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SISSEJUHATUS 

Viljandi Lasteaed Mängupesa (edaspidi lasteaed) on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on 
võimaldada Viljandi linna haldusterritooriumil alaliselt elavate koolieast noorematele lastele hoidu ja 
alushariduse omandamist. Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab kindlaks asutuse 
arendustegevuse, põhisuunad ja valdkonnad, kujundab strateegia ja tegevuskava kolmeks aastaks ning 
arengukava uuendamise korra. Arengukava juhtgrupis on direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja. 
Arengukava arendustegevusse on kaasatud järgmised huvigrupid: hoolekogu, personal, lapsevanemad. 

Lasteaia arengukava lähtub eelmise arengukava (2012-2014) analüüsist, 2012-2014 põhjal koostatud 
sisehindamise aruande tulemustest, 2012-2014 aastatel korraldatud lapsevanemate ja personali 
rahulolu-uuringute võrdlevast analüüsist, õppeaasta analüüsidest, personali arenguvestluste 
kokkuvõtetest, Viljandi linna arengukavast 2013-2020. Sisehindamise ja sellest lähtuva analüüsi 
tulemusena on selgitatud välja lasteaia väärtused, prioriteedid, arengusuunad, tugevused ja 
parendustegevused.  
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1. ÜLDANDMED 

1.1. Andmed lasteaia kohta 

Nimetus VILJANDI LASTEAED MÄNGUPESA 

Aadress Riia mnt 30, 71010 Viljandi, Viljandi maakond 

Registrikood 75005334 

Telefon 43377066; 4336674; 53264642 

E-post mangupesa@viljandi.ee 

Kodulehekülg www.mangupesa.ee 

Koolitusluba 
Nr 3897 HTM 
(välja antud 30.08.2005) 

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Viljandi linn 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-19.00 

 

1.2. Ülevaade ajaloost 

1945. aasta sügisel avati Väike-Turu tänaval Viljandi 1. lasteaed. 1985. aasta 1. novembril kolisid 
sealsed lapsed ja töötajad Männimäele ehitatud uude majja, kus alustas tööd 12 lasteaiarühma. Praegu 
töötab lasteaias 11 rühma: 3 sõimerühma ja 7 aiarühma. 2005. aasta sügisest kuni 2011. aasta 
veebruarini töötas lasteaias 10 rühma, kuid siis avati lisaks kahele sõimerühmale veel kolmas sõim. 
Lasteaia kõige noorem rühm on Õunakeste rühm. 

Aastatel 1993-2005 tegutses majas lisaks lasteaiale ka algkool (1.-4.klass) ja maja kandis nime 
Männimäe Lasteaed-Algkool. Sel ajal oli maja töös 6 lasteaiarühma ja 8 algkooliklassiga. 

Esimene juhataja oli Ilse Mägi. Tema tööd jätkasid Virve Pungaste, Salme Vares, Silvia Allik, Eha 
Naarits ja Sirje Kõuhkna. 2014. aasta augustist juhib lasteaeda Maiki Vanahans. 

1.3. Lasteaia eripära 

Mängupesa asub Viljandis, Männimäe paneelelamutega linnaosa südames. Oleme Huntaugu 
parkmetsa ja Viljandi järve vahetus läheduses, mis mõjutab otseselt meie igapäevaelu. 

Mängupesas tegutseb Miku-Manni Mängukool, lasteaialastel on võimalik kaasa lüüa tüdrukute ja poiste 
võimlemise ning pallimängude ringis ja kooliminejatel teadusringis. 
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Mängupesa rühmade nimed lähtuvad meie asukohast: Pajutibud, Kaseurvad, Kuusekäbid, Pihlamarjad, 
Kastanid, Tammetõrud, Männikäbid, Lepakäbid, Pähklid, Pärnaõied ja Õunakesed. Igal rühmal on oma 
laul ja maskott. 

Lasteaia tööstiil on demokraatlik. Püüame lähtuda lapse heaolust, arvestame vanemate soovide ja 
ettepanekutega. Lasteaia pedagoogiline personal suure pedagoogilise kogemusega, arenguvõimeline ja 
uuega kaasaminev. Õppetöö lasteaias lähtub nii traditsioonilisest pedagoogikast kui Hea Alguse 
põhimõtetest. 

1.4. Lasteaia sümboolika 

Lasteaial on oma sümboolika: lasteaia logo, rühmade logod (pesad) ning lipp. Lasteaia tunnuslaulu 
kirjutas muusikaõpetaja Eda Aus. 

1.5. Lasteaia traditsioonid 

Viljandi Lasteaias Mängupesa on aastate jooksul välja kujunenud omad traditsioonid. Lasteaias 
toimuvad iga-aastased üritused on: 

• Tarkusepäev 
• Liiklusnädal  
• Ülemaailmne südamepäev 
• Leiva- ja piimanädal 
• Lasteaia sünnipäev 
• Isadepäev 
• Advendikontsert Jaani kirikus 
• Advendihommikud 
• Jõulupeod 
• Sõbrapäev 
• Vabariigi aastapäeva kontsert ja Eesti Mäng 
• Vastlapäev 
• Osalemine Viljandi linna lasteaedade laste tööde näitusel 
• Kooliminejate ujumine Männimäe lasteaia ujulas 
• Südamenädal 
• Emadepäeva kohvik 
• Osalemine maakondlikul kooliminejate liikumispäeval 
• Sõimerühmade kevadised perepeod 
• Lõpupeod 
• Lastekaitsepäeva piknik 
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2. HETKESEIS 

2.1. Juhtimine 

Lasteaia juhtkonda kuuluvad lasteasutuse direktor, õppealajuhataja ning majandusjuhataja. 

Viljandi Lasteaed Mängupesa tööd juhib ja koordineerib direktor, kes: 

• vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihtpärase ja otstarbeka kasutamise, vara 
säilimise ja korrashoiu eest; 

• tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja 
hoolekoguga; 

• täidab teisi seadustest ja lasteaia põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. 

Õppealajuhataja: 

• kavandab ja koordineerib lasteaia õppe- ja kasvatustööd. Omab ülevaadet pedagoogide tööst ja 
annab selle kohta tagasisidet; 

• korraldab koostööd spetsialistidega ja tagab õppevahendite olemasolu; 
• osaleb koos direktoriga õpetajate värbamisprotsessis ja atesteerimiskomisjoni töös. 

Majandusjuhataja: 

• kavandab ja korraldab eelarvega seotud küsimusi ja osaleb lasteaia arendustegevuses; 
• juhib muu personali tööd; 
• planeerib ja korraldab igapäevast majandustegevust. 

Juhtkond on direktorile lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ. 

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine 
ning direktorile ja hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parendusettepanekute tegemine. 
Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteasutuse pedagoogid. 

