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1. Arengukava koostamise põhimõtted 

Võru Lasteaed Sõleke (edaspidi lasteaed) arengukava on koostatud lasteaia järjepideva arengu 

tagamiseks. Arengukava on aluseks lasteaia iga-aastase tegevuskava koostamisel ja eelarve 

planeerimisel. Arengukavas määratakse lasteaia visioon, missioon, põhiväärtused, lasteaia 

eesmärgid ja arengusuunad. Arengukava lähtub lasteaia sisehindamise aruandes välja toodud 

lasteaia tegevuse tugevustest ja parendusvaldkondadest, lasteaia põhimäärusest, Võru linna 

arengukavast (2017–2035) ning Eesti elukestva õppe strateegiast.  

Lasteaia sisehindamise ja arengukava paremaks seostamiseks ning iga-aastase õppeaasta 

analüüsi ja arengukava täitmisest ülevaate saamiseks on arengukava lähtuvalt sisehindamise 

võtmealadest valdkonniti struktureeritud. 

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, 

rühmatööd, uuringud, küsitlused lastevanematele ja õpetajatele, sisekoolituse ühisloome). 

Arengukava valmimise protsessis osalesid lasteaia juhtkond, õpetajad, õpetajaabid ning 

hoolekogu liikmed.  

Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019–2021 on lasteaia arengut suunav dokument, mis lähtub 

„Koolieelse lasteasutuse seaduse“ §-st 9.  

Arengukava 2019–2021 arendusvaldkondade eesmärkide ja arengusuundade saavutamiseks 

koostatakse iga-aastane tegevuskava, kus määratletakse tegevused ja ülesanded valdkonniti 

ning ajagraafik ja vastutajad. 

 

Arengukavas on kasutatud järgmisi lühendeid: 

IAK – individuaalne arenduskava 

KTK – käitumise tugikava 

IKT - info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

 

 

 

 

 



 
 

2. Lasteaia missioon, visioon, põhiväärtused ja -eesmärk 

Lasteaia missioon 

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse 

omandamist koostöös perekonnaga, lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest. 

Lasteaia moto ja visioon 

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O. Saare luuleread) 

Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob 

sõlg. 

Lasteaia põhiväärtused 

 Hoolimine ja varajane märkamine: hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka 

täiskasvanutest. Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös 

tugispetsialistide ja lastevanematega. 

 Lapsest lähtuv õpiprotsess: arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, 

omaalgatust ja erivajadusi, loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna. 

 Turvalisus: loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja 

turvaline olla. 

 Traditsioonid ja tervis: lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri 

traditsioone. Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest. 

 Koostöö: suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi 

ja austame üksteist. 

Lasteaia põhieesmärk on laste hoidmine ja alushariduse omandamiseks võimaluste 

pakkumine. Laps omandab siin uusi oskusi ja teadmisi matkimise, vaatlemise, uurimise, 

katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. 

Lapse päeva lasteaias muudavad huvitavaks õppekäigud, erinevad üritused lastele ja peredele, 

suusatamine ja ujumine, puutöö, muusika- ja liikumistegevused ning erinevad huvialaringid. 

Olulisi põhimõtteid püüame realiseerida omase organisatsioonikultuuri ja igapäevaste 

tegemiste kaudu. Lasteaia ülesanne on eelpooltoodust lähtuva lasteaia õppekava elluviimine. 



 
 

3. Lasteasutuse lühiülevaade 

Omandivorm Võru linna munitsipaalasutus 

Aadress Olevi 29, Võru 65607 

Lasteasutuse liik Lasteaed 

Rühmade liigid sõimerühmad, lasteaiarühmad, sobitusrühm, 2 tasandusrühma 

Pedagoogide arv 33 

Rühmade arv 12 

Lasteaia e-posti aadress soleke@voru.ee 

Veebileht www.soleke.ee 

 

Võru Lasteaed Sõleke asub Võru linnas, Olevi tänaval, suure õuealaga piirneval maa-alal. 

