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 1. SISSEJUHATUS 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu 

põhisuunad ja –valdkonnad aastateks 2013 – 2018, tegevuskava aastateks 2013 - 2015 ning 

arengukava uuendamise korra.  

 

Arengukava lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest, Sõmeru valla 

arengukavast ning teistest haridusalastest õigusaktidest. Arengukava koostamisel on 

arvestatud lasteasutuse pikaajalisi kogemusi, traditsioone ning potentsiaali jätkamaks oma 

tegevust pideva täiendamise ja uuendamise kaudu. 

Arengukava ülesanne on tagada lasteaia tasakaalustatud areng, juhtimise järjepidevus ning 

huvigruppidele kindlustunne.  

Arengukava on valminud ja viiakse ellu lasteasutuse personali ja hoolekogu koostöös.  

 

 

 2. ÜLDANDMED 

 

Aadress Aia 1, Sõmeru, 44201, Lääne- Virumaa 

Registrikood 75029530 

Koolitusloa number 2973HTM 

Telefon 32 20 852 (Sõmeru maja), 32 57 896 (Uhtna maja) 

e-posti aadress info@paasusilm.ee 

Veebilehe aadress www.paasusilm.ee 

Õppeasutuse pidaja Sõmeru Vallavalitsus 

Õppeasutuse direktor Evi Metsmaaker 

Rühmade arv 9 

Laste arv  

(seisuga 01 09 2012) 

191 

Personali arv 38 

Pedagoogilise personali 

arv 

24 

Lasteaia tööaeg 7.00 – 18.30 

 

 

 3. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS, ERIPÄRA JA 
TRADITSIOONID 

 

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm alustas tööd 1. oktoobril 2003 seni Sõmeru vallas tegutsenud    

kahe lasteaia, Uhtna Lasteaia Pääsusilm ja Sõmeru Lasteaia  ühinemisel. 

  

Uhtna Lasteaed avati 5.märtsil 1977. Maja on projekteeritud 4- rühmalisena, 90-le lapsele. 

2011/2012 õ.-a.-l  tegutses 1 sõimerühm ning 2 rühma 3-7-aastastele lastele. Laste arv   

2011/2012 õppeaastal oli 55. Lasteaia ruumides asub Uhtna raamatukogu.  
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Sõmeru lastepäevakodu avati 20. juulil 1965 endises vallamaja hoones. 1974. aastal valmis 

tüüpprojekti järgi ehitatud uus 140- kohaline lasteaiahoone, milles töötas 2007/2008 

õppeaasta lõpuni 5 rühma: 1 sõimerühm ja  4 rühma  3 -7 aastastele lastele. Alates 01 09 2008 

avati varem Sõmeru raamatukogu kasutuses olnud rühmaruumi renoveerimise järel uus rühm 

3-7-aastastele lastele.  Laste arv 2011/ 2012 õppeaastal oli 133. 

Alates 1. oktoobrist 2003 on eelpool nimetatud lasteaiad ühise juhtimise all.  

Lasteaedades on erialaselt pädev ning pikaajalise töökogemusega pedagoogiline personal.  

Lasteaiad asuvad looduslikult kaunites kohtades. Uhtna lasteaia hoonet ümbritseb suur 

õunaaed ja avar mänguala. Sõmeru lasteaia mänguväljak asub vanas pargis. Park on hästi 

hooldatud ning lastel on piisavalt mängu- ja liikumisruumi.  

Lasteasutuse õppekava põhineb koduloolisuse printsiibil, st üheks tervikuks on seotud lapse 

elu ja ümbritsevat keskkonda käsitletavad teemad. Olulisel kohal on mäng kui väikelapse 

esimene üldoskus ning looduse tundmaõppimine selle mitmekesisuses. Õpetajad on 

koostanud mõlemas lasteaias looduse õpperadu käsitlevad mapid ning  kõikides rühmades 

viiakse läbi õuesõpet. 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm eripäraks on:  

 kuulumine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku 

 looduse õpperajad Sõmerul ja Uhtnas 

 Uhtna lasteaia laste ja lastevanemate koostegutsemist toetavate pereürituste 

läbiviimine („ Teeme koos lapsega“ jms) 

 Uhtna lasteaia tihe koostöö Uhtna raamatukoguga õppe-kasvatustegevuste 

läbiviimisel  

 Sõmeru lasteaia folklooriring 5-6-aastastele lastele 

 

Lasteaed on praktikabaasiks  TLÜ Rakvere Kolledźi  üliõpilastele.  

Lasteaiaõpetajad osalevad aktiivselt täienduskoolitustel (sh sisekoolitustel), maakonna  ja ka 

üleriigilistel alushariduse konverentsidel. Meie õpetajad on maakonna looduse ja muusika 

ainesektsiooni eestvedajad.  

Traditsiooniks on saanud iga-aastasest maakonna lasteaednike loomelaagrist osavõtt. 2010a. 

olime ise loomelaagri korraldaja - lasteaed.  

Osaletud on maakonna muusika-ja liikumispidudel. Sõmeru lasteaia 5-6-aastaste laste 

folkloorirühm on käinud esinemas Põlva ja  Porkuni folklooripidudel ning Harjumaa 

lasteaedade rahvatantsupäevadel.   

Lasteaias on pikaajalised traditsioonid erinevate ürituste  korraldamisel: rahvakalendri 

tähtpäevad, lasteaia sünnipäev, isade- ja emadepäevapeod, matkad loodusesse, külaskäigud 

Uhtna Hooldekodusse, kevadised ekskursioonid, koolisaatmispeod jne.  

2007- 2010a. suvel osalesime Eesti Lastekaitse Liidu  projektis „ Hurraa, kooli!”, mille 

raames toimusid 3- või 1- päevased laagrid kooli minevatele lastele.   

 

 

 4. EELNEVA PERIOODI ANALÜÜS 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm sisehindamise nõustamine toimus 25 06 2008. Tagasiside- 

aruandes tunnustas nõunik õppeasutust 

 parendustegevuste kavandamise eest sisehindamise aruandes õppeasutuse arengu 

toetamiseks 

ning õppeasutuse töötajaid ja juhti 
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 ettevõtlikkuse eest sisehindamise aruande koostamisel ja esitamisel, saamaks 

tagasisidet sisehindamise tulemuslikkuse kohta. 

Nõunik tõi esile õppeasutuses valitsevat tugevat meeskonnatunnetust ning arusaama 

kvaliteetsest haridusest ning edukast haridusasutusest. 

Järgmine sisehindamise aruanne on koostatud 07 05 2012. Sisehindamise tulemuste põhjal on 

kirjeldatud lasteaia tugevused ja parendustegevused.  

Analüüsitud on 28 11 2006a. Sõmeru Vallavolikogu poolt aastateks 2007- 2012 kinnitatud 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm arengukava täitmine. 