 

Viljandi Lasteaed Mängupesa juhtimisstruktuur on esitatud Joonisel 2.1. 
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Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele 
ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteaia juhtkond on hoolekogule 
aruandvaks koostööpartneriks. Hoolekogu koosneb iga rühma lastevanemate (11), Viljandi 
Linnavalitsuse (1) ja pedagoogilise nõukogu (1) esindajatest. 

 

2.2. Personal 

Lasteaia personali üldarv 07.11.2014 seisuga on 50 töötajat. Lasteaias on 51 ametikohta ning 
07.11.2014 seisuga on täitmata logopeedi ametikoht (1,0). 

Lasteaia pedagoogide keskmine vanus on 46 aastat, muu personali keskmine vanus on 54 aastat ning 
kogu personali keskmine vanus on 50 aastat. Pedagoogide vanuselise struktuuri muutus võrreldes 
eelmise AK perioodiga: alla 25 a 3,8↑4%; 25-29 a 0↑2%; 30-39 a 1,9↑6%; 40-49 a 25↓22%; 50-59 a 
15,4↑16%; 5,8↓4%. Seega on näha, et tõusnud on eriti kuni 39. aastate pedagoogide osakaal. 

 

Joonis 2.2. Lasteaia personali vanuseline jaotus protsentides. 

Lasteaia pedagoogilisest personalist omab 62,5% kõrgharidust ja 45,8% kesk-eriharidust. 
Tasemeõppes osaleb 1 pedagoog ja täiendkoolitusel samuti 1 pedagoog. 2012-2014 AK perioodiga 
võrreldes on kasvanud kõrgharidusega pedagoogilise personali osakaal 14,4%. Kesk-eriharidusega 
pedagoogide osakaal on vähenenud 6,1% võrra. 

 

Joonis 2.3. Pedagoogilise personali haridustase. 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavad 100% pedagoogidest, kellest 5 omavad vanempedagoogi ametijärku. 
Seoses pedagoogide liikuvusega on vähenenud vanempedagoogide arv 1 võrra. 
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Lasteasutuses koostatakse igal aastal koolitusplaan, kus tuuakse välja koolituse prioriteedid. Eelarve 
aasta lõpus tehakse kokkuvõte koolitusel osalemisest. Võrreldes 2009-2011 AK perioodiga on 
pedagoogide koolitustundide arv olulise muutuseta: 2009-2011 perioodil oli õppeaastas keskmine 
koolitustundide arv 62,3 tundi pedagoogi kohta, 2012-2014 AK perioodil on see arv vastavalt 61,8 tundi 
pedagoogi kohta õppeaastas. Kogu 2012-2014 AK perioodi jooksul on pedagoogi kohta 185,4 
koolitustundi, näidates minimaalset langutrendi võrreldes 2009-2011 AK perioodiga, kus koolitustundide 
arv oli 186,8 tundi pedagoogi kohta.  

Eelmisel kolmel õppeaastal toimunud täiendkoolitused (3 prioriteetset): 

2011/2012  

• Loovtegevused õuesõppes (valdkond: käeline tegevus) 
• Koolitused sõimeõpetajatele: „Õpetaja roll kaasaegse õpikeskkonna loomisel sõimerühmas“ ja 

„Kohanemine sõimerühmas“ 
• Õppereis setumaale KIK projekti  „Loodusõbralik ja aktiivne Mängupesa“ raames 

2012/2013  

• Koolitustsükkel „Abivajav laps“  
• Väärtuskasvatuse metoodika  
• Sotsiaalsed oskused – suhtlemine 

2013/2014 

• Sujuv üleminek lasteaiast kooli 
• Rahvapärimuse ideed õppevaldkondade käsitlemisel 
• Õpetajate kool – õuesõpe 

 

2.3. Laste üldanalüüs 

Mängupesa lasteaias on kolm sõimerühma (1,5-3 a) ja kaheksa vanuserühma (3-4 a; 4-5 a; 5-6 a; 6-7 
a). Rühmade komplekteerimise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus ning Viljandi linna 
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord, lapse arengueeldused, rühmade 
täituvus ja tegelikud vajadused. 

Hetkel käib lasteaias 209 last, mis moodustab 97,7% laste maksimumarvust – 214. Tüdrukuid on 
lasteaias 96 (45,9%) ning poisse 113 (54,1%). Poiste ülekaal on suurem viies rühmas, ulatudes kuni 
73,3%ni.  

Kooliminevate laste arv näitab uueks arengukavaperioodiks langevat trendi. 2015. aasta sügisel on 
kooliminevate laste arv erakordselt kõrge – 48 last. 2016. ja 2017. aastaks on kooliminevate laste arvud 
vastavalt 43 ja 37 last.   

Venekeelsetest peredest pärit laste osakaal laste üldarvust on püsinud aastate lõikes stabiilsena, kuid 
tõusnud on nende perede arv, kus ainsaks suhtluskeeleks on vene keel. Nii lasteaed kui lapsevanemad 
on huvitatud venekeelsete laste kiirest eesti keele omandamisest, kuna vanemad soovivad, et lapsed 
jätkaksid haridusteed eesti koolis. Lasteaed on taotlenud ka Haridusministeeriumilt lisatoetust eesti 
keele kui teise keele õppekava elluviimiseks. 2014/2015 õppeaastaks eraldati meile 308 € vahendite 
ostmiseks. 
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Lasteaia külastatavuse arvestuse aluseks on kalendriaasta üheksa kuud, välja on jäetud kolm 
suvekuud, mil enamus lapsi puhkavad. Lasteaia külastatavuse % aastati: 

2012 – 59% 

2013 – 64% 

2014 – 65% 

Laste kohalkäimist mõjutavad erinevad tegurid: haiguspuhangud, koolivaheajad ning pikemad pühad.  

Hetkel ei ole kohtade täituvus 100%, kuna järjekorras on sõimeealised lapsed. 

2.4. Finantsressurss 

Lasteaia finants-majanduslik olukord on seotud KOV arengukava, prioriteetide ja eelarve võimalustega. 
Lasteaia eelarve koostamise aluseks on Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud lasteaia arengukava, 
mille eesmärk on tagada lasteaia sihipärane ja tulemuslik tegevus ning õppekvaliteedi tõstmine läbi 
süstemaatilise sisehindamise protsessi. KOV eelarvest eraldatakse ressursse lähtuvalt Viljandi linna 
arengukavast, mille eesmärk on lasteaiakohtade tagamine kõigile soovijatele. 

Eelarve maht on olnud eelmise AK perioodil: 

2012 – 548358 €↑6,1%; 

2013 – 590305 €↑7,7%; 

2014 – 598488 €↑1,4%. 

Lasteasutusel on toimiv ressursside juhtimine nii eelarveliste vahendite planeerimisel, materiaal-
tehnilise baasi arendamisel, inforessursside juhtimisel ning säästlikul majandamisel ja keskkonnahoiu 
väärtustamisel. Kõigile õpetajatele on loodud IT-võimalused õppeprotsessi mitmekesistamiseks. 