Lasteaed paikneb linna tähtsamate liiklusteede, Võru Maksimarketi ning Võru taluturu 

läheduses. 

Lasteaed on rekonstrueeritud 2017. aastal. Praegu on avatud 12 rühma, nendest kolm 

sõimerühma, kuus aiarühma, üks sobitusrühm ja kaks tasandusrühma. Lasteaia personal 

koosneb 54 töötajast ning lasteaias on loodud 55,5 ametikohta. Lasteaias on 33 pedagoogi, 

kellest enamik on kogemustega ja parimas loomeeas. Lisaks tegelevad lastega kaks 

muusikaõpetajat, üks liikumisõpetaja, kaks eripedagoogi ja üks tasandusrühma logopeed. 

Sõlekese lasteaia töö eripäraks on olnud maja avamisest alates rahvuslikkus – toetumine 

rahvakalendri tähtpäevadele, tavadele ja Võrumaale omase rahvakultuuri uurimisele. Lasteaial 

on oma väikekannelde ja folkloorirühm ning pikaajalised rahvakultuuril põhinevad 

traditsioonid. Lasteaial on oma laul, logo ja lipp. 

Lasteaias rakendatakse „Keelepesa“ programmi, milles osaleb kaks rühma. Esimene 

programmiga liitunud rühm alustas tööd 2011. aasta sügisel.   

Aastal 2011 liitus lasteaed „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga, mille järgi töötab kuus rühma.  

Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2001. aastal. Põhirõhk on 

suunatud lapse arengule ja tervisele ning neid soodustavate tingimuste loomisele. Lasteaia 

tervise edendamine lähtub lasteaia õppekavast, arengukavast, aasta tegevuskavast ning 

sisehindamise ja riskianalüüsi kavandatud tegevustest. Tervislikke harjumusi kujundatakse 
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koostöös koduga kogu koolieelsel perioodil. Lasteaia terviseedenduse eestvedajaks on tervise 

töörühm.  

Lasteaias korraldatakse järjepidevalt suusatamise ja ujumise algõpetust ning toimub aktiivne 

laste huviringide töö. Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika- ja 

liikumistegevusi. Jalgpall, võimlemine, džuudo, teadusring ning teised huvialaringid toimuvad 

vastavalt lastevanemate soovile ja on vanemale tasulised.  

Õppekasvatustegevuses kasutatakse kaasaegset õpikäsitust: avastus- ja uurimuslikku õpet, 

digiõpet, Reggio Emilia tegevuskultuurist inspireeritud projektõppe põhimõtteid, kohaldades 

või täiendades neid oma lastele sobivaiks. Põhjalikumat ja värskemat infot saab lasteaia 

veebilehelt http://www.soleke.ee/. 

4. Lasteaia hetkeseis tegevusvaldkonniti 

4.1 Eestvedamise ja juhtimise tugevused 

 Lasteaia juhtkonna tegevuse mõjusus on eestvedamise ja juhtimise valdkonnas 

suurenenud. Tulemusena on moodustunud ühtsem meeskond, mis on taganud lasteaia 

kaasaegse arengu ja toimimise. Lasteaia juhtkond on täiendanud end pidevalt 

eestvedamise, strateegilise juhtimise ja meeskonnatöö osas. Töötajate rahulolu 

juhtimisega on olnud kõrge 4,6 (2016), 4,7 (2017) ja 4,8 (2018). Hinnangud on antud 

viie palli skaalal. 

 Ühiste väärtuste kujundamise, süsteemsete kordade ja kokkulepete ning ühisürituste 

tulemusel on töötajad teel ühiste ja individuaalsete eesmärkide saavutamise poole. 

(aluseks töötajate eneserefleksioonid ja arenguvestlused). Töötajate rahulolu lasteaia 

väärtuste ja üldiste eesmärkidega on püsinud kõrge 4,9 (2016), 4,8 (2017) ja 4,8 (2018). 