 

Eesmärgid 2010- 2012 olid järgmised: 

 Õppe-ja kasvatustöö planeerimine toimib eesmärkidest lähtuvalt 

 Igapäevategevuste (sh lõimitud tegevused) läbiviimisel toetutakse läbi kogemuse 

õppimisele 

 Laste loovuse ja käelise osavuse arendamise eesmärgil on koostöös lapsevanematega 

valmistatud mänge ja mänguasju 

 Kõigis rühmades viiakse läbi  õuesõpet 

 Erivajadustega lapsi toetatakse laste arengu hindamise ning sobivate tegevuste 

pakkumise kaudu  

 Rühma tegevuskavades on määratletud õppeaasta jooksul kujundatavad üldoskused 

 Laste väärtushinnangute kujundamine toimub koostöös lapsevanematega 

 Sotsiaalset kasvatust rühmas toetavad kokkulepitud väärtused 

 Lapsevanematele antav tagasiside lapse arengu kohta on kindlaks määratud (sisu, 

sagedus ja vorm)   

 

 4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Lasteaias toimub süstemaatiline arendustegevus. Sisehindamise käigus analüüsitakse 

õppeasutuse tegevuse põhivaldkondade tulemuslikkust. Arendustegevuse aluseks on 

arengukava. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse iga-aastastest sisehindamise 

tulemustest.  

Lasteaia arendustöösse ja otsustusprotsessidesse on kaasatud kogu personal. Kõigil 

huvipooltel on võimalus lasteaiaelu puudutavates küsimustes ettepanekuid teha, oma 

pädevuse piires otsuseid langetada ning vastutada. Lasteaia juhtkond toetab töötajate 

panustamist lasteaia arendustegevusse - huvigruppide rahulolu-uuringute, töötajate 

eneseanalüüside ja arenguvestluste tulemuste põhjal.  

Personali poolt on kokku lepitud põhiväärtused: tervis, lugupidamine, koostöö, ametiväärikus 

ja enesearendamine.  

Lasteaia meeskond osales üleriigilises projektis „ Väärtuste võrgus“. 

 

 4.2. Personalijuhtimine 

 

Personalipoliitika kujunemise aluseks on lasteaia kui organisatsiooni areng ja eesmärgid. 

Vastavalt teenistusliku järelevalve ettepanekule, teha muudatusi juhtkonna meeskonnatöö 

paremaks korraldamiseks, on loodud alates 01 01 2009 juhiabi ametikoht.  

Lasteaia personali struktuuriline koosseis on optimaalne. Alates 01 09 2008 töötab 

liikumisõpetaja, vajadusele ei vasta logopeedi ametikoha suurus (0,2). 
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Personali taseme- ja täiendkoolituse eesmärk on töötajate kvalifikatsiooninõuetele vastavus, 

täiendkoolituse nõuete täitmine ning seeläbi iga töötaja ametialase kompetentsuse kasv.  

Kõik pedagoogid vastavad nõutavale kvalifikatsioonile. Kõrgharidusega pedagoogide osakaal 

on 70% pedagoogide üldarvust.   

Personali täiendkoolituse kavandamine tuleneb arengukava eesmärkidest ning sisehindamise 

tulemustest.  

Koolitusi viiakse läbi valdavalt kohapeal, samuti osalevad õpetajad erinevatel lühi-või 

pikaajalistel kursustel ning ainesektsioonides. Täiendkoolituse tulemuslikkust hinnatakse nii 

õppeaasta jooksul toimuva sisekontrolli käigus kui ka personali rahulolu-uuringu tulemusi 

analüüsides. 

Pedagoogilise personali täiendkoolituse keskmine maht aastas (68,7 – 2009/2010 õ.-a) on 

suurem võrdlusgrupi keskmisest (47,8). 

Lasteaias on toimiv personali tunnustamissüsteem. Töötajate tunnustamise aluseks on Sõmeru 

Lasteaia Pääsusilm palgajuhend ja lisatasu maksmise alused koos lisaga, milles on ära 

määratud hea õpetaja ning hea töötaja kriteeriumid. 

2009a. läbi viidud töötajate rahulolu- küsitlus näitas töötajate head suhtumist oma lasteaeda, 

tuues esile ka arengusoovid ja nägemused parendusvõimalustest. 

2012a. läbi viidud kogu personali koolituse raames toimunud küsitlusel hinnati Sõmeru 

Lasteaias Pääsusilm töötamise motivaatoriteks järgmist: 

 lapsed 

 lapsevanemad 

 lugupidamine 

 mitmekülgne töö 

 looduslähedane keskkond 

 turvalisus 

 kolleegid (tugev kokkuhoidev personal) 

 toetus ideedele, koostöö 

 positiivsed emotsioonid 

 koostöövestlused juhiga (tagasiside, toetav suhtumine) 

 

 4.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Koostöö kavandamine erinevate huvigruppidega lähtub lasteasutuse prioriteetidest ehk 

lasteaed lähtub lapsele parimate arengutingimuste võimaldamisest.  

Koostöö huvigruppidega on planeeritud lasteasutuse õppeaasta tegevuskavas, konkreetsed 

tegevused rühmades kavandavad õpetajad rühma õppeaasta tegevuskavades. 

Lapsevanemad on kaasatud igapäevaselt läbi pere toetamise, lapse õpetamise ja kasvatamise 

kaudu. Koostöösuhete parendamiseks on lapsevanematele korraldatud lahtiste uste päevi, 1-2 

koolitust õppeaasta jooksul.  

Rühmade õpetajad korraldavad erinevaid ühistegevusi, teemaõhtuid lastele ja lastevanematele 

(meisterdamine, koos tegutsemine, väljasõidud, ekskursioonid, teatrikülastused, tee-ja 

kohviõhtud külalisesinejaga (lektorid TLÜ Rakvere Kolledžist, psühholoogid)). 

Uhtna maja Pintselsabade rühma õpetajad on kavandanud ühise pereürituse igasse kuusse, 

tehes koostööd ka  liikumis- ja muusikaõpetajaga.  

Liikumisõpetaja eestvedamisel toimuvad pereüritustena perespordipäevad ja Jüripäeva 

tähistamine. 

Õpetajad viivad lastevanematega läbi arenguvestlusi lapse arengu kohta, dokumenteerides 

arenguvestlusest kokkuvõtte, mis jääb lapse arengumappi. 
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Lastevanemate 2011a. rahulolu-küsitluse analüüsi tulemused näitavad olulist rahulolu tõusu.  

Hoolekogu tegevuse kaudu on lapsevanemad kaasatud oluliste otsuste tegemisse.   

 

Koostöös Sõmeru ja Uhtna lasteaia vahel toimuvad ühised koolituspäevad ja personali 

ühisüritused (valla haridusspetsialisti poolt korraldatud õpetajate päeva tähistamine, 

vallavanema uusaasta-vastuvõtt, loomelaagrist osavõtt, õppeekskursioon, ühised laste tööde 

näitused, õppeaasta lõpetamised, piknikud, ühised spordipäevad). 

Lasteaed väärtustab koostööd rühmameeskondades (so õpetajate ja õpetaja abide koostöö). 