Lasteaia personali kulude maht on kujunenud AK perioodil järgnevalt: 
 
2012 – moodustab eelarvest 55,4%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga 0,7%↑; 
303517 €↑7,5%. 

2013 – moodustab eelarvest 54,3%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -1,1%↓; 
320428 €↓5,6%. 

2014 – moodustab eelarvest 58,4%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga 4,2%↑; 
249780 €↑9,2%. 
 
Lasteaia õppevahendite kulude maht on kujunenud AK perioodil järgnevalt: 
 
2012 – moodustab eelarvest 0,8%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,2%↓; 
4410 €↓-11,4%. 

2013 – moodustab eelarvest 1,2%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga 0,4%↑; 
7009 €↑58,9%. 

2014 – moodustab eelarvest 1,1%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,1%↓; 
6417 €↓-8,4%. 
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Lasteaia koolituskulude maht on kujunenud AK perioodil järgnevalt: 
 
2012 – moodustab eelarvest 0,6%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,2%↓; 
3551 €↓-16,5%. 

2013 – moodustab eelarvest 0,4%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,3%↓; 
2217 €↓-37,6%. 

2014 – moodustab eelarvest 0,1%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,2%↓; 
881 €↓-60,3%. 
 
Lasteaia majanduskulude maht on kujunenud AK perioodil järgnevalt: 
 
2012 – moodustab eelarvest 43,2%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -0,4%↓; 
236872 €↓5,2%. 

2013 – moodustab eelarvest 44,2%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga 1,0%↑; 
260651 €↑10,0%. 

2014 – moodustab eelarvest 40,3%, mahu muutus võrreldes eelmise perioodiga -3,8%↓; 
241410 €↓-7,4%. 

 

2.5. Koostöö huvigruppidega 

Lasteaial on toimiv koostöö huvigruppidega nii kavandamisel, kaasamisel kui hindamisel. Koostöö 
põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel ja lugupidamisel. Lasteaia tööd toetab hoolekogu, kes 
esindab laste ja lapsevanemate huve ning osaleb lasteaia arendustegevuses. Hoolekogu otsustest on 
lapsevanemaid teavitatud lasteaia kodulehe ja rühmastendide kaudu. Lastevanemate nõustamine õppe- 
ja kasvatusalastes küsimustes toimub lastevanemate koosolekute, koolituste ja lapse arenguvestluste 
kaudu.  

Mängupesa lapsevanemad on kursis lasteaia nõuetega, lasteaias toimuvaga. Rahulolu-uuringu põhjal 
on info liikumine 4,2 punkti 5-palli süsteemis. Mängupesa lapsevanemad annavad regulaarset 
tagasisidet lasteaiaga rahulolu osas. Koostöö planeerimisel lähtume rahulolu uuringute analüüsist. 

Mängupesa lapsevanemad saavad nõu, toetust, koolitust lapse kasvatamisega seotud küsimustes.  
Vanemate rahulolu – õpetajad on valmis nõustama lapsevanemaid lapse arengu küsimustes 4,1. 
Toimunud 3 koolitust vanematele, kus oli osalejaid 1-15. 

Lasteaed tutvustab lastele ja vanematele piirkonna kooli; teeb kooliga koostööd ja valmistab lapsed 
kooliks ette. Kõigil kolmel aastal kevadel infokoololekud kooliminejate vanematele, kus kohal kõigi 
kolme Viljandi põhikooli esindajad. Lisaks 2013 ja 2014 kevadel külastasid kooliminejad koole. 

TEL võrgustiku liikmena teeb Mängupesa koostööd teiste maakonna TEL-ga ühiskoolituste ja ürituste 
planeerimisel. Õpetajate osalemine TEL suvekoolides, infopäevadel; 2014 mais korraldasime 
maakonna kooliminejate liikumispäeva. 
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2.6. Õppe- ja kasvatustöö 

Õppe- ja kasvatustegevus Mängupesas toimub 2009 aastal uuendatud õppekava alusel, mis on hea 
meekonnatöö tulemus. Õppekava on koostatud lähtudes lasteaia eripärast. Kuulume Tervist 
Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja seega on olulist tähelepanu pööratud lapse tervisekäitumise 
arendamisele. Lasteaia õppekava on paindlik; vastavalt vajadusele toimub õppekava arendusgrupi 
eestvedamisel selle arendamine. 

Õpetamine toimub Mängupesas lapsest lähtuvalt – arvestades tema individuaalsust. Olulisel kohal on 
lapse sotsiaalsete oskuste kujundamine. Omame Kiusamisest Vaba Lasteaia litsentsi. Oleme 
tähelepanu pööranud õpetamise mängulisusele ja väärtuskasvatusele. Oluliseks peame õppetegevuste 
lõimitust. Seda toetavad igakuised lasteaia teemanädalad, mis toetavad rühmaõpetajate ja muusika- 
ning liikumisõpetaja koostööd. 

Rühmade meeskonnad koostavad igaks õppeaastaks lasteaia õppekavast ja õppeaasta 
üldeesmärkidest lähtuva rühma tegevuskava. Seal kajastuvad õppeaasta eesmärgid, õpetamise 
põhimõtted, lapse arengu jälgimine ja hindamine, õppeaastal käsitletavad teemad, rühma üritused ja 
koostöö lapsevanematega. 

Oluliselt on paranenud laste tegutsemisvõimalused lasteaia õuealal: sõimerühmadel on turvaline ja 
eakohaste mänguatraktsioonidega mänguväljak, lisandunud on mänguvahendeid aiaealistele. 
Teostamist ootavad lasteaia õueala uuendamise projekti II ja III etapp koostöös Viljandi LV-ga. (I etapp 
„Lasteaed Mängupesa spordi- ja liikumisväljak“ teostus 2011-12) 

Edaspidi tuleb suuremat tähelepanu pöörata õues õppimise võimaluste mitmekesistamisele. Oluline on 
edasi arendada toimivat tugisüsteemi, et toetada õpetajat töös käitumisprobleemidega lastega.  

Lasteaia õppekavas on välja töötatud põhimõtted koolivalmiduse hindamiseks. Laste kooliks 
ettevalmistuse osas teha rohkem koostööd Viljandi põhikoolide õpetajatega. 
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3. VILJANDI LASTEAED MÄNGUPESA ARENGUSUUNAD 

Lasteaia missioon ja visioon väljendavad lasteaia eripära, mis põhinevad ühistel väärtustel ja 
väärtushinnangutel. 