 Kõigil lasteaia töötajatel on olnud võimalus kaasa rääkida lasteaia arendustegevuses. 

Töötajate rahulolu kaasatusega on olnud 4,5 (2016), 4,7 (2017) ja 4,7 (2018). See on 

seotud hästi toimivate töörühmade ja tugisüsteemide arendamisega.  

 Süsteemne infoliikumine: juhtkonna igahommikused arutelud; igapäevane info 

edastatud (suuliselt, kirjalikult meili teel, infokoosolekutel) ühtsete arusaamade 

põhimõttel. Infoliikumist on töötajad hinnanud 4,5 (2016), 4,7 (2017) ja 4,9 (2018). 

http://www.soleke.ee/


 
 

4.2 Personalijuhtimise tugevused 

 Lasteaias töötavad professionaalsed töötajad, kellele on loodud tingimused enda 

arenguks.  

 Kolme aasta jooksul on välja töötatud piisavalt erinevaid tugisüsteeme, mis ei jäta 

ühtegi töötajat raskustega üksi.  

 Uute töötajate värbamine on kooskõlas lasteaia väärtustega ning lasteaed on pakkunud 

uuele töötajale konkurentsi- ja arenemisvõimelist töökeskkonda. 

 Lasteaias on loodud hindamissüsteem, mis põhineb eneserefleksioonil. Vältimatuks 

alusinformatsiooniks on analüüsid, arutelud ning tagasiside töötajate ja juhtkonna vahel.  

 Kogu personalile on korraldatud erinevaid koolitusi, mis arendavad koostööd ja aitavad 

mõista lapse individuaalsust. 

 Läbi sisekoolituste on tõusnud rühmaõpetajate teadlikkus individuaalse arenduskava 

koostamisest ja selle kasutamisest igapäevatöös. Tulemuseks on seatud IAK eesmärgid 

konkreetsemalt ning lapsevanemale ja õpetajale mõistetavamalt. 

 Väga hästi toimivad õppekava, tervise ja individuaalse arenduskava töörühmad, kes 

töötavad välja uusi süsteeme, mis aitavad õpetajatel paremini toime tulla õppe- ja 

kasvatustegevuse läbiviimise ning lapse arengu toetamisega.  

 Toimiv motivatsioonisüsteem on loonud igale töötajale võimalused aktiivselt osaleda 

lasteaia arengu kujundamisel. Töötajad on juhtkonnapoolset tunnustamist hinnanud 

kõrgelt 4,7 (2016), 4,9 (2017), 4,9 (2018). 

 Tervise töörühma tegevused on sihipärased ja tulemuslikud nii töötajatele, lastele kui 

ka lastevanematele. 

  Lastevanemate rahulolu õpetajatega on positiivne. Näiteks osalemine erinevates 

projektides, õppekäikudel, erinevate õppemeetodite kasutamine, kättesaadav info. 

4.3 Tugevused koostöös huvigruppidega 

 Erinevad huvigrupid on kaasatud otsustusprotsessi neile sobivate koostöövormide 

kaudu. 

 Koostöö huvigruppidega on süsteemne tegevus, mis on kavandatud arengukavas, 

lasteaia ja rühmade tegevuskavades. Lastevanemate osalemine rühma tegevuses on 

aktiivne ning positiivse hinnanguga.  

 Suurenenud on lastevanemate osalemine lasteasutuse korraldatavates üritustes. 



 
 

 Lastevanemate rahulolu-uuringuteks on välja töötatud ühtne metoodika, selgitatakse 

välja lastevanemate ootused ja kogutakse andmeid. Rohkem kui 95% lastevanematest 

on tervikuna oma lasteaiaga rahul ning lasteaia üle uhked.  

 Lastevanemate rahulolu-uuringuid on igas rühmas läbi arutatud. Vajadusel tehakse 

parandused või selgitustööd tulemuste kohta. 

