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SISSEJUHATUS 

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2020 - 2023 on dokument, 

mis määrab ära lasteasutuse arenduse põhisuunad ja valdkonnad, annab teavet lasteaia 

tegevuse, tulevikunägemuse ning võimaluste kohta. 

Arengukava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ ja koolieelse 
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lasteasutuse riiklikust õppekavast, sotsisaalministri määrustest „Tervisekaitsenõuded 

koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” ja „Tervisekaitsenõuded 

toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”, Kohtla-Järve linna arengukavast 

ning lasteaia omapärast ja tegevuse analüüsist. Lähtuvalt sisehindamise aruande 

tulemustest on arengukava koostatud kolmeks õppeaastaks, mis tagab määratud 

perioodil tulemuslikuma ja jätkusuutlikuma eesmärkide saavutamise. 

Lasteaia arengukava õppeaastateks 2020–2023 hõlmab kolme õppeaastat (2020/2021, 

2021/2022 ja 2022/2023). Arengukava koostamisel on aluseks võetud alljärgnevad 

dokumendid:  

1) Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke põhimäärus;  

2) Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke õppekava;  

3) Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke tegevusaruanded  2018/2019 õa ja 2019/2020 õa 

kohta;  

4) Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke sisehindamise aruanne 2018-2020 õa ;  

5) muud kehtivad õigusaktid.  

Arengukava koostamisel osalesid lasteaia töötajad, hoolekogu liikmed ja  

lapsevanemad. Oluliseks peeti ootuste väljaselgitamine, tagamaks lasteaia töö 

tulemuslikkus ja hea töökeskkond. 

 

1. ÜLDANDMED  

Nimetus: Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke  

Direktori kt.: Svetlana Kollo 

Kontaktandmed: 

Aadress: Keskallee 34, Kohtla-Järve, 30321 

Telefon: 334 4400; e-post: paasuke@kjlv.ee ; koduleht:  www.paasuke.edu.ee  

Kõrgemalseisev organ : Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19,  Kohtla-Järve, 30395 

Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. 

Laste arv: 79 

Lahtiolekuaeg: tööpäevadel 7.00 – 18.00  

Koolitusluba: nr. 9.5-8/18/7495 HTM. 

 

mailto:paasuke@kjlv.ee
http://www.paasuke.edu.ee/
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1.1 Lühikirjeldus 

Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke (edaspidi lasteaed) on ehitatud 1961. aastal ja asub 

Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas. Lasteaias töötab neli rühma. Õppetöö algab 

lasteaias 1. septembril ja kestab 31. augustini. Lasteaia neljast rühmast on kaks osalise 

keelekümbluse rühmad vene kodukeelega lastele. Osalise keelekümbluse rühmas 

korraldab üks õpetaja õppe-kasvatustegevusi eesti keeles ja teine vene keeles. Kaks 

rühma on vene õppekeelega. Vene õppekeelega rühmades õpivad lapsed samuti eesti 

keelt. Kõik pedagoogid toetavad rühmades laste eesti keele õpet. Lasteaias on 

traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid: kodumaa sünnipäev, vastlapäev, jõulud, 

lihavõttepühad ja nelipühad. Pühade tähistamine tekitab lastes huvi tähtpäevadega 

seotud rahvakommete vastu.  

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, kahes 

keelekümblusrühmas rakendatakse „Kiusamisest vabaks!” metoodikat ning lasteaias 

tegutseb LegoWedo robootika ring. Lastele on loodud soodsad õppe-, kasvu- ja 

mängutingimused ning tagatud on turvaline ja arendav õppe- ja kasvukeskkond. Kõik 

lastega seotud tegevused toimuvad mängulises vormis, kasutades selleks erinevaid 

arendavaid õppevahendeid. Igas rühmas on lapse eale vastavad mängud, raamatud ja 

muud arendavaks tegevuseks vajalikud vahendid. Rühmaruumides ja saalis on erinevad 

tehnilised õppevahendid: SMART-tahvel, projektorid, arvutid, printerid, magnetofonid, 

tahvelarvutid ja 3D tehnoloogial põhinevad vahendid. 