Regulaarselt toimuvad meeskonnavestlused rühmades (1x õppeaastas). 

 

Koolide algklasside õpetajatega toimuvad regulaarsed tagasiside-vestlused- ümarlauad.  

Sõmeru Kooli poolt on käivitatud nn eelkooli-projekt 6-aastastele lastele alates 2007aastast. 

Uhtna Põhikooli algklassiõpetajate ja lasteaiaõpetajate koostöö on pikkade traditsioonidega ja 

hästi toimiv.  

Kohalike raamatukogudega on lasteaial pikaajaline  koostöö. Õpetajatel on võimalus 

laenutada värskeimat lastekirjandust ja teatmeteoseid. Sisukas, igaks õppeaastaks planeeritud 

erinevate huvitavate ürituste näol koostöö on Uhtna raamatukogu direktoriga. 

Sõmeru raamatukogu, asudes Sõmeru keskusehoones, pakub uute, avarate ruumidega samuti 

suurepäraseid võimalusi koostööks (raamatukogutunnid, erinevate ürituste läbiviimine). 

 

Heaks koostööpartneriks alates 2009/2010 õppeaastast on Lääne- Viru Õppenõustamiskeskus. 

Koostöö eesmärgiks on  suunata lapsevanemaid nõustamiseks erialaspetsialistide vastuvõtule. 

 

Kohalik omavalitsus on valla õppeasutuste arengut toetav ja haridust väärtustav. Tihe ja tegus 

koostöö on eelkõige vallavanema ja haridusspetsialistiga, samuti teiste vallavalitsuse 

spetsialistidega. 

Kohalik omavalitsus kavandab regulaarselt  ning võimaluste piires teostab lasteaedade järk-

järgulist renoveerimist, ühtlasi jätkuvad juba  traditsioonilised tunnustusüritused. 

 

Head suhted on mitmete Sõmeru valla ettevõtjatega, kes on erineval moel lasteaia tegevust 

toetanud. 

 

 4.4. Ressursside juhtimine 

 

Lasteaia materiaaltehnilise baasi arendamine on eesmärgistatud ja seotud õpikeskkonna 

arendamisega, kujundades  kaasaegset, vaimselt ja füüsiliselt turvalist ning mitmekülgseid 

tegevusi võimaldavat keskkonda. 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm eelarve planeerimine lähtub arengukavast ning lasteasutuse pidaja 

võimalustest. Sõmeru vallas kavandatakse eelarve (sh allasutuste eelarve) 3-4-aastaks. 

Materiaalsete ressursside juhtimisel on aluseks nii töökeskkonna kui õpikeskkonna 

riskianalüüsi tulemused. Riskianalüüsi regulaarne teostamine tagab materiaalse baasi 

tasakaalustatud arendamise.  

Lasteaed on suurenenud kahe rühma võrra ( Uhtnas- Tähetäpsid, Sõmerul- Nublud).  

Lasteaia ruumid on puhtad, turvalised ja esteetilised, maa-ala heakorrastatud. 

Aastatel 2007-2010 on teostatud järgmised renoveerimistööd (sh regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programmi toel): 

 Sõmeru lasteaia õueala renoveerimine, piirdeaia ehitus ja köögi renoveerimine – 

  732 881.- kr;  (2007) 

 Uhtna maja akende vahetus  -  895 057.- kr;  (2008) 
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 Sõmeru maja Nublu rühma renoveerimine  -  811 771.-kr;  (2008) 

 Uhtna maja Poku ja Pintselsabade rühma renoveerimine -  917 735.-kr;  (2009) 

 Uhtna maja välisfassaadi renoveerimine – 141 989.-eurot (2 221645.- kr); (2010). 

 

Lasteaedade välisfassaadide renoveerimise tulemusel on hooned soojapidavad ja võimaldavad 

küttekulude kokkuhoidu. Küttehindade tõus teeb aga omad korrektiivid. 

 

Siinkohal lasteaia hoonete küttekulude võrdlus 2007- 2011:  

 

Sõmeru lasteaed: 

 2007a. 2008a. 2009a. 2010a. 2011a. 

Küte(kogus 

MWh) 

 187,28 182,83 190,96 226,73 198,35 

Kulu 

(kroonides) 

131 302,31  188 507,31  220 186,64  214 093,50 13 500,50eurot 

(211 236,92kr)  

Enne Sõmeru maja renoveerimist 2006a. olid näitajad vastavalt 245,72 MWh  ja 142 336,42 

krooni. 

 

Uhtna lasteaed: 

 2007a. 2008a. 2009a. 2010a. 2011a. 

Küte (kogus 

MWh) 

 209,86  164,89  156,56  164,36 113,10  

Kulu 

(kroonides) 

 181 593,63  213 242, 10  223 699,36  233 582,15 8268,97eurot 

(129 381,26 

kr) 

Uhtna maja 2010a. teostatud välisfassaadi renoveerimise järgselt vähenesid 2011a. kulud 

küttele olulisel määral. 

 

Inforessursside juhtimise eesmärgiks on tagada tõrgeteta infoliikumine  ning olla avatud 

õppeasutus. 

Lasteaial on nõuetele vastav asjaajamiskord ning dokumentide arhiveerimise süsteem. Info 

liikumine on lasteasutuses korraldatud lasteasutuse asjaajamisjuhendit järgides. 

Info edastamiseks kasutab lasteaed erinevaid infokanaleid: koosolekud, teadetahvlid, e-mailid, 

kodulehekülg, andmebaasid, vestlused, küsitlused. 

Rahul-olu küsitluse tulemusel on asutustes info liikumine paranenud, infovahetus on 

muutunud operatiivsemaks ja koostöö tulemuslikumaks.  

Õpetajatel on juurdepääs õppe-ja kasvatustöö läbiviimiseks vajalikule infole.  

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on tagatud vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. 

 

Lasteaed väärtustab säästlikku majandamist ning keskkonnahoidu.  

Uhtna maja õpetajad ja lapsed tegelevad alates 2008 aastast jäätmete (paber, muu prügi)eraldi 

kogumisega ning osaletakse kevadistel koristustalgutel.  

Õppe- ja kasvatustegevustes leiavad taaskasutamist väga paljud jääkmaterjalid (paber, papp, 

looduslik materjal jms). 
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 4.5. Õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm õppekasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja 

järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös. Lapse arengu toetamine, jälgimine ja hindamine on 

õppe-kasvatusprotsessi üks põhiülesanne. 

Lasteasutuses on loodud õpi-ja kasvukeskkond, mis on lapse arengut toetav, eakohane ning  

emotsionaalselt turvaline.  

Mängu kaudu õppides saavutab laps koolivalmiduse: omandab suhtlemisoskuse, 

käitumisreeglid, mitmesugused kogemused, oskused.  Väärtustades humaanseid ja 

demokraatlikke suhteid, on loodud eeldused, et laps saab lasteaiast kaasa oskuse olla 

tolerantne inimeste erinevuste suhtes, oskuse kuulata, abistada nõrgemaid jne.  

