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1. Sissejuhatus  

 

Kolga lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad ja – 

valdkonnad aastateks 2020 - 2022, tegevuskava 3 aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava lähtub Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukavast ja lasteaia sisehindamise 

tulemustest. 

 

2. Üldandmed  

 

Kolga Lasteaed on Kuusalu valla hallatav koolieelne lasteasutus 1,5 kuni 7 aastastele lastele. 

Lasteaias on 5 rühma. 

 

Lasteaia postiaadress on: Saalimäe tee 1  

Kolga alevik  

Kuusalu vald 74602 

Harjumaa 

telefon:   6077475, 53036942 

e-post:    kolga.lasteaed@kuusalu.ee 

veebiaadress:   www.kolgalasteaed.ee 

 

Lasteaed on avatud tööpäevadel kl. 7.00 - 18.30. Lasteaias on valverühmade süsteem. 

 

Lasteaial on Haridus – ja Teadusministeeriumi koolitusluba (nr. 1999 HTM, 18.märts 2002). 

Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuusalu vald. 

 

3. Lasteaia missioon  

 

Iga laps väärib olemist nähtav! Iga laps väärib olemist kuuldav!  

 

4. Lasteaia visioon  

 

Kolga lasteaed on hea mainega kodune lasteaiapere, kus töötavad avatud ja arenemisvõimelised 

inimesed. Meie maja ja õueala on puhas, hubane ja lapsesõbralik. Igale lapsele on võimaldatud 

tingimused olla isikupärane ja ainulaadne. Tänu personali ja lapsevanemate tihedale koostööle on 

meie lapsevanemad teadlikud lapse arengu ja selle toetamise võimalustest.  

 

5. Lasteaia põhiväärtused  

 

Kolga lasteaia põhiväärtused on suunatud lapse arenguks vajalike tingimuste loomisele ja lapsest 

lähtuvatele kasvatus- ja õpetamismeetoditele. Meie märksõnadeks on: usaldusväärsus, avatus, 

hoolivus, koostöö, sõbralikkus, positiivsus, loovus, paindlikkus.  

 

6. Lasteaia arenduse põhieesmärgid 

 

• Lasteaia juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine 

• Lasteaia personal on avatud ja sõbraliku suhtumisega ning motiveeritud koostööle 

• Laps läheb kooli õpihimulisena, kaaslastega arvestavana 

• Huvigrupid toetavad lapse ja lasteaia arengut 

• Lasteaia mängu-, õpi- ja töökeskkonnad on turvalised 

 

http://www.kolgalasteaed.ee/
http://www.kolgalasteaed.ee/
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7. Tegevuste eesmärgid ja tegevuskava  

 

7.1 Eestvedamine ja juhtimine  

 

Eesmärgid:  

• Dokumentatsioon on valminud personali ühistööna 

• Lasteaed kasutab õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsiooni pidamiseks, info 

jagamiseks ja suhtluseks internetipõhist infosüsteemi (liitumine eLasteaiaga) 

• Personali ja huvigruppe kaasates on valminud Tervist edendava lasteaia (TEL) arengukava  

Prioriteetsed tegevused  2020 2021 2022 Vastutaja  Läbiviija/partner 

Sisehindamise korra uuendamine x   direktor õppealajuhataja, 

personal 

Sisehindamise läbiviimine x x x direktor  personal, 

hoolekogu 

Sisehindamisaruande koostamine    x direktor personal, 

hoolekogu 

Arengukava ja tegevuskava täitmine, 

jälgimine ja uuendamine  

x 

 

x 

 

x direktor personal, 

hoolekogu 

Tegevusplaani koostamine ja 

õppeaasta eesmärkide seadmine 

x x x direktor õppenõukogu, 

hoolekogu 

Lasteaia kodukorra täiendamine  x   direktor personal, 

hoolekogu 

Asutuse dokumentide loetelu 

uuendamine 

 x  direktor vallavalitsus 

Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni 

koostamine 

x   direktor personal 

Rahulolu-uuringute läbiviimine ja 

analüüs 

x x x direktor õppealajuhataja 

Liitumine eLasteaiaga 

 

x   direktor  õppealajuhataja, 

õpetajad 

Kodulehe uuendamine x x x direktor  vallavalitsus 

Tervist edendavate lasteaedadega 

(TEL) liitumine 

x x x direktor personal  

 

7.2 Personalijuhtimine  

 

Eesmärgid: 

• Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal 

• Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsioonile 

• Koolitused on planeeritud ja aitavad kaasa töötajate ametialasele arengule 

 

Prioriteetsed tegevused  2020 2021 2022 Vastutaja  Läbiviija/partner 

Personalivajaduse hindamine x x x direktor õppealajuhataja 

Personali kaasamine arendustegevusse x x x direktor  personal,  

Personaliga arenguvestluste 

läbiviimine, kokkuvõtete tegemine  

x x x direktor personal, 

õppealajuhataja 

Töötajate ametijuhendite 

kaasajastamine 

 x  direktor personal 
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Haridustehnoloogi kaasamine IT–alase 

töö koordineerimisse 

x 

 

x 

 

x direktor õpetajad 

Väljasõidud teistesse lasteasutustesse, 

meeskonnakoolitused 

x x x direktor õppealajuhataja, 

personal 

Asutusesiseste õppepäevade 

läbiviimine 

x x x direktor personal, 

hoolekogu 

Koolitusplaani koostamine x x x õppealajuhataja vallavalitsus 

 

7.3 Koostöö huvigruppidega  

 

