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1. SISSEJUHATUS  
 
Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025 on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia 
arendustegevuse põhisuunad, valdkonnad, kujundab tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 
uuendamise korra.  
Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia põhimäärusest, Rannu 
lasteaia arengukavast 2018-2021, sisehindamise aruande (2018-2021) tulemustest, koolieelse 
lasteasutuse seadusest, lastevanemate, laste ja õpetajate rahulolu uuringutest, Rannu Lasteaed 
Naerupesa põhiväärtustest ja õppekavast.  
Arengukava koostamine toimus kaasava protsessina, kuhu kaasati lasteaia personal, lapsevanemad, 
lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse liikmed.  
  

2. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE 
 

2.1 Üldinfo 

Rannu Lasteaed Naerupesa on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse registris koodiga 

75007401 ning on Elva Vallavalitsuse poolt hallatav koolieelne lasteasutus. Lasteaedade tegevuse 

eesmärk on võimaldada eelkooliealiste laste hoid, alushariduse andmine ja kooliks ettevalmistus. 

 

3. ARENGUKAVA KOOSTAMISE LÄHTEALUSED AASTAL 2022 

 

3.1 Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused 

Visioon 

Rannu Lasteaed Naerupesa on kodune, lapse arengut toetav, kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga, 
töötaja tulemuslikku tööd väärtustav lasteasutus. 
 

Missioon 

• Rannu Lasteaed on alusharidust ja päevahoidu võimaldav õppeasutus koolieast noorematele 
lastele mis toetab lapse arengut ning perekonda õppe- ja kasvatusküsimustes. 

• Lasteaias töötavad pedagoogilise haridusega professionaalsed õpetajad, mis muudab 
õppekasvatustöö kvaliteedi maksimaalselt heaks. 
 
 
 

Aadress Aia 1, Rannu alevik, Elva vald, 61120 Tartumaa 

Registrikood 75007401 

Telefon 7454245 / 5145940 

e-post rannu.lasteaed@elva.ee 

kodulehekülg www.rannulasteaed.ee 

Õppeasutuse pidaja Elva Vallavalitsus 

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Rühmade arv 4 

Lasteaia koolitusluba Nr. 4076 HTM (välja antud 03.04.2006a. ministri käskkirja nr 287 
alusel) 

Lasteaed avatud tööpäevadel kella 7.00 – 18.00 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

mailto:rannu.lasteaed@elva.ee
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Väärtused: 
Ausus – Parem üks sõna tõtt, kui üheksa valet. 
Loovus – Igal meistril oma silm. 
Haridus – Tarkus tarviline vara, õpi hoolega. 
Koostöö – Ühenduses on jõud. Üks kõigi kõik ühe eest. 
Armastus – Kus süda, seal meel.   

 
Rannu Lasteaed pakub alusharidust läbi: 

• Loovuse    

• Turvalisuse    

• Mängulisuse        

• Liikumise                         

• Rahulolu                
 

Meie püüdleme selle poole, et 

• laps tuleb toime, vastavalt oma vanusele ja arengutasemele, igapäevaelu toimingutega ja 
eneseteenindamisega 

• laps suudab väljendada oma mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning 
arvestada teiste seisukohtadega 

• lapsel kujuneb soov õppida, mida saadab uudishimu ja huvi 
 

Arengukavas on käsitletud järgmised valdkonnad: 

• eestvedamine ja juhtimine;  

• personalijuhtimine;  

• koostöö huvigruppidega;  

• ressursside juhtimine;  

• õppe- ja kasvatusprotsess.  
 

4. Lasteaia tugevused 

Organisatsioon: 

• Kõik ametikohad on täidetud 

• meie töötajad on  kvalifitseeritud 

• väiksem kollektiiv- mõnus töökeskkond ja omavaheline läbisaamine 

• hästi toimiv koostöö/meeskonnatöö 

• kolleegilt kolleegile kogemuste vahetus 

• arengumeeskond ja loovmeeskond täiendavad hästi üksteist 

• tööle ja seejuures laste heaolule pühendunud meeskond 
 

Huvigrupid:  

• hea koostöö raamatukogu ja kooliga, lapsevanematega 

• toimiv hoolekogu 

• toimivad huviringid lasteaiaruumides 
 

Ressursid:  

• suur õueala võimaldab erinevaid tegevusi 

• sisustus on lasteaiale sobilik 

• täienenud it. vahendite park (suur smarttahvel, projektor saalis. valgustahvel ...) 
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• Hea koostöö SA Elva Teenused. 

 

5. Arendustegevuse valdkonnad ja sihid aastateks 2022-2025 
 

Lasteaia põhieesmärk:  

Lasteaia töötajate järjepideva enesearengu ja usaldusliku koostöö kaudu lapsevanematega luuakse 

kaasaegsest õpikäsitusest lähtuv, inspireeriv ja loov õpikeskkond. 