2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Hetkeolukorra analüüsis on välja toodud asutuse tugevused ja parendustegevused 

võtmealade lõikes, mis lähtuvad lasteaia eelmise perioodi arengukava (õppeaastad 

2018-2020) eesmärkide täitmisest. Eesmärkide täitmiseks on kavandatud ja rakendatud 

tegevused, mille tulemuste analüüs kajastub lasteaia sisehindamise aruandes eelmise 

arengukava perioodi (2018-2020 õppeaastad) kohta. Lasteaia statistilised andmed 

kajastuvad riiklikus elektroonses hariduse infosüsteemis EHIS. 

Laste ning lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

käitumisjuhised on määratud „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke hädaolukorras tegutsemise 

plaanis“ ning kehtestatud „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke kodukorras“. Lasteaia õueala 

on piiratud aiaga ja varustatud videovalvega. 

Lasteaia eripäraks on terviseedendus selle mõiste kõige laiemas tähenduses. Erilist 
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tähelepanu pööratakse nii laste kui ka personali füüsilisele ja vaimsele tervisele. 

Õppekavasse on loodud valdkond „Mina ja tervis“, õppe- ja kasvatustegevuste 

läbiviimisel rakendatakse õuesõpet ja uurimuslikku õppemetoodikat ning tervist 

edendavatesse tegevustesse kaasatakse lapsevanemaid. Koostöös lastevanematega on 

loodud lasteaia põhiväärtused, mille aluseks on terviseedendus ning seda põhimõtet 

toetab ka lasteaia asukoht, kus on loodud võimalused aktiivseks tegevuseks. Ida-

Virumaa Omavalitsuste Liit ja Ida-Virumaa Tervisenõukogu tunnustasid 2019.a 

tänukirjaga lasteaeda kui rahvatervise arendajat. 

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn, kuid vabade 

kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.  

2.1 Missioon, visioon, põhiväärtused  

MISSIOON 

Lasteaia missiooniks on luua koostöös lapsevanematega terviklik arengukeskkond 

lastele ja täiskasvanutele. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema 

emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused 

igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

VISIOON 

Lasteaed arendab lapsi soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse laste 

loovust, tervisliku ja aktiivset elustiili. Lasteaias tunneb laps end  oodatuna, armastatuna 

ja turvaliselt. 

MOTO 

Võtame vastu armastusega, saadame ära uhkusega! 

Lasteaia põhiväärtused: 

 

Turvalisus - Lasteaias on tagatud turvaline ja meeldiv õhkkond nii lastele kui ka 

personalile, mis soodustab positiivset arengu- ja töökeskkonda kõikidele osapooltele. 

Usaldus – Tagada kindlustunne vastavalt oma kompetentsusele arvestades kõikide 

osapoolte vajadustega.   

Hoolivus – Koostöös lapsevanematega, tugispetsialistide ja kõikide töötajatega 

märkame ja toetame kõiki lapsi. 

Tänulikkus – Väärtustame ennast ja teisi. 

Avatus – Lasteaed on avatud koostööle ja ühiskonnas toimuvatele muutustele. 

Tervis – Tervist  edendavas lasteaias  propageeritakse tervislikku eluviisi arvestades 
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lapse individuaalseid  iseärasusi. 

Tolerantsus – Arvestatakse laste ja lastevanemate iseärasustega.   

2.2 Hetkeolukorra analüüsi tulemused 

Eestvedamine ja juhtimine  

Tugevused:  

1) lasteaias tegutsetakse ühiste eesmärkide ja põhiväärtuste nimel;  

2) personali kaasamine töörühmade kaudu: arendustegevuse töögrupp, 

tervisemeeskond, tööohutus- ja töökeskkonna töögrupp;  

3) lasteaia väärtuste edasiarendamine: igapäevaste tegevuste seostamine lasteaia 

põhiväärtustega individuaalselt, meeskonna ja lasteaia tasandil;  

4) õppeaasta terviseedendamise tegevuskava koostamine ja täitmine, sisehindamise 

aruande koostamine;  

5) juhtkonna eestvedamisel koostöö suunamine, teostamine, tagasiside andmine, 

tulemuste hindamine ja parendustegevuste rakendamine;  

6) erinevate õppeprogrammide rakendamine;  

7) sisehindamissüsteemi alusel juhtimistegevuse tulemuslikkuse hindamine. 

Parendusvaldkonnad:  

rakendada keelekümblusprogrammi ja lastevanemate soovil avada veel üks 

osalise keelekümbluse rühm. 