3.1. Põhiväärtused 

• Usalduslikud, üksteist austavad suhted laste, lastevanemate ja töötajate vahel, oma maja tunne. 
• Hoolivus – oleme huvitatud iga lapse ja iga töötaja arengust, heaolust, turvalisusest, tervisest ja 

saavutustest. 
• Avatus – otsused on läbipaistvad ja põhinevad õigusaktidel. 
• Teadmised ja asjatundlikkus (professionaalsus). 
• Koostöö kõikidel tasanditel. 
• Mäng ja mängulisus. 
• Ideede hindamine ja üheskoos arendamine. 

3.2. Visioon 

Mängupesa on tunnustatud  lasteaed, kuhu lapsed tahavad tulla, töötajatel meeldib töötada ja  
lapsevanemad usaldavad meile oma lapse hoidmise, kasvatamise ja arendamise. 

3.3. Missioon 

Lasteaed Mängupesa kindlustab koolieelsete laste päevahoiu ja alushariduse omandamise, toetades ja 
nõustades lapsevanemaid. Teotahteline ja arenguvõimeline personal teostab mängule, õppetegevusele 
ja tervislike eluviiside propageerimisele rajatud õppe- ja kasvatustegevust. 

3.4. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

Lasteaia sisehindamist viib läbi lasteaia juhtkond, kaasates personali, lastevanemate, linnavalitsuse ja 
hoolekogu esindajaid. Sisehindamise üldise korraldamise eest vastutab direktor ja alalõikude eest 
vastutavad ülejäänud juhtkonna liikmed. Lasteasutuse sisehindamisel hinnatakse erinevate 
tegevusvaldkondade toimivust asutuse missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis. 

Õppealajuhataja ja majandusjuhataja vastutavad nende alluvuses olevate töötajate enesehindamise 
korraldamise, sisekontrolli teostamise ning neist kokkuvõtete tegemise eest. Kokkuvõtete põhjal 
koostatakse iga õppeaasta lõpus analüüs, mis on aluseks lasteaia uue õppeaasta tegevuskavale. 
Sisehindamise protsessi on kaasatud kogu personal ja sidusgrupid. Vastavate protsesside juhid 
kavandavad ja viivad läbi süstemaatilist sisekontrolli ja seiretegevusi ning kavandavad võimalikud 
parendustegevused. 



                                                                 Viljandi Lasteaed Mängupesa arengukava 2015-2017  

13 
 

4. 2012-2014 ARENGUKAVA ANALÜÜS 

4.1. Õppeaasta üldeesmärgid 

 

2011/12 ÕPPEAASTA MOTO: AEG MÄNGIDA 

EESMÄRGID: 

• Mängupesa lapsed õpivad ümbritsevat maailma tundma läbi mängu 
• Mängupesa väikestel ja suurtel on aega oma tegevusse süvenemiseks, sellest rõõmu 

tundmiseks 
 

2012/13 ÕPPEAASTA MOTO: ÕPIME MÄNGIDES 

EESMÄRGID: 

• Mängupesa lapsed õpivad ümbritsevat maailma tundma läbi mängu 
• Mängupesa väikestel ja suurtel on aega oma tegevusse süvenemiseks, sellest rõõmu 

tundmiseks 
 

2013/14 ÕPPEAASTA MOTO: VÄÄRTUSED LÄBI RAHVAPÄRIMUSE 

EESMÄRGID: 

• Mängupesa lapsed omandavad põhiväärtusi läbi muinasjuttude, vanasõnade, kõnekäändude, 
liisusalmide, rahvalaulude ja -tantsude. 

• Mängupesa lapsevanemad teevad lasteaiaga koostööd lastele põhiväärtuste õpetamisel. 
• Mängupesa lapsed armastavad ja tunnevad oma kodulinna Viljandit. 

 
2014/15 ÕPPEAASTA MOTO: VÄÄRTUSED LÄBI RAHVAPÄRIMUSE 

EESMÄRGID: 

• Mängupesa lapsed omandavad põhiväärtusi läbi muinasjuttude, vanasõnade, kõnekäändude, 
liisusalmide, rahvalaulude ja -tantsude. 

• Mängupesa lapsevanemad teevad lasteaiaga koostööd lastele põhiväärtuste õpetamisel. 
 

4.2. Eestvedamise ja juhtimise valdkonna tulemuslikkus 

Tugevused: 

• Kollektiivi osalus koolitustel. 
• Kommunikatsioon ja kaasamine kollektiivis (iganädalased infominutid; hoolekogu koosolekud; 

pedagoogilised nõupidamised). 
• Planeeritud ja toimiv tervisedenduslik tegevus tervisemeeskonna kaudu. 
• Töötajate riskianalüüs ja vigastuste ennetamine läbi riskianalüüsi põhjaliku tegevuskava – 

oskus jälgida töö- ja mängukeskkonda, hinnata riske. 
• Toimib õppeaasta üldtegevuskava planeerimine ja analüüsimine. 
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Parendustegevused: 

• Töökorraldusreeglite, kodukorra uuendamine lähtudes kehtivast seadusandlusest. 
• Sisehindamissüsteemi arendamine: analüüsida õppekasvatustöö seotust missiooni ja 

visiooniga, kasutatavaid meetodeid ja väärtuste järgimise rakendamist. 
• Organisatsioonikultuuri edendamine: 

o tunnustussüsteemi uuendamine, 
o personali motiveerimine töörahulolu tagamiseks; 
o eetikakoodeksi väljatöötamine; 
o sümboolika arendamine. 

• Tervise edendamine töökohal, ergonoomika, tervist väärtustava ja tervislikke eluviise 
soodustava keskkonna loomine. 

• Toimivad sisehindamise ja arengukava koostamise töögrupid. 
 

4.3. Personalijuhtimise valdkonna tulemuslikkus 

Tugevused: 

• Kõik lasteaias töötavad pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. 
• Lasteaias töötab 5 vanempedagoogi.  
• Uuenenud on õpetajate ametijuhendid, lisaks loodud ametijuhendid vanemõpetajatele. 
• Lasteaial on toimiv koolituspoliitika, mis hõlmab personali koolitusvajaduse väljaselgitamist, 

koolituse planeerimist, korraldamist ja tulemuslikkuse analüüsi. 
• Pedagoogilise personali täiendusõppe tundide maht kolme aasta jooksul on keskmiselt 185 

tundi pedagoogi kohta. 
• Täiendkoolitusel osalenud pedagoogide protsent oli eelneval kolmel õppeaastal 100%. 
• Koolitusplaani koostamisel on lähtutud õpetajate eneseanalüüsi tulemustest, lasteaia 

arengusuundadest. 
• Kaks korda õppeaastas toimuvad koolituskogemuse ümarlauad, kus koolitusel osalenud 

jagavad saadud teadmisi kolleegidega. 
• Lasteaia personali rahulolu-uuringu põhjal võib väita, et töötajad hindavad väga kõrgelt lasteaia 

sotsiaalset kliimat ja arenguvõimalusi. 
• Iganädalased pedagoogide infotunnid tagavad töö tegemiseks vajaliku informatsiooni 

õigeaegse jõudmise õpetajateni. 
 