 Lasteaia hea koostöö erinevate huvigruppidega ning siduv tugisüsteem tagab iga lapse 

toetamise. 

 Hoolekogu töökoosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Lisaks on hoolekogu 

esindajad kaasatud atesteerimis- ja konkursikomisjoni töösse. Hea koostöö hoolekogu 

ja lastevanematega on toonud kaasa uuenduslikkust ja tugevaid traditsioone. 

 Koolide ja kõikide lapse arengut toetavate spetsialistide koostöö on süsteemne. Koostöö 

on taganud kooliminevate ja erivajadustega laste parema toetamise ja tulevase kooli 

valiku. 

4.4 Ressursside juhtimise tugevused 

 Ressursside juhtimine toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse 

eelmise majandusaasta tulemusi, KOVi suuniseid, lasteaia arengukava eesmärke ja 

arengusuundasid. 

 Toimub pidev eelarveliste ressursside seire ja analüüs, millele tuginedes planeeritakse 

edasine lasteaia arendustegevus. 

 Ressursside juhtimisel on lähtutud arengu- ja tegevuskavast ning rakendatud 

keskkonna- ja majandussäästlikku tegevust. 

 Varustatus IKT-vahenditega on hea ja arengut soosiv, kuid vajab regulaarset 

ajakohastamist.  

 Piisav ja pidevalt uuenev õppe- ja kasvatustegevuseks vajalike vahendite hulk. 

4.5 Õppe- ja kasvatustegevuse tugevused 

 Loodud on süsteemne tugivõrgustiku töö. Lastega töötatakse tarvidusel individuaalselt 

ning nende vajadusi märgatakse varakult. Eesmärgiks on tagada kõigile lastele 

võimetekohane areng ning lasteaiaõpetajate teadlikkus, kuidas toimida rühmas 

abivajava lapsega. Toetamiseks on välja töötatud lisad õppekava peatükis 

„Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus“:  



 
 

1. Tugivõrgustiku tegevuskava 

2. Tegevuskava abivajava lapse toetamiseks 

3. Käitumise tugikava 

 Toimub lapse kõne ja tunnetustegevuse arengu hindamine, dokumenteerimine, 

jälgimine ja arendamine.  

 Õpetajate, lastevanemate ja tugispetsialistide vahel on usalduslik suhe, mis on järk-

järgult tõusnud. Vajadusel on toimunud toetamine, nõustamine ja tagasisidestamine. 

Näiteks eripedagoogilist/logopeedilist abi vajavate laste vanemad kutsutakse sügisel 

vestlema, et koostöös lapse arengut toetada. Eesmärgid ning tegevused/mängud, mis 

aitavad lapse arengut toetada, arutatakse koos läbi.  

 Kõigi 2-aastaste laste arengu hindamine on toimunud vaatluse, otsese hindamise ja 

rühmaõpetajatega koostöös. Vanemaid, kelle laste kõne areng polnud eakohane, on 

nõustatud kõne arengu toetamises ning neile on antud kaasa infovoldik, kuidas oma 

lapse kõnet kodus arendada. 

 Kolmel õppeaastal on rühmad analüüsinud, kuidas õpetajad toetavad erivajadusega 

lapsi rühmas. Iga aastaga on analüüsid muutunud täiuslikumaks. Toimuvad igapäevased 

mänguvaatlused, individuaalne tegevus, joonistustestid igas vanuses. Lisaks 

kasutatakse arengumängu ja koolieelikutele enesehindamise töölehti. Meeskonna 

igapäevased arutelud – iga lapse arengu hindamine tegevustes, koostöö eripedagoogi ja 

Kagu-Eesti Rajaleidja Keskuse logopeediga. Andekatele lastele on pakutud erinevaid 

ülesandeid lähtudes lapse huvist. Vene keelt kõneleva lapse puhul toimub koostöö 

lapsevanematega (õppematerjal, õppemeetodid, nõustamine). Käitumisprobleemidega 

laste puhul kasutatakse oskuste õpet, ennetamaks probleeme ja õpetamaks reaalseid 

oskusi olukorraga toime tulemiseks. Rühmareeglite järjepidev meeldetuletamine. 