Personali juhtimine  

Tugevused:   

1) personali toetamine ja arendamine vajaliku hariduse ja eesti keele taseme 

omandamiseks;  

2) parima praktika ja pedagoogilise tegevuse tulemuste jagamine kolleegidega;  

3) kvalifitseeritud töötajate tööle võtmine, toetamine; personali aktiivne osalemine  

töögruppides; personali arenguvestluste analüüsimine;  

4) personali rahuolu uurimine ja kokkuvõtte koostamine;  

5) pedagoogide kompetentsuse hindamine laste ja lastevanemate küsitluslehtede 

kaudu; 

6) lapsest lähtuva töökorralduse rakendamine ja analüüsimine. 

7) koolituste ja seminaride korraldamine personalile;  

8) personali kaasamine lasteaia arengutegevusse;  
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9) pedagoogide kogemuste ja teadmiste jagamine lasteaia, linna ning riigi tasandil;  

10) töögruppide ja projektimeeskondade töö korraldamine, personali tunnustamine, 

motiveerimine;  

11) uute innovaatiliste ideede, programmide elluviimine. 

Parendusvaldkonnad:  

1) lasteaia personali eesti keele taseme eksami B2 ja C1 sooritamine; 

2) edendada, toetada ja julgustada pedagoogilise ja abipersonali elukestvat õpet, 

tagamaks lasteaia prioriteetsete valdkondade pideva arengu süsteemse 

koolitamise ja kogemuste vahetamise kaudu; 

3) ühtlustada lasteaia väärtushinnangud (lasteaia väärtustest ühtne arusaam); 

4) märgata ja tunnustada töötaja isiklikku panust nii igapäevatöös kui lasteaia 

arendamisel; 

5) korraldada avatud tegevusi (eesmärk: õppimine kolleegilt-kolleegile nii oma 

lasteaias kui ka piirkonnas laiemalt); 

6) töögruppide ja projektimeeskondade töö korraldamine, personali tunnustamine, 

motiveerimine;  

7) uute innovaatiliste ideede, programmide elluviimine; 

8) tähelepanelik ja hooliv suhtumine igasse töötajasse, arvestades iga töötaja 

individuaalseid iseloomuomadusi. 

Õppe- ja kasvatusprotsess  

Tugevused:  

1) loodud õpikeskkond, mis arvestab laste vajadusi, arengut ja huvi;  

2) lapse erivajaduste varajane märkamine, erivajadustega lastele on loodud 

eritingimused (tugiisik, individuaalne tegevuskava, Rajaleidja keskuse abi), laste 

arengu hindamine, arengumappide täitmine, loodud lapse arengut maksimaalselt 

toetav hindamissüsteem, mis vastab  iga lapse võimetele ja õpitulemustele;  

3) pedagoogid kasutavad kaasaegseid õppevahendeid;  

4) tagatud õpihuvi läbi inspireeriva õpikeskkonna  kasutamise;  

5) kasutatavate õppemeetodite ja nende tulemuslikkuse analüüsimine; 

6) tingimused eesti keele õppeks on loodud;  

7) laste arengut toetavate mitmekesiste õppimisvõimaluste rakendamine;  

8) programmi „Kiusamisest vabaks!“ jätkamine;  

9) õuesõppe meetodite kasutamine. 
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Parendusvaldkonnad: 

1) lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevuses on kasutatud aktiivõppemeetodeid 

(õuesõppe rakendamine, ümbruskonna looduse kasutamine); 

2) mitte-eesti kodukeelega lastele toimub eesti keele õpetamine keelekümbluse 

metoodika alusel. 

3) õppekava analüüs ja vajadusel selle täiendamine;  

4) õppekava toetavate projektide koostamine liikluskasvatuse rakendamiseks. 

Koostöö huvigruppidega  

Tugevused:  

1) planeeritud, korraldatud ja läbi viidud koostöö lasteaia huvigruppidega;  

2) erinevate asutustega tehtava koostöö planeerimine aasta tegevuskavasse;  

3) koostöö TEL asutustega, keelekümbluslasteaedadega ja -koolidega, 

programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud lasteaedadega;  

4) osavõtt ülelinnalistest, maakondlikest, üleriigilistest üritustest ning 

konkurssidest;  

5) lasteaia kodulehel on koostöö erinevate huvigruppidega kajastatud;  

6) hoolekogu ja lastevanemate kaasamine lasteaia õppe- ja kasvatustegevusse ning 

arendustegevusse;  

7) lastevanematega arenguvestluste korraldamine, nõustamine;  

8) lasteaia maine kujundamine läbi positiivse meediakajastuse. 