Parendustegevused: 

• Lasteaial puudub logopeed. 
• Lasteaial puudub toimiv tunnustussüsteem. 
• Lasteaia õpetajad ei ole ammu läbinud esmaabi koolitust (viimane koolitus 2010 a). 
• Lasteaia personal ei ole valmis toimetulekuks kriisisituatsioonis. Vajalik on selle valdkonna 

koolitus. 
• Õpetajate IT-alased oskused on väga erineval tasemel. 
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4.4. Koostöö huvigruppidega valdkonna tulemuslikkus 

Tugevused: 

• Lapsevanemate arenguvestlustel osalemise aktiivsus on tõusnud (62,2% - 67,5%). 
• Lastevanemate rahulolu-uuringu põhjal võib väita, et vanemad hindavad kõrgelt lasteaias 

valitsevat sõbralikku õhkkonda, lasteaia turvalisust, info kättesaadavust. 
• TEL võrgustiku lasteaiana tihe koostöö teiste võrgustiku lasteaedadega. 
• Koostöö maanteeametiga laste liikluskasvatuse läbiviimisel. Perepäev „Väike liikleja“ 2012,  

„Liiklusvanker“ 2014. 
 
Parendustegevused: 

• Lastevanemate rahulolu-uuringu põhjal: lapse arenguks vajalikud vahendid rühmas ja õues; 
lasteaias tekkinud probleemide kiire lahendamine. 

• Lastevanemate koolitus. Toimunud 3 koolitust, kus osales 1-15 vanemat. 
• Lastele ja vanematele piirkonna kooli tutvustamine. 

 

4.5. Ressursside juhtimise valdkonna tulemuslikkus 

Tugevused: 

• Eelarveliste vahendite juhtimine. 
• Eelarve koostamine ja kasutamise analüüsimine toimub koostöös pidajaga. 
• Töö-, õpi- ja mängukeskkonna järkjärguline paranemine: osades rühmades uued riiulid, 

arvutite-printerite olemasolu, mis võimaldab teha tööd töö juures. Kõigis rühmades on arvutid ja 
internetiühendus. 

• Remonditud pesumaja. 
• Kogu pesu pesemine toimub lasteaias. 
• Hea tehnilise varustuse ja ruumijaotusega köök. 
• Aastaringselt laste tööde eksponeerimine, ühesuguselt kaunistatud maja aknad. 
• Turvalised ja esteetilised, tervisekaitsenõuetele vastavad õuevahendid. 
• Turvaline sõime õueala. 
• Uuendatud liivakastide ääred. 
• Iga-aastased heategevuslaadad õppevahendite soetamiseks. 
• Kolmele rühmale (60 lapsele) õmmeldud rahvuslikud riided. Linase kanga soetamine personali 

rahvuslike riiete õmblemiseks. 
• Paindlik tööaja kasutamine ja kehtivad kokkulepped. 
• Rühmas kolm töötajat. 
• Kvalifitseeritud ja õppimisele avatud pedagoogiline kaader. 
• Püsiv kaader. 
• Igal rühmal oma telefon (vanemate toodud mobiil ja kõnekaart). 

 

Parendustegevused: 

• Täielik lasteaia renoveerimine koostöös pidajaga. 
• Õueala projekti elluviimine koostöös pidajaga. 
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• Ajaressursi parendamine – töögruppide koosolekud planeeritud tööplaanile, töö tõhustamine. 
• Õpetajatele ergonoomiliste töötoolide ostmine. 
• Plaaniline madratsite uuendamine. 
• Liivakastide liiva täielik väljavahetamine. 
• Majandusõue eraldamine aiaga. 
• Lastekindlalt suletavad väravad. 
• Fonolukud maja välisustele. 
• Uued telefonid kõigisse rühmadesse ja liitmine olemasoleva EMT paketiga (kõnekaartide ära 

kaotamine). 
• Sõime õueala aia väljavahetamine. 
• Õppevahendite, mänguasjade ja raamatute tellimine rühma vajaduspõhiselt (aluseks rühma 

analüüs), et tõhustada raha sihipärast kasutamist. 
• Orffpillide komplekti ja aafrika trummide (džembede) soetamine muusikaõppeks. 
• Majajuht: viitade tellimine ja paigaldamine. 
• Kuivatuskapid kõigisse rühmadesse. 
• Raamatukogu kaasajastamine. 
• Sissesõidutee remont. 
• Õpetaja abidele rahvusliku kleidi jaoks linase kanga soetamine. 

 

4.6. Õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonna tulemuslikkus 

Tugevused: 

• Õppetegevused on muutunud mängulisemaks, väärtuste õpetamisel toetuvad õpetajad tihti 
rahvapärimusele. 

• Tervist Edendav Lasteaed  
o Lasteaias on tervisemeeskond, kes planeerib, juhib ning hindab tervisedendustööd; 
o Regulaarselt viime läbi riskianalüüse; 
o Traditsioonilised üritused: Ülemaailmse südamepäeva tähistamine koos vanematega ja 

südamenädala tähistamine; 
o Kooliminejate ujumine Männimäe lasteaia ujulas; 
o Olulisel kohal liikluskasvatus. 

• Kiusamisest Vaba Lasteaed – liitunud on 1 rühm. 
• Lasteaial on väljakujunenud traditsioonid, mis toetavad ülelasteaialiste teemanädalate 

läbiviimist ning läbi selle õppevaldkondade lõimimist. 
• Kuni 2013/2014 õppeaasta lõpuni töötas lasteaias logopeed-nõustaja, kes teostas laste 

kõneravi, nõustas ja koolitas õpetajaid ja lapsevanemaid. 
• Sõimerühmade õpetajate koostöö – sõimeõpetajate ümarlauad. 
• Arenguvestluste tulemuste analüüs näitab, et õpetajad on kompetentsed ja tunnevad end 

vestluste läbiviimisel kindlalt. 2013/14 õppeaastal osales arenguvestlustel 67,5% vanematest. 
• KIK projektid „Looduskoolitus Mängupesa“ 2012 ja „Aktiivne ja loodussõbralik Mängupesa“ 

2013 toetasid laste õuesõpet. 
• Aktiivne õppekava arendusrühm juhib õppekavatööd. 
• Lapse kasvukeskkond toetab lapse arengut – uuendatud rühmade mööblit, rühmades arvutid ja 

internetiühendus, täienenud õppe- ja mänguvahendid. 
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• Lasteaia õueala on muutunud turvalisemaks (sõimerühmade mänguväljak). 
 