Tagasiside koolidest laste koolivalmiduse kohta on positiivne.  

 

Lasteasutuse õppekava koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. 

Õppekava koostamisel osalesid lasteasutuse pedagoogid ning kaasatud olid ka lapsevanemad. 

Õppekava on muutuv ja uuenev dokument, õppekava rakendumist hinnatakse rühmade aasta 

analüüside ja sisehindamise alusel.  

Õppemeetodite valikul lähtutakse lasteasutuse õppekava eesmärkidest, õppekorraldus 

võimaldab õpetajal meetodite valikul olla loov ja paindlik. Olulisel kohal on kogemuse kaudu 

õppimine: õuesõpe, õppekäigud.  

Rühma tegevuskavades on määratletud õppeaasta jooksul kujundatavad üldoskused. 

 

Lasteasutus väärtustab eesti kultuuripärandit ning on seadnud üheks eesmärgiks anda lastele 

teadmisi rahvaloomingust (folkloor, regilaul, laulumängud, esivanemate käsitööga tutvumine, 

koostöö erinevate põlvkondadega jne). 

Õpetajad eesmärgistavad väärtuskasvatust, koostöös lapsevanematega on kokku lepitud 

rühmade väärtused.  

Olulisel kohal on laste sotsiaalsete oskuste arendamine erinevate õppekasvatustegevuste ja 

ürituste läbiviimise kaudu (viisakus, üksteisest hoolimine, kannatlikkus, käitumine lasteaias ja 

väljaspool lasteaeda toimuvatel üritustel jne). 

 

Lapsele on loodud tema vajadustest lähtuvad arengu-ja õpitingimused – individuaalne töö on 

õpetajate poolt planeeritud.   

Laste arengu analüüsimist ning hindamist teostatakse „ Lapse arengu analüüsimise ja 

hindamise ning erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus Sõmeru 

Lasteaias Pääsusilm“ alusel. Arenguvestlused lapsevanemaga toimuvad üks kord õppeaasta 

jooksul. Laste arengu toetamiseks töötab Sõmeru majas logopeed (0,2 ). 

Õpetajad koostavad individuaalsed õppekavad koolipikendusel olevatele lastele. Laste arengu 

jälgimisel on tehtud koostööd Lääne- Viru Õppenõustamiskeskusega. 
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 5. HETKESEISU ANALÜÜS 

 

 5.1. Personali ja laste andmed (seisuga 01 09 2012) 

 

Personali koosseis ametinimetuste järgi (seisuga 01 09 2012) 

Koosseis Ametikohtade arv 

Direktor 1,0 

Õppealajuhataja 1,0 

Õpetaja  18,0 

Muusikaõpetaja 1,12 

Liikumisõpetaja 1,0 

Logopeed 0,5 

Pedagoogiline personal kokku 22,62 

Juhiabi 1,0 

Õpetaja abi 9,0 

Kokk 3,0 

Majahoidja - koristaja 1,0 

Majahoidja- remondimees 1,0 

Personal kokku 37,62 

 

Pedagoogilise personali analüüs 

Tabel 1 

Vanuse järgi: 

Pedagoogide arv Alla 30 30-39 40-49 50-57 Üle 57 

23 4 3 6 7 3 

 

 

 

 

Tabel 2 

Hariduse ja ametijärgu järgi: 

Hariduse tase Erialane Omandamisel 

Kõrgem 15 (sh vanempedagooge 2) 2 

Kesk-eri 8  (sh vanempedagooge 1 

ning 1 asendusõpetaja) 

 

Magistrikraad 1 2 

 

Tabel 3 

Laste vanuseline koosseis Sõmeru vallas (seisuga 01 09 2012): 

Sünniaasta Laste arv lasteaia piirkondade kaupa 

2006 29 - Sõmeru,   23 – Uhtna                         kokku - 52 

2007 40 – Sõmeru,  8 –  Uhtna                          kokku - 48 

2008 26 – Sõmeru, 10 – Uhtna                          kokku - 36 

2009 26 – Sõmeru, 12 – Uhtna                          kokku - 38 

2010 27 – Sõmeru, 15 – Uhtna                          kokku - 42 

2011 24 – Sõmeru,  11 –Uhtna                          kokku - 35 

2012 (seisuga 01 10 2012) 19- Sõmeru,     5 – Uhtna                         kokku  - 24 
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Tabel 4 

Lapsed lasteaias (seisuga 01 09 2012): 

Rühma nimi Laste vanus Laste arv rühmas 

I Mummukesed 1-2 16 

II Nublud 4-7 23 

III Midli- Madli 3-4 24 

IV Kratid 4-5 24 

V Sipsikud 2-3 24 

VI Mõmmikud 4-6 24 

I Pintselsabad 1-2 14 

II Pokud 4-6 22 

III Tähetäpsid 2-5 21 

 

 5.2. SWOT – analüüsi koostamine ja tulemused. 

 

Lasteaia arengueelduste hindamiseks koostati SWOT- analüüs, mis valmis 2012a. juunis. 

Sisehindamise tulemustest lähtuvalt ja SWOT- analüüsile tuginedes saab tuua esile lasteaia 

arendusvaldkonnad, põhisuunad ja parendustegevused. 

 

Tabel 5   
Lasteaia tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude koondanalüüs: 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Püsiv personal 

 Tugev meeskond: koostöö on üksteist 

toetav, arvestav ja motiveeriv 

 Toimiv tunnustamissüsteem 

 Hea materiaalne baas õppevahendite 

osas 

 Pidaja toetus 

 Lasteaiad on jätkusuutlikud 

 Majad on väikesed, rühmaruumid on 

avarad 

 Uhtna lasteaia õuealal on  palju 

tegutsemisvõimalusi, lasteaedade 

kasutuses on avatud mänguväljakud 

 Lasteaedade looduslähedane 

keskkond, turvalisus, hea asukoht 

 Kvalifikatsioonile vastav ja haritud 

pedagoogiline personal  

 Võimalus enesetäienduseks 

     ( koolitused, ühised ettevõtmised,   

       väljasõidud) 

 Head omavahelised suhted (sh laste ja 

lastevanematega) 

 Koostöö lastevanematega on 

 Kaasajastamata õpikeskkond 

 Paljud ruumid vajavad renoveerimist  

 Õpetajate kasutuses ei ole piisavalt 

arvuteid, rühmades puuduvad 

tehnilised vahendid õppe-ja 

kasvatustöö läbiviimiseks  

 Pedagoogidel on liiga palju paberitööd 

 Logopeedil, liikumis-ja 

muusikaõpetajal puuduvad 

töökabinetid (Sõmerul) 

 Ruumipuudus Sõmeru majas (väike 

saal, panipaikade puudus) 

 Loometoa puudumine 

 Sõmeru avaliku mänguväljaku 

korrashoid (katkised pudelid, praht 

jne) 

 Territooriumi heakord suveperioodil 

(niitmata muru) 