Parendusvaldkonnad:  

1) kasutada koostöös huvigruppidega uusi töövorme; 

2) teha koostööd teiste linna ja riigi lasteaedadega; 

3) jätkata ja arendada koostööd erinevate huvigruppidega; 

4) kaasata lapsevanemaid läbi ühistegevuste lasteaia elu arendamisse ja 

tegemistesse. 

 

Ressursside juhtimine  

Tugevused:  

1) koostatud on eelarvestrateegia, prioriteetide seadmine ja strateegia rakendamine 

ning hinnatud eesmärkide täitmist;  

2) ressursside kasutamine on plaanipärane ja otstarbekas;  
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3) eelarve täitmise analüüs;  

4) lisaressursside hankimine projektide kaudu, renoveeritud hoone ja korrastatud 

territoorium, arendavate õppevahendite olemasolu, kaasaegne tehnika ja 

sisustus. 

Parendusvaldkonnad: 

1) lisaressursside otsimine projektide kaudu; 

2) lasteaia majandustegevuses on lähtutud säästlikkusest ja arvestatud 

keskkonnahoidu; 

3) teostatud on hoone soojustus- ja renoveerimistööd, mille tulemusel on põhivara 

hästi hoitud; 

4) hangitud on vajalikud lisaressursid visiooni teostamiseks. 

 

3. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 

Lähtudes sisehindamise tulemustest ning eelmise arengukava tegevuskava täitmise 

analüüsist, tuuakse välja lasteaia arendusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevused kolmeks 

õppeaastaks (2020-2023) järgnevates valdkondades: 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid:  

1) lasteaias on asutuse arengut toetav organisatsioonikultuur ja jagatud väärtused; 

2) jätkatud on lasteaia maine kujundamist ja arendamist piirkondlikul tasemel;  

3) personal mõistab sisehindamise vajalikkust ning töötab enda rollist ja vastutusest 

lähtuvalt; 

4) töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku järjepideva töö tulemusena on lasteaia 

töökeskkond vaimselt ja füüsiliselt turvaline; 

5) lasteaia koduleht on uuendatud ja täiendatud. 

 

 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Organisatsioonikultuuri teadlik 

kujundamine 

x x x direktor 

Õppeaasta tegevuskava 

koostamine lähtuvalt 

arengukavast 

x x x direktor 
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Tegevuskava koostatakse ja 

kinnitatakse 31. augustiks 

x x x direktor 

Analüüside tulemusi 

arvestatakse õppeaasta 

tegevuskava koostamisel 

x x x direktor 

Töökeskkonnaspetsialisti ja -

voliniku töö kavandamine 

(tööplaani koostamine, 

rakendamine, analüüsimine) 

x x x direktor 

Lasteaia kodulehe uuendamine 

ja järjepidev täiendamine 

x x x direktor 

Lasteaia 60. sünnipäeva 

tähistamine / 10.2021/ 

 x  direktor 

Sisehindamise aruande 

koostamine 

  x direktor 

 

Sisehindamise korra alusel on 

analüüsitud põhitegevuste 

tulemuslikkust 

x x x direktor 

Uue arengukava koostamine 

lasteaia sisehindamise tulemuste 

alusel 

  x direktor 

õpetajad  

lastevanemad 

hoolekogu liikmed 

Ülevaade eelmise õppeaasta 

tegevustest antakse 

lastevanematelt uue õppeaasta 

alguse rühmakoosolekutel   

x x x direktor 

Rahulolu-uuringutega 

kaasatakse hindamisse 

sidusgrupid (personal, 

lapsevanemad, lapsed) 

x x x direktor 

Ülevaade uuringute tulemustest 

antakse maikuu jooksul 

x x x Direktor 

 

3.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid:  

1) ametikohad on täidetud ja lähtutakse iga lapse arenguvajadusest sõltuvalt kaasava 

hariduse põhimõtetest; 