Parendustegevused: 

• Leida lasteaeda logopeed. 
• Tugisüsteemid erivajadustega lastele – koostöö Rajaleidja keskusega. 
• Vajadusel ja võimalusel sobitusrühmade moodustamine. 
• Kooliks ettevalmistamine – arendustöörühm leidmaks lasteaiale optimaalse töökorralduse tööks 

6-7-aastaste lastega. 
• Lastevanemate rahuloluuuringu (2014 kevad) tulemusel selgus, et lasteaias ei ole küllaldaselt 

lapse arenguks vajalikke vahendeid rühmas ja õues. 
• Liitumine elektroonilise lasteaia keskkonnaga. 
• Õuesõppe osakaalu suurendamine õppe- ja kasvatustegevustes. 
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5. TEGEVUSKAVA VALDKONNITI 2015-2017 

PRIORITEETSED ARENGUSUUNAD VALDKONNITI: 

1. Eestvedamine ja juhtimine 
• Lasteaed kannab ühtseid väärtusi ja on kogukonnas hinnatud haridusasutus. 

2. Personali juhtimine 
• Lasteaia personal on kvalifitseeritud, motiveeritud ja uuele avatud. 

3. Koostöö huvigruppidega 
• Igakülgne koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja 

lastevanemate rahulolu. 
4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

• Lasteaias on rakendunud lapsekeskne õppe- ja kasvatustegevus. 
5. Ressursside juhtimine 

• Kaasaegne ja turvaline töö-, mängu- ja õpikeskkond tagab lasteaia jätkusuutliku toimimise. 
 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine 

EESMÄRGID: 

• Kodukord, töökorraldusreeglid on uuendatud ja kooskõlla viidud kehtiva seadusandlusega. 
• Arengukava ja lasteaia tegevuskava koostamisel lähtume sisehindamise tulemustest. 
• Tunnustus- ja motivatsioonisüsteem on uuendatud. 
• Lasteaias on tervist väärtustav ja tervislikke eluviise soodustav keskkond. 

Jrk Tegevus 

20
15

 
20

16
 

20
17

 

Vastutaja 

1. 
Töökorralduse reeglite, kodukorra uuendamine lähtudes 
kehtivast seadusandlusest. 

* * * 
Direktor, töögruppide 
juhid 

2. Lasteaia eripära ja traditsioonide tugevdamine. * * * 
Direktor, 
õppealajuhataja, 
töögrupid, hoolekogu 

3. 

Organisatsioonikultuuri edendamine: 
• tunnustussüsteemi uuendamine 
• töörahulolu tagamiseks personali motiveerimine 
• eetikakoodeksi väljatöötamine 
• sümboolika arendamine 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja, 
töögrupid 

4. 
Sisehindamissüsteemi arendamine: hinnata õppekasvatustöö 
seotust missiooni ja visiooniga, kasutatavaid meetodeid ja 
väärtuste järgimise rakendamist. 

* * * Direktor 

5.  Sisehindamise rakendamine ja analüüs. * * * 
Direktor, 
õppealajuhataja, 
töögrupid 

6. 
Sisehindamise ja arengukava koostamise töögruppide 
moodustamine ja töö alustamine. 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusjuhataja 
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7. 
Tehnilise personali kaasamine, osalemine ühisüritustes ja 
töögruppide töös. 

* * * 
Direktor, 
majandusjuhataja 

8.  Lasteaia 70/30 juubeli töögrupi moodustamine. *   Direktor 

 

5.2. Personalijuhtimine 

EESMÄRGID: 

• Mängupesas töötab kvalifitseeritud, kompetentne, arenguvõimeline ja koostööd hindav personal. 
• Pedagoogiline personal on võimeline oma tööd analüüsima ja sellest tulenevalt eesmärke seadma. 
• Õpetaja abi oskab teadlikult õppe- ja kasvatustöös osaleda. 
• Mängupesa personal soovib ja julgeb anda oma panuse lasteaaia arendustegevusse. 
• Kõigil Mängupesa töötajatel on võimalus end tööalaselt täiendada, mis toimub lähtuvalt personali 

enesehindamise tulemustest ja lasteaia arengusuundadest. 
• Lasteaed väärtustab meeskondlikku õppimist. 

 

Jrk Tegevus 

20
15

 
20

16
 

20
17

 

Vastutaja 

Personali kaasamine ja motiveerimine 

1. 
Kogu personali kaasamine erinevatesse koostöögruppidesse. 
Töögruppide tegevuse analüüs ja tagasiside andmine. 

* * * Õppealajuhataja 

2. Vanempedagoogide kaasamine lasteaia juhtimisse. * * * Õppealajuhataja 

3. Lasteaia tunnustussüsteemi täiustamine. * * * Direktor, töögrupid 

4. 
Projektimeeskondade toetamine projektide kirjutamisel ja 
läbiviimisel. 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

5.  Lasteaia 70/30 juubeli töögrupi tegevused. * *  
Direktor,  
õppealajuhataja 

Personali arendamine 

1. 
Koolituskava koostamine vastavalt personali 
arenguvajadustele ja õppeaasta eesmärkidele. 

* * * Õppealajuhataja 

2. 
Koolitus toetamaks õpetajat oma töö analüüsimisel ja sellest 
tulenevate eesmärkide seadmisel. 

* * * Õppealajuhataja 

3. Esmaabi koolitus kogu personalile. * * * Õppealajuhataja 

4. Personali koolitus toimetulekuks kriisiolukordades. * * * Direktor 

5. Personali ühised õppereisid ja ühisüritused. * * * Õppealajuhataja 

6. 
IT-alased koolitused; koolitus elektroonilise lasteaia 
keskkonnas töötamiseks. 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

7. 
Koolitustelt saadud teadmiste edastamine koolituskogemuse 
ümarlaudades. 

* * * Õppealajuhataja 

8. Sisekoolitused. * * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

9. 
Õpetaja abide pedagoogiline koolitus – pedagoogika, 
metoodika, didaktika. 

* * * 
Õppealajuhataja, 
majandusjuhataja 

10. „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustus/jätkukoolitus * * * Õppealajuhataja 
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personalile. 

Personali hindamine 

1. 
Arenguvestlused pedagoogiga  toimuvad kord kolme aasta 
jooksul. 

 *  Õppealajuhataja 

2. Meeskonnavestlused juhtkonnaga. *  * 
Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusjuhataja 

3. Personali rahulolu-uuring ja selle tulemuste analüüs. * * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

 

5.3. Koostöö huvigruppidega 

EESMÄRGID: 

• Mängupesa lapsevanemad on kursis lasteaias toimuvaga. 
• Koostöö planeerimisel lähtutakse rahulolu uuringute analüüsist. 
• Mängupesa lapsevanemad saavad nõu, toetust, koolitust lapse kasvatamisega seotud küsimustes. 
• Lasteaed tutvustab lastele ja vanematele piirkonna kooli; teeb kooliga koostööd ja valmistab lapsed 

kooliks ette. 
• TEL võrgustiku liikmena teeb Mängupesa koostööd teiste maakonna TEL-ga ühiskoolituste ja 

ürituste planeerimisel. 
 