Kõneprobleemidega laste kõnet arendatakse järjepidevalt nii õppetegevuses kui ka 

muudes olukordades, järgitakse logopeedi ja eripedagoogi soovitusi. 

 Õppetegevused on toetanud rahvakultuuri traditsioone. Traditsioonilised üritused ja 

rahvakalendri tähtpäevad on lõimitud rühma tegevustesse. Kahes rühmas kasutatakse 

suhtlemisel võru keelt. 

 Kolme aasta jooksul on suurenenud huviringide töö tulemuslikkus. Osaletud on laulu- 

ja tantsufestivalide finaalides. 



 
 

 Lapsest lähtuva ja projektõppe metoodika rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

Aktiivõppemeetodite laialdane kasutamine töös lastega, sealhulgas õuesõpe ning 

rohelise mõtteviisi kujundamine.  

 Lasteaia rekonstrueerimisega sai iga rühm endale oma rühma iseloomustava linnu nime. 

5. Lasteaia arendusvaldkondade arengusuunad ja eesmärgid aastateks 

2019–2021  

5.1 Eestvedamise ja juhtimise arengusuunad aastateks 2019–2021 

 Lasteaia eesmärkidest, väärtustest ja põhimõtetest arusaamisel on osal personalist 

arenguruumi. Selleks tuleb selgitada välja töötajate ootused sellest, mis ühendab 

meeskonda. Anda töötajatele võimalusi osaleda vabatahtlikult õpikogukondades.  

 Tegeleda lasteaia mainekujundusega – miks on meie lasteaed parim? Üritused, mis on 

meie lasteaiale omased. Rohkem folkloori, mida seostada uue ja vanaga. Rühmades 

kasutada rohkem Sõlekese motiivi (käsitöö, triibud, sõlg, rahvatants, rahvalaul jne). 

Ühised meisterdamised ja töötoad. 

 Läbi erinevate tööülesannete ja kaasamise kujundada töötajates arusaama 

töömotivatsioonist, pühendumisest tööle, lojaalsusest ja vastutusest.  

 Koostöös töötajatega viia ellu Võru Lasteaed Sõlekese arengukava aastateks 2019–

2021.  

 Tööülesannete kirjeldused viia vastavusse õpetaja kutsestandardiga (tase 6). 

Valdkonna üldeesmärk: 

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevuses, analüüsis ja parendustegevuses. 

Lasteaed on omanäoline, arenev ja hea mainega. 

5.2 Personalijuhtimise arengusuunad aastateks 2019–2021 

 Pedagoogid omavad kutsealast kvalifikatsiooni ning juhinduvad oma töös 

kutsestandardist. 

 Kõigile lastele logopeedilise, eripedagoogilise ja psühholoogilise abi saamise võimalus. 

 Arvestades lasteasutuse ja Eesti haridusasutuste arenguvajadusi, võivad toimuda 

personalivajaduste ametikohtade hindamine ja muudatused struktuuris. Tulemuseks on 



 
 

olemasoleva personali oskuslikum rakendamine ja ümberpaigutamine, millega on iga 

lapse areng toetatud. Lapsest lähtuv töökorraldus. 

  1. augustil 2018 avatud tasandusrühmas korraldada toimiv meeskonnatöö. 

 Tervise edendamine töökohal, tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava 

keskkonna loomine: menüüde muutmine tervislikumaks; terviseraja loomine lasteaia 

sisekeskkonda; õpiõue rajamine. Toetada töötajate vaimset ja füüsilist keskkonda: 

motiveerida kogemuste jagamist õpetajalt õpetajale; korraldada vabade mõtete klubi; 

planeerida rohkem aega lastele.  