2) lapse arengu toetamine toimub meeskonnatööna, personal on pädev ja motiveeritud; 

3) koolitused on planeeritud töötajate vajadusi arvestades ning aasta eesmärkidest 

lähtuvalt; 
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4) pedagoogide hindamise aluseks on kutsestandardist lähtuvad kompetentsid; 

5) digipädevuste arengul on personali toetatud koolituste kaudu; 

6) personali tööalaste kogemuste vahetamine ja erialaste oskuste täiendamine; 

7) personali initsiatiivi on toetatud uute ideede kavandamisel ja elluviimisel;   

8) personali riigikeele tase on tõusnud osalemisega erinevates programmides. 

 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Koolitusplaani koostamisel 

lähtutakse sisehindamise 

tulemustest 

x x x direktor 

Personali arendamine 

sisekoolituste kaudu: 

väärtuskasvatus, õuesõpe, 

projektiõpe, integreeritud 

tegevused 

x x x direktor 

Tuleohutuskoolitus ja 

evakuatsiooniõppus 

x x x majandusjuhataja 

Personalivajaduse hindamine 

kaasava hariduse põhimõtetest 

ja HEV laste vajadustest 

lähtuvalt 

x x x direktor 

Personali ühisüritused x x x direktor 

Õpetaja abide ja kokkade 

toiduhügieeni koolitus 

x x x majandusjuhataja 

Aprill – mai: toimuvad 

arenguvestlused õpetajate ja 

õpetaja abidega 

x x x direktor 

 

3.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid:  

1) laste ja lasteaia areng on toetatud koostöös huvigruppidega; 

2) toimub vajadusest lähtuv lastevanemate nõustamine ja koolitamine; 

3) lapsevanemad on kaasatud lasteaia juhtimisse erinevate tegevuste kaudu (õppeaasta 

eesmärgistamine, rühma tegevuskava koostamine, tagasiside andmine); 

4) erinevad huvigrupid on kaasatud lasteaia tegevusse; 
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5) lastevanemate kaasamine tervist edendavasse tegevusse ja lasteaia arengu toetamisse;  

6) jätkata lasteaia osalemist programmis „Kiusamisest vabaks!“ ja TEL, KIK, HITSA, 

PRIA projektides. 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Koostöö lastevanematega x x x direktor 

õpetajad  

Lasteaeda tulevate uute laste 

vanematega koostöövestluste 

läbiviimine  

x x x direktor 

tervishoiutöötaja 

Vähemalt 2 korda aastas 

toimuvad üritused koos 

lastevanematega (näitused, 

peod jne.) 

x x x direktor 

õpetajad  

lastevanemad 

Kord aastas viivad pedagoogid 

läbi lastevanematega 

arenguvestlusi 

x x x õpetajad 

lastevanemad 

Selgitatakse välja 

lastevanemate ootused ja 

rahulolu (aprill-mai) 

x x x direktor 

Huvigruppide rahulolu 

hindamine 

x x x direktor 

Koostöö hoolekoguga x x x direktor 

hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu kaasatakse 

planeerimisse ja 

arendustegevustesse 

x x x direktor 

hoolekogu 

liikmed 

Koostöö SA Innove 

mitmekeelse õppe ja 

keelekümblusmetoodika 

keskusega  

x x x direktor 

Jätkata koostööd Kohtla-Järve 

Slaavi Põhikooliga ja 

Kesklinna Põhikooliga 

x x x direktor 

Koostöö huvitegevuste 

korraldajatega 

x x x direktor 

õpetajad 

lastevanemad 

Osalemine 

projektides/programmides: 

- Kiusamisest vabaks!  