 Lasteaeda ümbritsev aed, väravad ja 

asfalttee vajavad uuendamist (Uhtna 

maja) 

 Rühmades on maksimaalne arv lapsi 

(24 (20), 16 (14)) 

 Lapsevanem ei saa soovitud ajal 
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usalduslik 

 Lastevanemate kõrge rahulolu 

 Soodne kohatasu lapsevanemale 

 Kogukonna lugupidav suhtumine 

lasteaeda (eriti Uhtna maja) 

 Paindlik töökorraldus 

 Terviseedendus on heal tasemel 

(oma köögid, tervislik toit, 

liikumisõpetaja olemasolu, erinevad 

sportlikud üritused (sh personalile)) 

 Terved lapsed, hea kohalkäidavus 

 Rühmade täituvus on hea 

 Rahvuslike traditsioonide kandmine 

 Kokkulepitud väärtused personalil 

ning rühmades 

 Toimiv koostöö erinevate asutustega 

(koolid, raamatukogud, 

keskusehoone, noortekeskus, 

sponsorlus) 

 Huviringide tegevus Sõmeru majas: 

      kunst, rütmika, folkloor (sh lasteaia  

      esindamine teistes maakondades) 

 Erinevad võimalused õppekäikudeks 

(apteek, kool, postkontor jne) 

 

 

  

 

 

 

lasteaiakohta (järjekord Sõmerul) 

 Laste sündide vähesus Uhtnas 

 Väike palk (sh ühtlustamata on 

lasteaia ja kooli õpetaja töötasu) 

 Pedagoogide lühem puhkus 

kooliõpetajast (sh õpetaja abide lühike 

puhkus)  

 Töötajatele ei maksta jõulupreemiat  

 Uhtna lasteaia köögi kaotamine 

 Hästi toimiva kollektiivi lõhkumine 

(koka ja majahoidja-remondimehe 

lahkumine töölt) 

 Koolituspäevadel osalemine toimub 

õpetajate vabast ajast (1-2-päevased 

koolitused) 

 

 

 

 

 

 

VÕIMALUSED OHUD 

 Õueala mänguvahendite täiustamine 

Sõmeru lasteaia hoovis ning avalikel 

mänguväljakutel Uhtnas ja Sõmerul 

 Sõmeru lasteaia kinnistul olev 

mänguväljak muuta kinniseks 

 Liiklusväljaku rajamine Uhtna 

lasteaia hoovi 

 Majade renoveerimise lõpetamine 

 Erivajadustega laste rühma loomine  

 Mitmekesiste tegutsemisvõimaluste 

loomine õpetajatele ja lastele 

 Enesetäiendamisvõimalused, 

koolitused 

 Koolitusel oleva õpetaja asendajale 

asendustasu maksmine(ka lühema, 

 Liiga suur laste arv rühmas põhjustab 

õppekasvatustöö kvaliteedi langust, 

lastes stressi ja tervisehädasid, õpetaja 

ja õpetaja abi läbipõlemise ohtu, 

märkamata võivad jääda laste 

erivajadused  

 Ebakindlus majanduses 

 Üheealine kaader (Uhtnas) 

 Vähenev iive   

 Olukord mänguväljakutel ja 

renoveerimata õueala Uhtnas  

 Tööruumide ja arvutite puudumisel 

peavad õpetajad kodus töötama 

 Arvutimängude üha süvenev mõju 

lastele (agressiivsus) 
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kuni 2-päevase koolituse puhul)  

 Personalile puhke-ja söögitoa 

planeerimine (Sõmerul) 

 Renoveeritavate ruumide otstarbekas 

kasutamine (kunst, kokandus, 

muinasjututuba) 

 Võimaluste leidmine huviringide 

tekkeks (Uhtnas) 

 Rühmades ja kabinettides arvutite 

olemasolu, smart- tahvli olemasolu 

 Jätkata ja tihendada koostööd 

lastevanematega  

 Tutvustada laiemalt lasteaeda 

(kohtade mittetäitumise korral) 

 Meditsiinitöötaja olemasolu 

 Töötasu ühtlustamine kooli 

pedagoogidega; puhkuse 

pikendamine (pedagoogidel 56 päeva, 

õpetaja abidel 35 päeva) 

 Koristustarvete olemasolu igas 

rühmas (tolmuimeja, 

nõudepesumasin) 

 Osalemine erinevates projektides, 

projektide kirjutamine, sponsorite 

leidmine 

 Kahte maja ühendavate tegevuste 

mitmekesistamine 

 Ettepanekute tegemine lasteaiaelu 

puudutavates küsimustes 

 

 Personali motivatsiooni langus 

 Töötajate lahkumine välismaale 

(väikesed palgad ja elukallidus) 

 Töötuse kasv lapsevanemate hulgas 

 Lastevanemate vähene huvi lasteaias 

toimuva vastu (sh koolitustel 

osalemine)  

 Lastevanemate nõudmiste tõus 

 Konfliktsed lapsevanemad 

 Laste liigne koormatus huviringidega 

 Turvasüsteemi puudumine (majad ei 

ole valve all) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Visioonis on Sõmeru  Lasteaed Pääsusilm mängumaa, kus  

 Laps on õnnelik 

 Lapsevanem on rahulolev 

 Personal on haritud ja arenev 

 

Lasteasutuse missiooniks on:  

Mängides astun julgelt suurde maailma. 

Kõikide töötajate missiooniks on toetada laste 

 Kehalist 

 Vaimset 

 Sotsiaalset 

 Kõlbelist 

 Esteetilist 
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arengut, et kujuneksid eeldused koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks. 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm väärtuste keskmes on laps.  

Personali poolt ühiselt kokkulepitud põhiväärtused on:  

 Tervis 

 Lugupidamine 

 Koostöö 

 Ametiväärikus  

 Enesearendamine 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaia personal on lasteasutuses tunnustatud väärtushinnangute ja ametijuhenditega 

kindlaks määratud käitumisnormide kandja ja eeskuju suhetes kõigi lasteaiaga 

kokkupuutuvate huvigruppidega.  

Viisakas käitumine, lugupidavad, üksteist arvestavad ja toetavad suhted on lasteaia 

igapäevatöös olulisel kohal. 

 

 7. LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA 
VALDKONNAD 

 

 7.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Visioon: Sõmeru Lasteaias Pääsusilm on eestvedamine kooskõlas organisatsiooni eesmärkide, 

strateegia ja taktikaga. Eestvedamise ülesandeks on organisatsiooni kultuuri ja ühiste 

väärtushinnangute kujundamine. Lasteaias väärtustatakse meeskonnatööd ja järgitakse ühiselt 

kokkulepitud väärtusi. Lasteaia juhtkond kaasab personali lasteasutuse arendustegevusse, 

innustades töötajaid koostööle ning  püstitatud eesmärkide saavutamisele.  