  Kaasata mittepedagoogiline personal erinevate koostöövormide kaudu lasteaia 

arengutegevustesse.  

 Töötada välja uue töötaja ja praktikantide sisseelamise süsteem lasteaias. 

Valdkonna üldeesmärk: 

Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada iga lapse areng ja lasteaia 

missiooni ning eesmärkide elluviimine. 

5.3 Huvigruppidega tehtava koostöö arengusuunad aastateks 2019–2021 

 Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteaia arengu toetamiseks. Selleks korraldada 

õpitubasid, ümarlaudu, professionaalseid eestvedamise õpikogukondasid. 

 Tugevdada koostöövõrgustiku tööd arengulise erivajadusega lapse toetamisel.  

 Jätkata erivajadusega lapse toetamist ning suhelda aktiivselt kõikide lapse arengut 

toetavate spetsialistidega. Kooli minevate erivajadustega laste paremaks toetamiseks 

võtta talvel/kevadel ühendust tulevase kooli direktori/tugispetsialistidega.  

 Liituda e-lasteaiaga, et muuta suhtlust lastevanematega kaasaegsemaks ja lihtsamaks. 

Valdkonna üldeesmärk: 

Lapsevanemad on kaasatud ning toetavad lapse ja lasteaia arengut. 

5.4 Ressursside juhtimise arengusuunad aastateks 2019–2021 

 Uuendada IT-vahendeid: rühmadesse uuemad ekraanid; tahvelarvutid; printerid; 

robootikavahendid.  

 Lasteaia õpiõue rajamine. Kujundada õueala lastele põnevaks õppimiskohaks.  

 Täiustada lasteaia rahvuslikke motiive: rahvariided, sõled, jms. 



 
 

Valdkonna üldeesmärk: Hoida toimivana rekonstrueeritud lasteaia kasvukeskkonda.  

5.5 Õppe- ja kasvatustegevuse arengusuunad aastateks 2019–2021 

 Juhtumipõhise analüüsi rakendamine. Väljakutsuva käitumise ja vägivaldse olukorra 

kaardistamise protokolli väljatöötamine. 

  Tugispetsialistide nõustamisel motiveerida õpetajaid mõtlema, mida saab igaüks lapse 

toetamiseks teha ning antud mõtted fikseerida KTK-sse või IAK-sse. 

 Muutuv õpikäsitlus. Rakendada lapsest lähtuvaid ja tänapäevaseid õppimise/õpetamise 

meetodeid kõikides rühmades. 

 Võimetekohane lapse arengu toetamine (individuaalne töö). 

 Digitehnoloogia arendamine ja võistlustel osalemine. 

 Looduskeskkonna väärtustamine ehk õpiõue kujundamine lasteaia territooriumile. 

Kasutada rohkem looduslikke materjale. Regulaarsed loodushoidu väärtustavad ja 

tervist edendavad tegevused lastele, lastevanematele ja töötajatele. 

 Võimalusel võtta kasutusele kunsti-, muusika-, füsioteraapia lastele. 

 Töötada välja tugisüsteem andekatele. 

 Leida erinevaid koostöövorme/võimalusi motiveerimaks lapsevanemaid abivajava 

lapsega kodus tegutsema (nt vestlusringid spetsialistidega, ühised mängupäevad, kogu 

maja hõlmav mängude projekt). Vanem kaasata IAK koostamise protsessi. 

Valdkonna üldeesmärk: 

Muutuv õpikäsitlus, selle süsteemne arendamine erinevate õpimeetodite ja õppetöövormide 

abil. Lapse arendamisprotsess on mänguline, lapsest lähtuv ja praktiliste tegevustega. 

6. Arengukava täitmise hindamine ja uuendamine 

Arengukava koostatakse kolmeks aastaks. Arengukava elluviimise korraldamise eest vastutab 

lasteaia direktor. Arengukava tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas. Õppe- ja 

kasvatustegevusi hinnatakse põhiliselt kevadel. Õppetegevusega seotud muutusi viiakse sisse 

pedagoogilise nõukogu otsustega. Majandustegevust hinnatakse eelarveaasta lõpul.  