- KIK 

x 

 

x 

 

x 

 

direktor 

õpetajad 
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- HITSA 

- TEL 

- PRIA 

Tervisedenduse  tegevuskava 

rakendamine 

x x x direktor 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid:  

1) ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja eelarvest ning loob tingimused 

eesmärkide saavutamiseks; 

2) lapse arenguks ja personali tööks on loodud nõuetele vastav ja turvaline keskkond; 

3) lasteaias pannakse rõhku säästlikule majandamisele ja keskkonnahoiule; 

4) lasteaias töötab kaasaja nõuetele vastav infosüsteem. 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Eelarve planeerimine, 

koostamine ja täitmise 

jälgimine 

x x x direktor 

majandusjuhataja 

Projektide kirjutamine ja 

lisavahendite taotlemine 

x x x direktor 

 

Materjalide säästlik 

kasutamine, prügi sorteerimine 

x x x direktor 

majandusjuhataja 

Lasteaia keskkonnaohutuse ja 

turvalisuse hindamine ning 

parendamine 

x x x direktor 

majandusjuhataja 

Infosüsteemide kasutamine x x x direktor 

majandusjuhataja 

IT-vahendite ja tarkvara 

uuendamine 

x x x direktor 

majandusjuhataja 

Põhivara soetamine x x x direktor 

majandusjuhataja 

Trepikodade remont koos 

trepikäsipuude ja astmete 

uuendamisega 

  x direktor 
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3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess  

Eesmärgid:  

1) lapse areng on toetatud parimal viisil (sealhulgas andekus, HEV lapsed, hindamise 

meetodid, lapse tervis); 

2) õppekorraldus ja metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad; 

3) väärtused ja eetika on aukohal kõikides tegevustes; 

4) lasteaed rakendab osalise keelekümbluse programmi; 

5) toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut igapäevaeluga toimetulekuks ja 

vene keelt kõnelevate laste keelekümblusklassis õppimiseks; 

6) luua arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne, luua rikkalik keelekeskkond, 

mis toetab  lapse huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi, mille kaudu omandada eesti 

keelt; 

7) laps omandab kognitiivsed ja sotsiaalsed oskused ning harjumused, mida on vaja 

eduks üha kiiremini muutuvas maailmas. 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Õppekava arendustegevus 

toimub järjepidevalt ja 

süsteemselt 

x x x Direktor 

õpetajad 

Rühma tegevuskava lähtub 

asutuse õppekavast ja haakub 

aasta tegevuskavaga 

x x x Direktor 

õpetajad 

Rühma tegevuste planeerimine 

vastavalt asutuse aastaplaanile 

x x x õpetajad 

Rühmade õppeaasta analüüsid 

esitatakse iga aasta 15. maiks  

x x x õpetajad 

Lasteaia asukoha ümbruse 

maksimaalne kasutamine 

õppe- ja kasvatustegevuses 

x x x Direktor 

õpetajad 

Õppematerjalide korrastamine, 

uuendamine 

x x x direktor 

õpetajad 

Õppematerjalide valikul 

lähtutakse laste 

x x x direktor 

õpetajad 
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arengutasemest ning 

individuaalsusest 

Lapsest lähtuva õpetamis- ja 

kasvatusmetoodikate 

rakendamine 

x x x õpetajad 

Õppekasvatustegevuse 

planeerimine lähtuvalt lapse 

vajadustest, huvist ja 

individuaalsest arengutasemest  

x x x direktor 

õpetajad 

Õpetamisel lähtutakse 

mängulisusest 

x x x õpetajad 

Õppetegevuse analüüs x x x direktor, õpetajad  

Tehakse individuaalset tööd 

erivajadustega lastega  

x x x direktor, õpetajad, 

tugispetsialistid 

Õpetajate ja tugispetsialistide 

omavahelise koostöö jätkuv 

arendamine 

x x x õpetajad 

tugispetsialistid 

Laste arengu süsteemne 

jälgimine ja hindamine  

x x x direktor, õpetajad, 

logopeed 

Koolivalmiduse hindamine, 

koolivalmiduskaardi 

väljastamine 

x x x direktor, õpetajad, 

logopeed 

Lastevanemate nõustamine 

laste arengut puudutavates 

küsimustes, arenguvestlused, 

lastevanematele lapse arengust 

tagasiside andmine 

x x x direktor, õpetajad, 

logopeed 

Erivajadustest, 

individuaalsusest ja arengust 

lähtuv laste individuaalne 

arendamine koostöös 

tugispetsialistide, õpetajate ja 

lastevanematega 

x x x direktor, õpetajad, 

logopeed 

Igale kõnehäirega lapsele 

koostatakse individuaalne 

arendusprogramm  

x x x logopeed 

Õpetajad selgitavad välja 

andekaid lapsi 

x x x õpetajad 

Täiendatakse ja uuendatakse 

eesti keele õpetamise 

metoodilisi materjale 

x x x direktor 
Eesti keele õpetaja 

Laste lõimumine Eesti 

ühiskonda:  