 Eesmärk:  

 

LUGUPIDAMINE 

 

KOOSTÖÖ 

 

AMETIVÄÄRIKUS 

 

ENESE-

ARENDAMINE 

LAPS 

 

TERVIS 
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 Toimib analüüsil põhinev, süsteemne, juhtimist ja arengut toetav sisehindamine 

 Kogu personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse 

 Töötajate informeeritus lasteaia põhiväärtustest ning arengukava eesmärkidest ja 

arendustegevusest on kõrge 

 Juhtkond on koostööle innustav, huvigruppe kaasav ning väärtuskasvatuse eestvedaja, 

olles eeskujuks väärtusprintsiipide selgeks mõtlemisel ja selgitamisel 

 Õppeaasta tegevuskava eesmärgid on väljendatud mõõdetavalt 

 

 7.2. Personalijuhtimine 

 

Visioon: Lasteaed on komplekteeritud kompetentse, arenemisvõimelise ja koostööle 

orienteeritud töötajatega.  

Lasteaed on õppiv organisatsioon. Kõik lasteaia pedagoogid vastavad 

kvalifikatsiooninõuetele. Kõrgharidusega pedagoogide osakaal on jätkuvalt vähemalt 70%. 

Õpetajaid abistav personal on läbinud esmatasandi pedagoogilise koolituse. Töötajate 

arendamine ja täiendkoolituste planeerimine lähtub sisehindamise tulemustest ja on oluline 

motivatsioonisüsteemi osa. Olulisel kohal on oma õpetajate oskuste ja kogemuste jagamine 

sisekoolitustel. 

Lasteaia hindamissüsteem põhineb enesehindamisel ( personali eneseanalüüs, 

koostööpartneritelt rahulolu-uuringute läbiviimine ja analüüs).  

Lasteaial on võimalus kaasata tugispetsialiste. Uute töötajate kollektiivi kohanemiseks toimib 

mentorlus.  

Eesmärk: 

 Koostöös pidajaga on tagatud lasteaia arengukava eesmärkide elluviimiseks vajalik 

personal 

 Kõigile töötajatele on loodud võimalus lasteaia strateegilistest eesmärkidest ja 

vajadustest ning töötaja isikliku arengu vajadustest lähtuvatel koolitustel osalemiseks  

 Õpetaja abide täiendkoolituskava tagab tööalase professionaalsuse tõusu 

 Pedagooge on innustatud oma teadmisi-oskusi edastama kolleegidele oma lasteaias, 

maakonnas, üleriigilisel tasandil ning motiveerima atesteerima vanempedagoogiks 

 Personali koolituse mõjusust on hinnatud sisekontrolli, dokumentide ja 

enesehindamise põhjal 

 Erivajadustega lastele on tagatud teenuse tarbimine kas enda või maakonna teistes 

lasteaedades 

 Mentorlus on toetanud uute töötajate ja noorte spetsialistide kohanemist 

 

 7.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Visioon: Lasteaed on koostöö algataja, koostöö huvigruppidega on süstemaatiliselt 

kavandatud. Huvigrupid on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu lasteaia 

arendustegevusse. Lasteaias viiakse läbi rahulolu- uuringuid, mille tulemusi on võimalik 

võrrelda ning nende põhjal kavandada koostöö parendamist. 

Tihedas koostöös kõikide huvigruppidega (lapsed, vanemad, lasteaia personal, valla 

põhikoolid, pidaja, avalikkus) on saavutatud  rahulolu. 

Eesmärk: 
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 Lapsevanemate kaasamiseks lasteaia tegevustesse on kasutatud erinevaid 

koostöövorme: lastevanemate koosolekud, arenguvestlused, lahtiste uste päevad, laste 

ja vanemate (sh vanavanemate) ühisüritustes osalemine, sportlikud ühistegevused, 

õppe-ja loovmänguvahendite valmistamine 

 Lastevanemate ootused ürituste kavandamise- korraldamise osas on välja selgitatud 

 Hoolekogu on aktiivne ja tegus ning kaasatud lasteaia juhtimisotsuste tegemisse 

 Huvigruppide rahulolu-uuringud on regulaarselt teostatud, analüüsi tulemusi on 

huvigruppidele tagasisidestatud 

 Lastevanemate rahulolu lasteaia tegevusega on stabiilselt kõrge 

 Lastevanemate rahuloluküsimustik on lihtne ja arusaadav ning  täidetav 

internetikeskkonnas 

 Koostööpartnerid on tunnustatud hea ja tulemusliku koostöö eest 

 

 7.4. Ressursside juhtimine 

 

Visioon: Lasteaia arengukavas planeeritud tegevused on eelarveressurssidega kaetud, mis 

tagab igakülgset arengut toetava, turvalise ja kaasaegse õpikeskkonna lastele ning esteetilise 

ja tervist säästva töökeskkonna personalile. Eelarve koostatakse lähtuvalt lasteaia õppeaasta 

põhieesmärkidest. Lasteaia ruumid on mugavad ja kaasaegselt sisustatud (sh infotehnoloogia). 

Infokanalid ja infovahetus on lasteaia eesmärke toetavad ning vastavad huvigruppide 

vajadustele. Info on õigeaegselt kättesaadav. Lasteaia majandustegevus on keskkonnasäästlik. 

Eesmärk: 

 Regulaarselt on teostatud töö-ja õpikeskkonna riskianalüüs  

 Lasteaia hooned ja territoorium vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, ruumid on 

kaasaegselt renoveeritud  

 Sõmeru lasteaia hoovi ja lasteaedade mänguväljakuid on täiendatud uute mängu-ja 

spordivahenditega ning loodusliku materjaliga: mängumajad, pingid, köisronila jne 

 Sõmeru lasteaia juurde on rajatud avaram parkla 

 Sõmeru lasteaial on bassein ja käelise tegevuse ruumid  

 Uhtna lasteaia hoovi on rajatud liiklusväljak 

 Rühmades on tolmuimejad, nõudepesumasinad 

 Lasteaia infotehnoloogilised seadmed ja vahendid on kaasaegsed: mobiiltelefon ja 

arvutid rühmades, esitlustehnika saalis 

 Eelarvevahendid tagavad riikliku õppekava täitmise 

 Õppetegevust toetavad erinevad projektid 

 Lasteaia veebileht on vastavuses avaliku teabe seadusega, koduleht on uuendatud ja 

päevakajaline 

 Huvigruppidele on tagatud vajaliku info kiire kättesaadavus 

 On rakendatud elektrooniline dokumendihaldus 

 On korraldatud regulaarne jäätmete sorteerimine ja jääkmaterjalide taaskasutus  

 Lasteaia pedagoogide palgad on ühtlustatud üldhariduskoolide pedagoogide palkadega 

 Lasteaia pedagoogide puhkus on pikendatud kuni 56 päevani, õpetaja abide puhkus 

kuni 35 päevani  
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 7.5. Õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Visioon: Turvaline, eakohane ning arendav õpikeskkond toetab laste õpihimu ja tagab sujuva 

ülemineku lasteaiast kooli. Lasteaia õppekava on lapsekeskne ning kajastab piirkondlikku ja 

lasteaia eripära. Koostöös koduga tagatakse tingimused lapse igakülgseks arenguks. Laste 

areng vastab õppekavas kirjeldatud lapse arengu eeldatavatele tulemustele ning lapsed 

saavutavad koolivalmiduse. Õpitegevused on mängulised, arvestatakse laste arenguvajaduste  

ja huvidega ning võimaldatakse intellektuaalset, emotsionaalset ja sotsiaalset pingutust. 