Ettepanekud arengukava muutmiseks esitatakse vajadusel kirjalikult 1. novembriks Võru 

linnavalitsusele. Ettepanekud arengukava muudatusteks kinnitatakse pedagoogilises nõukogus 



 
 

ja hoolekogus. Uuendatud arengukava pannakse välja avalikkusele tutvumiseks ning sellest 

teavitatakse lapsevanemaid, hoolekogu, lasteaia töötajaid ja üldsust. Arengukava kinnitab 

lasteaia direktor. 

  



 
 

7. Põhisuundadest tulenev tegevuskava 2019–2021  

 

Valdkond: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Eesmärk (-id): Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevuses, analüüsis ja parendustegevuses. 

Lasteaed on omanäoline, arenev ja hea mainega. 

Mõõdik (-ud): Tagasiside kaudu on selgunud, et töötajate soov osaleda organisatsiooni arengus tõuseb 

80%-ni. 

Lasteaia omanäolisus ja hea maine toetub kindlatele traditsioonidele ja huvipoolte rahulolule. 

Huvigruppide tagasiside näitab püsivat või kasvavat tõusu (85%). 

Tegevus 2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Vastutaja Ressurss 

Võimaldamine  igal töötajal vastavalt tema pädevusele 

osaleda, juhtida ja vastutada erinevates tööülesannetes. 

Osalemine õpikogukondades. 

x
 

x
 

x
 Direktor  

Lasteaia eripäraga tegelemine. Kasutada rohkem 

Sõlekese motiivi (käsitöö, triibud, sõlg, rahvatants, 

rahvalaul) 

x
 

x
 

x
 Eripedagoog  

Lasteaia erirühmade tutvustamine laiemale kogukonnale 

(ümarlauad, artiklid, ettekanded, õppepäevad) 

x
 

x
 

x
 Direktor  

Tööülesannete kirjelduste vastavusse viimine 

kutsestandarditega (õpetaja ja õpetajat abistav isik) 

x
 

x
 

 Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja 

 

Arengukavas seatud eesmärgid siduda mõõdiku (tega), 

kuidas tulemust mõõta  ja kellelt tagasisidet küsida. 

Mõõdikud lisada rahuloluküsitlusse või 

analüüsivormidesse, mis näitab millised tegevused on 

tulemuslikumad ning mis osas teha muutusi. 

x
 

x
 

x
 Direktor  

 

 

Valdkond: PERSONALIJUHTIMINE 



 
 

Eesmärk (-id): Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada iga lapse areng ja lasteaia 

missiooni ning eesmärkide elluviimine. 

Mõõdik (-ud): Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust (100%). 

Tegevus 2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Vastutaja Ressurss 

Tagada ja kindlustada lasteaias kvalifitseeritud personal, kes on 

valmis töötama ka AEV lastega. 
x

 

x
 

x
 Direktor  

Personalivajaduste ametikohtade hindamine ja vajadusel 

struktuuris muudatuste tegemine. 

x
 

x
 

x
 Direktor  

Tasandusrühma logopeedi värbamine x
 

  Direktor  

HEV koordinaatori 0,25 ametikoha loomine x
 

  Direktor 4800 

Mänguterapeudi/psühholoogi ametikoha loomine   x
 Direktor 20000 

Uues tasandusrühmas meeskonnatöö korraldamine x
 

x
 

x
 Tasandus-

rühma 

logopeed 

 

Töötajate vaimse keskkonna loomine – vabade mõtete klubi 

kokkusaamine 

x
 

x
 

x
 Töökesk-

konna-

volinik 

 

Mittepedagoogilise personali kaasamine lasteaia 

arendustegevustesse erinevate koostöövormide kaudu  

x
 

x
 

x
 Majandus

juhataja 

 