Jrk Tegevus 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
Vastutaja 

Koostöö kavandamine 

1. 
Lasteavanemate ootuste väljaselgitamine rahuolu-uuringu 
kaudu. 

* * * Direktor 

2. 
Uute vanemate ja laste tutvumine lasteaiaga igakevadisel 
infokoosolekul. 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

3. Liitumine elektroonilise lasteaia keskkonnaga. *   Direktor 

4. 
Ülelinnalise lasteaialaste tööde näituse korraldamine 2017/18 
õppeaastal. 

  * Õppealajuhataja 

5. 
Koostöö arendamine Uusna lasteaiaga Tõruke TEL 
mentorlusprogrammi  „Sõber lasteaed“ raames. 

* * * Õppealajuhataja 

6. 
Maakondliku tervisedendusliku ürituse korraldamine (Avatud 
Uste Päev 2016). 

 *  Tervisemeeskonna juht 

7. 
Koostöö maakonna lasteaedade alushariduse juhtidega 
(VAHJÜ). 

* * * 
Direktor, 
õppealajuhataja 

8. 
Koostöö Viljandi raamatukoguga – uute ilu- ja lastekirjanduse 
ja õppekirjanduse tutvustamine. 

* * * Õppealajuhataja 

9. Koostöö Eesti Haridustöötajate Liiduga. * * * Usaldusisik 

10. Koostöö pidajaga. * * * Direktor 

Huvigruppide kaasamine 

1. Koolitused ja vestlusringid  lastevanematele    * * * Õppealajuhataja 
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2. Vanematele tutvustatakse piirkonna kooli  * * * Õppealajuhataja 

3. Mängupesa heategevuslaada läbiviimine *  * 
Korraldusmeeskond, 
hoolekogu 

4. 
Lasteaia 70/30 juubeli ettevalmistused ja tegevuste 
läbiviimine. 

* *  
Korraldusmeeskond, 
hoolekogu, kogukond 

Huvigruppidega koostöö hindamine 

1. 
Lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimine, tulemuste 
analüüsimine ja tagasiside andmine 

* * * Direktor 

2. 
Küsimustiku väljatöötamine 1. klassi laste vanematele 
koolivalmiduse väljaselgitamiseks (ka veebipõhine) 

*   Õppealajuhataja 

 

5.4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

EESMÄRGID: 

• Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel on suurenenud laste sotsiaalsete oskuste arendamise 
osakaal 

• Õppe- ja kasvatustegevused on lasteaias mängulised, lõimitud ja tervislikke eluviise toetavad 
• Laste koolivalmidus on heal ja väga heal tasemel 
• Lasteaias on loodud tugisüsteemid, mis väärtustavad iga lapse arengut ja toetavad õpetajat töös 

HEV lastega. 
 

Jrk Tegevus 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
Vastutaja 

Lapse areng 

1. 
Laste ealiste, sooliste, kultuuriliste ja individuaalsete 
iseärasustega arvestamine tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel. 

* * * Rühmaõpetajad 

2. Laste arengu dokumenteerimine (arengumapid). * * * Rühmaõpetajad 

3. Laste koolivalmiduse hindamise süsteemi täiustamine. *   
Õppealajuhataja 
 

4. 
Laste erivajaduste väljaselgitamine ja sobivate tugisüsteemide 
rakendamine. 

* * * 
Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

5. Arenguvestluste läbiviimine lapsevanematega. * * * Rühmaõpetajad 

6. Temaatiliste pereõhtute korraldamine rühmades. * * * Rühmade meeskonnad 

7. 
Muinasjuttude lavastamine lastega (aiarühmades). 
Ettevõtlusteater. 

* * * 
Rühmade 
meeskonnad, 
õppealajuhataja 

8. Tugisüsteemid erivajadustega lastele. * * * 
Direktor,  
õppealajuhataja 

9. 
Sobitusrühma vajaduse hindamine ning vajadusel 
sobitusrühma moodustamine. 

* * * Direktor, pidaja 

10. 
Kooliks ettevalmistamise arendustöörühm, leidmaks lasteaiale 
optimaalse töökorralduse tööks 6-7aastaste lastega. 

* * * 
Direktor,  
õppealajuhataja 
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Õppekava 

1. 
Õppekava rakendumise analüüs igal õppeaastal rühmade 
tegevuskava analüüsides. 

* * * Rühmaõpetajad 

2. Õppekava täiustamine väärtuskasvatuse valdkonnaga. * *  Õppealajuhataja 

3. Õppekava tervisekasvatuse valdkonna täiustamine. * *  Õppealajuhataja 

4. 
Rühmade tegevuskavade koostamine, rakendamine ja 
analüüs. 

* * * Rühmaõpetajad 

5. Loodushariduse alaste projektide kirjutamine KIK-le. * * * Õppealajuhataja 

Õppekorraldus ja meetodid 

1. 
Õppe- ja kasvatustegevustes õuesõppe osakaalu 
suurendamine. 

* * * Õppealajuhataja 

2. 
Õppetegevuste planeerimine üle-lasteaialiste 
teemanädalatena kord kuus valdkondade lõimimise 
toetamiseks. 

* * * Õppealajuhataja 

3. Optimaalne töökorraldus laste kooliks ettevalmistamisel. *   Õppealajuhataja 

4. Elektroonilise lasteaia keskkonnaga liitumine. *   Direktor 

5.  
Laste õppereiside korraldamine RMK looduskeskustesse 5-6a 
lastele. 

* * * 
Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

6. Looduse õpperaja märgistamine lasteaia õuealal. *   Õppealajuhataja 

7. 
Õuealale seiklusraja ehitamine laste osavuse, julguse ja 
loovuse arendamiseks. 

 * * 
Direktor, 
liikumisõpetaja 

8. Ettevõtlusmängu läbiviimine 6-7aastastele lastele. * * * 
Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

Tervisedendus 

1. Riskianalüüsi läbiviimine. * * * Tervisemeeskonna juht 

2. Südamenädala läbiviimine. * * * Tervisemeeskonna juht 

3. Osalemine maakondlikel tervisedenduslikel üritustel. * * * Õppealajuhataja 

4. Koolieelikute ujumisõpe Männimäe lasteaias. * * * Õppealajuhataja 

5. Personalile suunatud sportlike tegevuste korraldamine. * * * Tervisemeeskond 

6. 
Õppeaasta tervisedenduse aasta teema ja tegevuskava 
koostamine. 