Lasteaias on toimiv laste haridusliku erivajaduse väljaselgitamise süsteem. Lastele ja 

lastevanematele on kättesaadav spetsialisti nõustamine ning tagatud logopeedi-eripedagoogi 

abi. 

Väärtuskasvatus on seatud süsteemselt prioriteediks, toimivad sõbralikud partnerlussuhted 

ning koostöö põhineb ühistel huvidel ja vastutusel. 

Eesmärk: 

 Laste arengut on süstemaatiliselt hinnatud ja arengutulemusi analüüsitud 

 Erivajadustega lastele on koostatud lapse perega koostöös individuaalne arenduskava  

 Regulaarselt toimuvad arenguvestlused lapsevanematega 

 Logopeedi teenus on kättesaadav nii Sõmeru kui Uhtna lasteaias 

 Lasteaiast kooli minev laps on elurõõmus, julge ja loov ning kellel on kujunenud 

õiged väärtushinnangud ja eakohased sotsiaalsed oskused 

 Lasteaed väljastab lasteaia lõpetajale koolivalmiduskaardi  

 2009a. valminud õppekava rakendumist on analüüsitud, mille põhjal on kavandatud 

õppekava arendustegevus 

 Pedagoogid ja lapsevanemad on kaasatud õppekava arendustöösse ning õppekava 

toimimise kohta on küsitud tagasisidet rahulolu-uuringutes 

 Kogemuste saamise eesmärgil on kogu maja personalile korraldatud õppereise 

teistesse lasteaedadesse 

 Iga lasteaia töötaja teab ja järgib teadlikult lasteaia põhiväärtusi 

 Tervist edendava lasteaiana viiakse regulaarselt läbi õuesõpet, mille osakaalu õppe-

kasvatustöös on analüüsitud 

 

 

  8. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS ( 2013- 2015) 

 

 8.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

 Eesmärgid Ajakava ja ressursid Vastutaja 

  2013 2014 2015  

1. Arengukava on analüüsitud, 

tegevus-ja 

täienduskoolituskava 

koostatud ning vastavalt 

vajadusele täiendatud 

x x x Direktor 

2. Õppe-ja kasvatustegevuste x x x Direktor 
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tulemused on sisehindamise 

põhjal analüüsitud, õppeaasta 

tegevuskava koostatud 

Õppealajuhataja 

3.  Õppeaasta tegevuskava 

täitmine on analüüsitud, 

kokkuvõtte koostatud ja 

pidajale esitatud 

x x x Direktor 

4. Sisehindamine on teostatud 

lasteaia sisehindamise korrast 

lähtuvalt, iga-aastane aruanne 

on koostatud 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

5. Sisehindamise aruanne on 

koostatud (iga 3a. järel) 

  x Direktor 

 

6. Eesti Hariduse Infosüsteemi 

põhjal on lasteaia, personali ja 

laste andmed analüüsitud 

x x x Direktor 

7. Juhtkonnale on läbi viidud 

iganädalane töökoosolek; 

huvigruppidele on läbi viidud  

infotunnid, töökoosolekud ja 

pedagoogilised nõukogud 

x x x Direktor 

Juhiabi 

Õppealajuhataja 

8. Personaliga on läbi viidud 

arenguvestlused 

x x x Direktor 

Juhiabi 

9.  Elektrooniline 

dokumendihaldus on 

rakendatud 

  x Direktor 

Juhiabi 

 

 8.2. Personalijuhtimine 

 

 Eesmärgid Ajakava  Vastutaja 

  2013 2014 2015  

1.  Toimiv personalipoliitika on 

analüüsitud ja täiendatud  

( personalivaliku seos meie 

põhiväärtustega); 

logopeedi ametikoha koormus 

on  suurendatud (0,5) 

x 

 

 

 

 

x 

x x Direktor 

2.  Pedagoogide täiendkoolitused  

on planeeritud ja  koolituste 

tulemuslikkust hinnatud 

(enesehindamine, analüüs, 

tagasiside); 

 pedagoogid teevad 

lühikokkuvõtte kolleegi 

tegevuste vaatlemisest 

(vaadeldakse vähemalt ühte 

tegevust õppeaastas) 

x x x Õppealajuhataja 

Direktor 

3.   Õpetaja abidele on  x x  Õppealajuhataja 
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pedagoogiliste ja ametialaste 

teadmiste täiendamiseks 

korraldatud koolitus  

4.  Pedagoogid esinevad 

koolitajatena;  

õpetajad on atesteeritud 

vanempedagoogiks; 

 mentorid on  rakendatud 

x x x Õppealajuhataja 

Direktor 

5.  Töötajaid on motiveeritud ja 

tunnustatud lähtuvalt kehtivast 

tunnustamise korrast (sh 

tunnustamine koostöös 

pidajaga) ; 

töötajatele on korraldatud 

rahulolu-uuringud 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x Direktor 

Õppealajuhataja 

Juhiabi 

 

6.  Töötajad on kaasatud lasteaia 

arendustegevusse; 

on korraldatud väljasõite 

 teistesse lasteaedadesse 

x x x Direktor 

7. Kahe lasteaia personalile on 

korraldatud ühiseid 

koolituspäevi ja ühisüritusi 

x x x Direktor 

Juhiabi 

Õppealajuhataja 

8. Tuleohutusalane praktiline 

koolitus on läbi viidud 1 kord 

õppeaastas;  

 personalile esmaabialane 

koolitus on  läbi viidud iga 3 

aasta järel 

x 

 

 

 

x x 

 

 

x 

Juhiabi 

9.   Juhtkonnaliikmed osalevad 

juhtimisalaste teadmiste 

tõstmiseks koolitustel  

x x x Direktor 

 

 8.3. Koostöö huvigruppidega 

 

 Eesmärgid Ajakava Vastutaja 

  2013 2014 2015  

1. Lastevanemate ootused on 

välja selgitatud 

x 

 

x x Õppealajuhataja 

2. Lastevanemate  kaasamiseks 

on kasutatud erinevaid 

koostöövorme; 

lastevanemate 

rühmakoosolekud on läbi 

viidud vähemalt  

1 kord õppeaastas 

x x x Õppealajuhataja 

Direktor 

3.   Lapsevanemaid on  teavitatud x x x Hoolekogu esimees 
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hoolekogu   tegevusest; 

