamine. 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
 

Lasteaia eelarve 

43 

Analüüsida väärtuskasvatuse tulemuste ja tegevuste 
mõju ning selle alusel õppekava arendustegevuse 
planeerimine 
 

* * * 

Õppealajuhataja 

 
 

Lasteaia eelarve  

44 

Väärtuskasvatuse toetamine läbi „Kiusamisest vaba 
lasteaed“ metoodika 
 

* * * 

Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad, 

direktor 

Lasteaia eelarve 
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7.  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
Arengukava vaadatakse üle lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu või hoolekogu 
ettepanekul vähemalt üks kord aastas. 
Viljandi lasteaed Krõll arengukava uuendatakse seoses: 
• haridusalase seadusandluse muudatustega; 
• muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; 
• muudatustega riiklikus õppekavas; 
• lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; 
• lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega; 
• lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 
Ettepanekuid muudatusteks võivad teha ka kogu Krõlli lasteaia personal, juhtkond ja direktori 
käskkirjaga kinnitatud arengukava meeskond. Arengukava muudatused kinnitab direktor 
käskkirjaga. Arengukava tähtaja möödudes koostatakse uus arengukava, kooskõlastatakse see 
pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning esitatakse elektrooniliselt Viljandi Haridus- ja 
kultuuriametile. Uuendatud arengukava pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Viljandi 
linna ja Viljandi lasteaed Krõll veebilehele ning sellest teavitatakse vanemaid, hoolekogu, 
lasteaia töötajaid ja üldsust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