* * * 
Tervishoiutöötaja, 
tervisemeeskonna juht 

7. Maakonna koolieelikute liikumispäeval osalemine. * * * 
Õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad 

Väärtused ja eetika 

1. 
Kiusamisest Vaba Lasteaia metoodika rakendamine (uute 
rühmade liitumine). 

*   Õppealajuhataja 

2. Rahvakultuuri edendamine õppe- ja kasvatustöös. * * * Õppealajuhataja 

3. Väärtuskasvatust toetava õppematerjali loomine. * * * Õppealajuhataja 
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4. Lasteaia 70/30 juubeli tähistamine.  *  Korraldusmeeskond 

 

5.5. Ressursside juhtimine 

EESMÄRGID: 

• Kasutada eelarvelisi ressursse läbimõeldult, arvestades lasteaiale tehtud ettekirjutisi ja nõudeid. 
• Lasteaia mängu- ja töökeskkond on arendav, turvaline, tervist väärtustav ja tervislikke eluviise 

soodustav, keskkonna hindamine toimub järjepidevalt. 
• Lasteaia õuealale on rajatud laste füüsilist arengut tagavad mänguväljakud. 
• Õppevahendite kasutatud ressurss on taganud õppe- ja kasvatustegevuse eduka toimimise. 
• Kujundada ja süvendada säästliku ja keskkonnahoidliku majandamise harjumust. 

Jrk Tegevus 

20
15

 
20

16
 

20
17

 

Vastutaja 

1. Jätkata lasteaia mänguväljakute atraktsioonide uuendamist. * * * Direktor 

2. 
Turvalisuse tagamine mänguväljakutel – kummimatid kiikede 
ja liumägede alla. 

*   
Pidaja, 
majandusjuhataja 

3. Liivakastidele katete soetamine. *   
Pidaja, 
majandusjuhataja 

4. Jätkata rühmades mööbli (riiulid) uuendamist. * * * Majandusjuhataja 

5. Jätkata lastele rahvuslike kostüümide soetamist. * * * Õppealajuhataja 

6. Jätkata õpetajatele rollikostüümide soetamist. * * * Õppealajuhataja 

7. Lukustatavad lükandustega kappide ostmine rühmadesse. * * * Majandusjuhataja 

8. 

Materiaal-tehnilise baasi täiendamine: 
• Paljundusmasin (A3) 
• Videoprojektor koos kinnitusega 
• SMART-tahvel 
• Uus professionaalne laminaator (A3) 
• Sülearvuti 
• Paberihunt 
• Mobiiltelefonid rühmadele 

* * * Direktor 

9. Majajuht: viitade tellimine ja paigaldamine. *   Majandusjuhataja 

10. Lasteaia sümboolikaga meenete, 2016 a kalendri tellimine. *   
Direktor,  
õppealajuhataja 

11. Uue lasteaia lipu tellimine. *   Majandusjuhataja 

12. Lipualuse tellimine. *   Majandusjuhataja 

13. Õpetaja abidele rahvusliku kleidi kanga soetamine. *   Majandusjuhataja 

14. Liivakastides täielik liiva väljavahetamine. * * * 
Direktor, 
majandusjuhataja 

15.  Kuivatuskappide soetamine kõigisse rühmadesse.  * * Majandusjuhataja 
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16.  Raamatukogu kaasajastamine. * * * 
Õppealajuhataja, Säde 
Värnik 

17. Orffpillide komplekti soetamine. *   
Direktor, 
muusikaõpetaja 

18. Aafrika trummide (džembede) soetamine.  *  
Direktor, 
muusikaõpetaja 

19. Õpetajatele ergonoomiliste töötoolide ostmine.  * * Majandusjuhataja 

20. Vooditarvete uuendamine: madratsid * * * Majandusjuhataja 

21. Maja üldkoristuseks ühe tööstusliku tolmuimeja ostmine.   * Majandusjuhataja 

22. Õppevahendite, mänguasjade ja raamatute soetamine. * * * Õppealajuhataja 

23. Saali klaveri häälestamine 1 x õppeaastas. * * * Muusikaõpetaja 

24. Põrandate süvapuhastusmasina ostmine.   * Majandusjuhataja 

25. Sõimerühma õueala aia remont. *   Majandusjuhataja 

26. Lasteaia renoveerimise projekti koostamine. *   Pidaja 

27. 

Lasteaia täielik renoveerimine: 
• viilkatus C-korpusele, II korruse väljaehitamine 
• ujula 
• terrass muusikasaalist sisehoovi 
• logopeedi tuba 
• nõupidamiste ruum 
• koolieelikute klass 
• teraapiatuba 
• loodus-, teadus- ja kunstituba 
• võimla 
• müra summutamine rühmaruumides 

 * * Pidaja 

28. 

Õueala renoveerimine vastavalt projektile: 
• drenaaž 
• valgustus 
• majandusõue eraldamine 
• õppe- ja seiklusrada 

 * * Pidaja 

29. Sissesõidutee remont. *   Pidaja 

30. 

Säästva arengu põhimõtete rakendamine: 
• jäätmete sorteerimine 
• soojus- ja elektrienergia kokkuhoidlik tarbimine 
• vee säästlik kasutamine 

* * * Majandusjuhataja 

31. 
Koostöös personali ja huvigruppidega parema säästliku 
majandamise võimaluste otsimine ja rakendamine. 

* * * Juhtkond, pidaja 

32. Taaskasutamine (ajakirjad, kalendrid, pakendid, karbid) * * * Rühmaõpetajad 

33. 
Lasteaia 70/30 juubeli tegevuste rahastamine/vahendite 
leidmine. 

* *  

Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusjuhataja, 
pidaja 
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6. ARENGUKAVA TÄIENDAMISE KORD 

Arengukava kinnitab Viljandi Linnavalitsus. Arengukava täitmist ja muutmist analüüsitakse üks kord 
õppeaasta jooksul üldkoosolekul ja hoolekogus. Sellest johtuvalt täpsustatakse tegevuskavas seatud 
eesmärke, ülesandeid ja tegevusi. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst ning sisehindamisest tehakse 
pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus iga õppeaasta lõpus. Õppe- ja kasvatustöö muudatused viiakse 
sisse pedagoogilise nõukogu otsusega. 

Viljandi Lasteaed Mängupesa arengukava uuendatakse seoses: 

• haridusalase seadusandluse muudatustega; 
• muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; 
• muudatustega riiklikus õppekavas; 
• lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Muudatus- ja parendusettepanekuid saavad teha personali liikmed üldkoosolekutel ja lapsevanemad 
hoolekogu kaudu. Ettepanekud arengukava muutmiseks kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja 
hoolekoguga. 

Arengukava on kättesaadav nii lasteaia kui Viljandi linna kodulehel ja lasteaia õppealajuhataja juures. 

 

Arengukavas kasutatud lühendid 

AK Arengukava 
KOV Kohalik omavalitsus 
TEL  Tervist Edendav Lasteaed 
VAHJÜ Viljandimaa Alushariduse Juhtide Ühendus 
 