Uue töötaja ja praktikantide sisseelamise süsteemi välja 

töötamine 

  x
 Õppeala-

juhataja 

 

Töötajatele sisekoolituste/õppepäevade korraldamine 

teraapiliste võtete ja digitehnoloogia valdkonnas 

x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

800 

Muutuva õpikäsitluse koolituse läbiviimine x
 

x
 

 Õppeala-

juhataja 

500 

Airi Niilo koolituse läbiviimine teemal Laste kaasamine  x
 

 Õppeala-

juhataja 

1000 



 
 

Meeskonnakoolituste korraldamine, et selgitada välja töötajate 

ootused 

  x
 Direktor 1000 

 

 

Valdkond: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärk (-id): Lastevanemad on kaasatud ning toetavad lapse ja lasteaia arengut. 

Mõõdik (-ud): Lastevanemate kaasamine on kavandatud lasteaia ja rühmade tegevuskavades. Tulemused 

on kajastatud õppe- ja kasvatustegevuste analüüsides ning tõusnud 90%-ni. 

Tegevus 2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Vastutaja Ressurss 

Erinevate huvigruppide kaasamine õpitubadesse, 

ümarlaudadesse, jne 

x
 

x
 

x
 Direktor  

Koostöövõrgustikuga arengulise erivajadusega lapse toetamine. x
 

x
 

x
 Eripeda-

goog 

 

Koostöö kooliga. x
 

x
 

x
 Direktor  

E-lasteaiaga liitumine (etappide kaupa). x
 

  Direktor 600 

 

 

Valdkond: RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eesmärk (-id): Hoida toimivana rekonstrueeritud lasteaia kasvukeskkonda. 

Mõõdik (-kud): Lastevanemate rahulolu õppe- ja kasvukeskkonnaga on tõusnud 90%-ni. 

Tegevus 2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Vastutaja Ressurss 

IT-vahendite uuendamine x
 

x
 

x
 Majandus

-juhataja 

1000 

Õueala kujundamine lastele põnevaks õppimiskohaks x
 

x
 

x
 Majandus

-juhataja 

500 



 
 

Lasteaia rahvuslike motiivide täiustamine x
 

x
 

x
  300 

 

 

Valdkond: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Eesmärk (-id): Muutuv õpikäsitlus, selle süsteemne arendamine erinevate õpimeetodite ja õppetöövormide 

abil. Lapse arendamisprotsess on mänguline, lapsest lähtuv ja praktilisi tegevusi sisaldav. 

Mõõdik (-ud): 6 ja enam rühmadest on töötanud muutuva õpikäsitluse meetodite järgi.  

Tegevus 2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Vastutaja Ressurss 

Juhtumipõhise analüüsi väljatöötamine ja rakendamine x
 

x
 

x
 Eripeda-

goog 

 

Lapsest lähtuva õppemeetodi kasutamine enamikus rühmadest x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

 

Lastele valikute võimaldamine ja  kaasamine õppe- ja 

kasvatustegevustes 

x
 

x
 

 Õppeala-

juhataja 

 

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine gruppides  x
 

 Õppeala-

juhataja 

 

Võimetekohane lapse arengu toetamine (individuaalne töö). x
 

x
 

x
 Eripeda-

goog 

 

Digitehnoloogia arendamine ja võistlustel osalemine. x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

 

Looduskeskkonna väärtustamine - õuesõpe x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

 

Erinevate teraapiliste võtete (kunst, muusika, füsioteraapia jne) 

kasutuselevõtt õppe- ja kasvatustegevuses. 

x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

 

Tugisüsteemi väljatöötamine andekatele. x
 

x
 

x
 Eripeda-

goog, 

logopeed 

 

Vanemate kaasamine individuaalse arengukava koostamise 

protsessi (ühised mängu- ja õppepäevad) 

x
 

x
 

x
 Õppeala-

juhataja 

 

 