Valdkond Tegevused Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

1. Eestvedamine ja 

juhtimine 

 

 

Personali aktiivne 
juhtimisprotsessi 
kaasamine. 
 

Lasteaias tegutsevad aktiivselt 
arendusmeeskonnad ja 
töögrupid.  
Täiendatud õppekava ja teised 
pedagoogilised dokumendid. 

pidev 

Innovaatilise lasteaia 
maine hoidmine ja 
edendamine 

Kogukonnalt saadav tagasiside 
on positiivne. 
Küsitluslehed õ.a. lõpus. 

2023 
2024 

Juhtkonna kutsealaste 
teadmiste täiendamine 

Juhid omavad ja edastavad 
teadmisi kaasaegsest juhtimis- 
ja õpikäsitlusest. 

pidev 

Töökorraldusreeglite, 
ohutusjuhendite, töötajate 
ja laste riskianalüüside üle 
vaatamine ja täiendamine.  

Dokumendid on täidetud ja 
muudetud. Juhendite 
täiendamine iga-aastaselt. 

1x aastas 

Sisehindamise aruande 
koostamine 

Sisehindamise aruanne (2022 -

2024) on valminud 

2024a. lõpuks 

Nõuetele vastava 

digitaalse dokumendi-

registri korrastamine 

Dokumendid on sisestatud, 

korrastatud süsteemis   

AMPHORA.  

pidev 

Ümarlauad kaasava 
hariduse mõtestamiseks 
rühma meeskondade, 
tugiõpetaja-te, 
tugispetsialistide, 
liikumisõpetaja, 
muusikaõpetaja ja 
vanematega vastavalt 
juhtumile/olukorrale 
 

Juhtumipõhised lahendused 
erinevatele olukordadele 
 
 
 
 

pidev 

Lasteaia kodulehe 
kaasajastamine 

Lasteaia koduleht on 
kaasaegne ja informatiivne 
 
 

pidev 

Lasteaia 40a. sünnipäeva 
tähistamiseks tegevuste 
kavandamine ja 
elluviimine. 

Lasteaia sünnipäeva 
tähistamine kavandatud kava 
järgi  

Veebruar 
2023 
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Liitumine 
haridusprogrammiga 
„Ettevõtlik kool“ 

Lasteaed on liitunud 
haridusprogrammiga 
„Ettevõtlik kool“ 

Liitumine 
2022/2023 õa. 

2. Personali 

juhtimine 

 

 

Jätkata kogemuste 
vahetamist õpetajalt 
õpetajale. 

Teiste lasteaedade külastused. 
Lasteaia sisesed kogemuste 
jagamised, näidistegelused.  

pidev 

Personali ametialase 
professionaalsuse 
toetamine ja tunnustus- ja 
motivatsiooni-süsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine. 
Personali esitamine 
„Eestimaa õpib ja tänab“ ja 
Elva Valla õpetajate ja 
õpetaja abide 
tunnustamisele. 

Motiveeritud töötajad 
 

1x aastas 

Tegeleda aktiivselt 
personali arengu 
toetamisega. 
Haridusprogrammi 
„Ettevõtlik Kool“ 
koolitused personalile 

Lasteaias tegutseb õpihimuline 

personal.  

Koolituse läbinu mõistab, miks 

on vaja ettevõtlikkust ning 

kuidas seda õppeasutuses 

haridusprogrammi „Ettevõtlik 

kool“ abil süsteemselt 

arendada. 

Ettevõtliku õppe tööriist 

TULEM, tutvustus, kasu. 

2x aastas 

Personalivajaduse 
hindamine kaasava 
hariduse põhimõtetest ja 
HEV laste vajadustest 
lähtuvalt. 

Igale lapsele on loodud sobiv 
õpikeskkond ning tagatud 
vajadusest lähtuvad 
tugiteenused (logopeed, 
eripedagoog, psühholoog, 
tugiõpetaja, tugiisik) või leitud 
lahendused keskkonna ja 
teenuste tagamiseks. Töötab 
toimiv tugimeeskond 

pidev 

Töötajate tervisekontroll ja 

tervisedendus 

• Töötervishoiualase 
terviseuuringu läbimine   

• tervist edendavate 
tegevuste toetamine 

• 1x 3a. 
jooksul 

 

• pidev 

Esmaabikoolitus Iga lasteaia töötaja peab 
olema võimeline andma 
abivajajale esmast abi. 

2022 
 

Tuleohutuskoolitus ja 

evakuatsiooniõppus 

Tagab valmisoleku teadlikuks 
tegutsemiseks tulekahju või 
muu kriisi korral. 
 