Eesmärgid:  

• Koostöös seotud huvigruppidega on tagatud lasteaia areng ja hea maine 

• Lapsevanemad on kaasatud ja nõustatud 

• Koostöö Kuusalu valla haridusasutustega on toimiv 

 

Prioriteetsed tegevused  2020 2021 2022 Vastutaja  Läbiviija/partner 

Lastevanemate koosolekute 

korraldamine 

x x x direktor  õpetajad 

Hoolekogu koosolekute korraldamine x x x direktor hoolekogu 

Koostöö Kolga Kooliga x x x direktor õpetajad 

Koostöö Kolga Muuseumiga x x x õpetajad Kolga muuseum 

Ühisüritused ja kogemuste vahetamine 

Kuusalu valla lasteaedadega  

x x x õppealajuhataja õpetajad 

Vajaduspõhine koostöö Kuusalu 

Hariduse Tugikeskuse spetsialistidega 

x x x õppealajuhataja direktor, 

tugikeskuse 

spetsialistid 

Lasteaia projektimeeskonna 

moodustamine (lastevanemate 

kaasamine), projektide kirjutamine 

x x x direktor personal, 

hoolekogu 

Koostööprojektid erinevate 

partneritega: Lastekaitseliit, Tervise 

Arengu Instituut, 

Keskkonnahariduskeskus, RMK , 

Päästeamet, Politsei jt. 

x x x õppealajuhataja direktor, õpetajad,  

 

7.4 Ressursside juhtimine  

 

Eesmärgid: 

• Lasteaia õuealal on lastele piisavalt huvipakkuvat ja arendavat tegevust, vahendid on heas 

korras ja turvalised 

• Õppe- ja mängutegevusteks on tagatud vajalikud vahendid 

• Õpi – ja töökeskkond on turvaline 

• Tegevuste majandamine on säästlik ja ümbritsevat keskkonda hoidev  

 

Prioriteetsed tegevused  2020 2021 2022 Vastutaja  Läbiviija/partner 

Riskianalüüsi läbiviimine, tegevuste 

kavandamine 

x x x direktor personal 
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Tagada kogu hoone varustamine 

tulekahjusignalisatsiooni-süsteemiga 

x   vallavalitsus direktor 

Lasteaia katuse remont x x x vallavalitsus direktor 

Piisava õuevalgustuse tagamine x x  vallavalitsus direktor 

Rühmaruumide sanitaarremont x x  direktor vallavalitsus 

Arvutipargi uuendamine x   vallavalitsus direktor 

Sööginõude uuendamine x x  direktor majaperenaine, 

kokk 

Õuealale tasakaalupakkude, 

vedrukiikede, mängumajade 

paigaldamine 

x 

 

x x direktor personal, 

hoolekogu, 

projekti meeskond 

Liivakasti servade uuendamine x   direktor personal, 

hoolekogu, 

projekti meeskond 

Muusikakeskus ja mikrofonid saali x   direktor õpetajad 

Tegevuskeskuste loomine rühmades x x x õppealajuhataja õpetajad 

Pesumasin – kuivati soetamine   x direktor majaperenaine 

Keskkonnateadlik majandamine 

(prügi, jäätmed) 

x x x direktor personal 

 

7.5 Õppe-kasvatustegevus  

 

Eesmärgid:  

• Õppekava on täiendatud ja lasteaia omanäolisus on selgelt välja toodud 

• Laste arengu toetamise süsteem on toimiv 

• Loodud on turvaline kasvukeskkond 

 

Prioriteetsed tegevused  2020 2021 2022 Vastutaja  Läbiviija/partner 

Õppekava arendus x x x õppealajuhataja pedagoogiline 

nõukogu, direktor 

Õppe- ja kasvatustöö planeerimine 

lähtuvalt Kolga lasteaia õppekavast 

x x x õppealajuhataja õpetajad 

Õppetöö dokumenteerimine eLasteaia 

keskkonnas 

x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor 

Õpi- ja mängukeskkonna kujundamine 

lähtuvalt laste vanusest  

x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor 

Erinevate õppemeetodite kasutamine x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor 

Digilahenduste ja robootika 

kasutamine 

x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor 

Lapse arengu jälgimine ja toetamine x x x õppealajuhataja õpetajad 

Arenguvestluste läbiviimine ja 

lastevanemate nõustamine 

x x x õpetajad õppealajuhataja, 

lapsevanemad 

Hariduslike erivajaduste 

väljaselgitamine ja toetamine koostöös 

Kuusalu Hariduse Tugikeskusega 

x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor, 

tugikeskus 

Erinevates projektides osalemine 

(loodus, keskkond, turvalisus, tervis) 

x x x õppealajuhataja õpetajad, direktor 
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8. Arengukava uuendamise kord  

 

Kolga Lasteaia arengukava uuendatakse seoses: 

• muudatustega koolieelse lasteasutuse seaduses jt. haridusalastes õigusaktides; 

• muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas; 

• muudatustega Kuusalu valla ja Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukavas; 

• muudatustega lasteaia eelarves; 

• lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekutega.  

 

Arengukava koostamise ja uuendamise eest vastutab lasteaia direktor. 

Arengukava ja arengukava muudatused kinnitab Kuusalu Vallavalitsus. 

 

Kooskõlastatud 18. veebruar 2020  pedagoogilise nõukogu koosolekul. 

Kooskõlastatud  3. märts 2020 hoolekogu koosolekul. 

Kooskõlastatud 18. märts 2020 Kuusalu Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni 

koosolekul. 

 