ürituste ja teadete operatiivne 

info asub veebilehel 

Direktor 

Juhiabi 

4. Huvigruppide on läbi viidud 

rahulolu-uuringud, tulemused 

on  analüüsitud 

x x x Õppealajuhataja 

Direktor 

5.   Rahulolu-uuringute 

tulemustest on  huvigruppe 

teavitatud 

x x x Direktor 

 

6.  Lasteaia mainekujunduse 

protsess on juhitud 

(kavandamine, hindamine)  

x x x Direktor 

7.  Rahuloluküsimustik on  

muudetud lihtsaks ja 

arusaadavaks; 

küsitlus on viidud interneti 

keskkonda 

 x 

 

 

x 

 Direktor 

Õppealajuhataja 

 

Juhiabi 

 

8.  Koolide ja lasteaia aktiivne 

koostöö jätkub, tagasiside ja 

rahulolu on analüüsitud 

x 

 

 

x x 

 

 

Õppealajuhataja 

9.   Raamatukogude ja lasteaia 

aktiivne koostöö jätkub, 

tagasiside ja rahulolu on 

analüüsitud 

x x x Õppealajuhataja 

 

10. Lasteaia jätkusuutlik 

arendamine toimub koostöös 

omavalitsusega 

x x x Direktor 

11. Koostöö jätkub TLÜ Rakvere 

Kolledži ja Lääne- Viru 

Õppenõustamiskeskusega 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

12. Koostööpartnerid on  

tunnustatud 

x x x Direktor 

 

 8.4. Ressursside juhtimine 

 

 Eesmärgid Ajakava Vastutaja 

  2013 2014 2015  

1. Sõmeru Lasteaia Pääsusilm 

eelarvevahendid tagavad 

riikliku õppekava täitmise 

x 

 

 

x x Direktor 

 

2. Sõmeru lasteaia 

mänguruumid, saal, koridor 

ja abiruumid on renoveeritud, 

 x  Direktor 
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rühmades on 

nõudepesumasinad ja 

tolmuimejad 

3.   Uhtna lasteaia koridor ja 

abiruumid on renoveeritud 

 x  Direktor 

 

4.  Sõmeru lasteaia õueala on  

uuendatud (mängumajad, 

pingid jms) 

x x x Õppealajuhataja 

Direktor 

5.  Mänguväljakute 

atraktsioonid pakuvad 

mitmekesiseid liikumis-ja 

tegutsemisvõimalusi 

x x x Direktor 

 

6. Sõmeru lasteaia parkla on 

laiendatud  

x  x   Direktor 

7.  Rühmades on arvutid ja 

mobiiltelefonid, saalis 

esitlustehnika 

 x 

 

x Direktor 

 

 

8.  Laste haigestumise ja 

vigastuste ennetamiseks ning 

keskkonna ohutuse 

hindamiseks teostatakse 

riskianalüüs. Tulemustest 

teavitatakse personali, 

hoolekogu ja pidajat 

x 

 

 

 

x x 

 

 

Direktor 

 

9.   Lasteaia kodulehekülg on 

uuendatud 

x   Juhiabi  

Direktor 

10.  On rakendatud elektrooniline 

dokumendihaldus 

  x Direktor 

11.  Lasteaia tuleohutus on 

kontrollitud enesekontrolli 

käigus 

x x x Juhiabi 

12.  Tuleohutusaruanne on 

esitatud iga aastal 

x x x Direktor 

Juhiabi 

13.  On teostatud töökeskkonna 

riskianalüüs, on koostatud 

tegevuskava; töötajatele on 

koostatud ohutusjuhendid 

x   Juhiabi 

14.  Lasteaia pedagoogide palgad 

on ühtlustatud 

üldhariduskoolide 

pedagoogide palkadega 

Pedagoogide puhkus on 

pikendatud 56 päevani, 

õpetaja abide puhkus 35 

päevani 

 

 

 

x- 

(pedagoo-

gidel 49 

päeva, 

õpetaja 

Võima-

lusel 

Võima- 

lusel 

Direktor koostöös pidajaga 
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abidel 35 

päeva) 

  

 8.5. Õppe-ja kasvatusprotsess 

 

 Eesmärgid Ajakava Vastutaja 

  2013 2014 2015  

1.   Laste arengu hindamise 

tabelisse on ainevaldkondade 

õpitulemustele lisatud 

üldoskused 

x 

 

 

  Õppealajuhataja 

 

2.   Õppekava on täiendatud 

erivanuseliste laste 

üldoskuste osas  

x   Õppealajuhataja 

3.   Laste arengut hinnatakse ja 

analüüsitakse 

süstemaatiliselt; 

arenguvestlus 

lapsevanema(te)ga toimub 

vähemalt1 kord aastas 

x x x Õppealajuhataja 

 

4.   Logopeedi teenust 

osutatakse nii Sõmeru kui 

Uhtna lasteaia lastele 

x x x Direktor 

5.  Haridusliku erivajaduse 

tuvastamiseks on koostatud 

individuaalse arengu 

jälgimise kaart 

x x x Õppealajuhataja 

 

6.  Toimib koostöö Lääne- Viru 

Nõustamiskeskuse 

spetsialistidega  

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

7.  Lasteaia väärtused ja 

tervisedenduse eesmärgid on 

seostatud õppe-ja 

kasvatustööga ning 

kajastuvad rühma aasta 

tegevuskavades ja 

nädalaplaanides 

x x 

 

x Õppealajuhataja 

 

 

8. Väärtuste kujundamine ja 

tervisedendus on õppekavva 

integreeritud läbi mängu ja 

praktiliste tegevuste 

x 

 

 

 

x x 

 

 

Õppealajuhataja 

 

9.   Aiarühmades on planeeritud 

õuesõpe, matk või jalutusretk 

x x x Õppealajuhataja 
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keskmiselt 1 kord nädalas 

õppeaasta jooksul 

10.  On saadud tagasisidet 

koolidelt lasteaia lõpetajate 

koolivalmiduskaartide 

kasuteguri kohta (iga 

õppeaasta I poolaastal) 

x x x Õppealajuhataja 

11.  Töötajad järgivad lasteaia 

põhiväärtusi ning 

ametijuhendiga kindlaks 

määratud käitumisnorme 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

Juhiabi 

 

 

 9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

1. Arengukava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse vastavalt vajadusele. 

2. Kokkuvõtte õppeaasta eesmärkide täitmisest ning sisehindamisest teeb pedagoogiline 

nõukogu ja hoolekogu iga õppeaasta lõpus. 

3. Kokkuvõtte lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majanduslikust seisust esitab 

direktor vallavalitsusele ja hoolekogule üks  kord aastas. 

4. Õppe-ja kasvatustöö muudatused viiakse sisse pedagoogikanõukogu otsusega. 

5. Arengukava kinnitab Sõmeru Vallavolikogu. 

 

 

 

Sõmeru Lasteaia Pääsusilm arengukava aastateks 2013 – 2018 on kooskõlastatud: 

1) lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt 26 09 2012 (Sõmerul), 03 10 2012 (Uhtnas) 

2) lasteaia hoolekogu poolt 08 10 2012 

 

 

 