- loodustegevuste 

osaline läbiviimine 

x 

 

x 

 

x 

 

direktor 
Eesti keele õpetaja 
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eesti keeles  

- liikumistegevuste 

osaline läbiviimine 

eesti keeles  

„Kiusamisest vabaks!” 

metoodika  

- rakendamine kõikides  

  lasteaiarühmades     

- töö analüüsimine  

x x x direktor 

õpetajad  

Õuesõppe rakendamine x x x direktor 

õpetajad  

Projektõppe rakendamine x x x direktor 

õpetajad  

Väärtused ja eetika on aukohal 

igas tegevuses 

x x x direktor 

õpetajad 

Keelekümblusrühma õpetajad, 

muusika- ja liikumisõpetajad, 

direktor osalevad 

keelekümbluskoolitustel, 

seminaridel, suvekoolides 

x x x direktor 

keelekümblusõpe-

tajad, muusika- ja 

liikumisõpetajad 

Keelekümblusõpetajad 

tutvustavad kolleegidele enda 

tööviise ja vahendeid 

x x x direktor 

keelekümblusõpetajad 

Osaletakse erinevates 

koostöövõrgustike tegevustes, 

jagatakse kogemusi 

x x x direktor 

keelekümblusõpetajad 

 

3.6 Vigastuste ennetamine ning turvalisuse edendamine lasteaias 

Eesmärgid: 

1) lasteaia keskkonna ning õppe- ja kasvatustegevusega seotud riskiallikate ja ohtude 

väljaselgitamine arvestades eelkõige laste tervist; 

2) riskiallikate ja ohtude hindamine ja analüüsimine; 

3) selgitada välja riskide tase ja olukorra ohtlikkus; 

4) töötada välja abinõud ohtude vähendamiseks ning kavandada tõhusaid tegevusi 

vigastuste vältimiseks ja tervisliku, sh. turvalise keskkonna loomiseks. 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Trepikodade remont koos trepi 

käsipuude ja astmete 

  x Direktor 
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uuendusega  

Turvalisuse reidid lasteaias x x x Direktor 

Majandusjuhataja 

Hoolekogu liikmed 

Riskiallikate ja ohtude 

hindamine ja analüüsimine. 

x x x Direktor 

Majandusjuhataja 

 

3.7 Tervistedendav tegevus lastega 

Eesmärgid: 

1) hea mikrokliima loomine asutuses; 

2) tervisliku eluviisi propageerimine; 

3) tervistedendav lasteaed: lapsesõbraliku kasvukeskkonna loomine, sotsiaalsete oskuste 

arendamine igapäevaste tegevuste kaudu kõigi osapoolte vahel (lapsed – õpetajad  – 

vanemad). 

Tegevus  2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Vastutaja  

Tervist edendava lasteaia 

tegevuskava koostamine 

aastateks 2020-2023 

(rakendamine, analüüsimine)  

x   Direktor 

Tervisemeeskond 

Loodusmatkad x x x Liikumisõpetaja 

Õpetajad  

Teha koostööd 

lastevanematega, et tagada 

laste tervislike eluviiside 

kujundamine 

x x x Direktor 

Õpetajad  

Tõsta toitlustamise kvaliteeti 

lasteaias  

x x x Direktor 

Kokk 

Tervishoiutöötaja 

 

 

 

 

4. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava analüüsimine ning ettepanekute tegemine muudatuste tegemiseks toimub 

koostöös pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga. 
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Ettepanekud muudatuste tegemiseks esitatakse lasteaia direktorile, kes kooskõlastab 

need lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning esitab linnavalitsusele 

läbivaatamiseks. 

Arengukava uuendamise eest vastutab lasteaia direktor. 

Lasteaia arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi Kohtla-Järve Linnavalitsus. 

 

 

 

Lasteaia arengukava õppeaastateks 2020-2023 on kooskõlastatud hoolekogu ja 

pedagoogilise nõukoguga: 

1) Pedagoogilise nõukogu 7.05.2020 koosoleku protokoll nr 1-5/03; 

2) Hoolekogu 4.05.2020 koosoleku protokoll nr 1-4/04 

 