1x aastas 
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3. Õppe- ja 

kasvatusprotsess 

 

Projektide toel 

õppekeskkonna 

rikastamine ja kaasaegsete 

õppevahendite soetamine 

Rahastamise saanud projektid 

igal aastal. 

pidev 

Erinevate digiseadmetega 

tutvumine ja nende 

kasutamine. 

Digiteadlikkuse tõstmine. 

Digiõppe lõimimine õppetöös  

Pidev 

 

Lasteaia õueala 

õpikeskkonnaks 

arendamise jätkamine 

Õuealal on valminud 

õpperada, sildistatud puud, 

põõsad, taimed. Rohkem 

võimalusi ronimiseks ja 

loovaks tegevuseks. 

Pidev 

Mitmekülgse huvihariduse 

soodustamine 

Lasteaias tegutseb 2 huviringi Pidev 

Tuge vajavate ja andekate 

laste toetamine 

Individuaalsete arengukavade 
(IAK) analüüs 
2x aastas 
 

Sügisel (okt.) 
Kevadel (mai) 
 

4. Koostöö 

huvigruppidega 

Lastevanemate kaasamine 

lasteaia tegevustesse ja 

üritustele 

Teadlikud lapsevanemad 
Info lasteaia tegevusest on 
kättesaadav 

Pidev 

Koolist tagasiside küsimine 

laste koolivalmiduse kohta 

Õpetajate kindlustunne ja 

parendusvaldkond 

1x aastas 

Jätkata tihedat koostööd 
kooli, Rahvamaja ja 
raamatukoguga. 
Lasteaia hoolekogu, 
Omavalitsuse, Rannu 
Noortekeskusega, 
Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu Sihtasutusega, 
Elva Päästeameti 
Elva noorsoopolitseiga 

• Üritus või ühine projekt 
raamatukoguga 

• Kooliminejate koostöö 
tulevase õpetajaga 

• Klassiõpetaja tagasiside 
lapse koolivalmidusest 

• Päästeameti töö 
tutvustamine 

1x aastas 

 
Aprill, mai 
 
Oktoober 
 
1x aastas 

Pidev koostöö SA Elva 
Teenused 

Süsteemne remondivajadus ja 

lahenduste otsimine, 

korrashoid. 

Laste toidud muutuvad üha 

mitmekesisemaks ja 

tervislikumaks. 

Pidev 
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6. Ressursside juhtimine 

Eesmärk: lastele ja töötajatele turvalise ja heakorrastatud keskkonna loomine. 

Arendamist vajavad tegevused 

Tegevus Aeg vastutaja Tegevusnäitaja Hinnanguline 

maksumus 

Piirdeaia uuendamine 2022 - 

2025 

SA Elva 
Teenused, 
direktor 

laste turvalisuse 
tagamine. 
Uus paneelaed. 

5000 aastas 

Pesulao ukse ette trepp. 2022 SA Elva 

Teenused, 

Pesulao ukse ette 

valmib uus trepi aste 

500 

Keldri uus välisuks 2022 SA Elva teenused  Vana vettinud uks on 

vahetatud uue vastu. 

500 

Vihmaveerennide 

parandamine. 

2023-2025 SA Elva Teenused 

direktor 

Vihmavee rennid ei 

jookse enam läbi. 

3000 

Turvaliste 
õueatraktsioonide ja 
madala seiklusraja 
muretsemine 

2022-2025 direktor Laste õues viibimisel 

tegevuste 

rikastamine 

15000 aastas 

Kasutusel olevate 

rühmaruumide 

sanitaarremont 

2023-2025 SA Elva 
Teenused, 
direktor 

Rühmade seinad 

vajavad värvimist. 

2000 aastas 

Lasteaia õuevalgustuse 
loomine 

2024-2025 SA Elva Teenused 
direktor 

Õue mänguala on 

pimedal ajal 

valgustatud ja lapsed 

saavad pimedal ajal 

ka õhtupoolikuti, 

enne kojuminekut 

õues viibida. 

3000 

 

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava uuendatakse seoses: 

• muudatustega haridusalases seadusandluses 

• muudatustega lasteasutuse eelarves ja investeeringute kavas 

• muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 

• lasteaia pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, direktori või lasteaia pidaja ettepanekuga 

Arengukava täitmist jälgib arendustegevuse töörühm „Sisehindamise tulemused ja seire“ kord aastas. 

Tulenevalt õppeaasta kokkuvõttest uuendatakse tegevuskava. Lasteaia pidaja korraldab avaliku teabe 

seaduse alusel lasteaia tegevuse kajastamise. 

Arengukava kinnitab Elva Vallavalitsus. 


