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1. SISSEJUHATUS 

 
1.1.  Lasteaed Kaari arengukava on dokument, mis määrab ära lasteasutuse arenduse 

põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise 
korra. 

1.2.  Lasteaed Kaari arengukava lähtub Lasteaed Kaari põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja 
Vastse-Kuuste valla arengukavast. 

1.3.  Arengukava valmis lasteaia personali ja lapsevanemate koostööna. Töövormina kasutati 
arutelu, rühmatööd ja lastevanemate küsitlust. 

 
2. ÜLEVAADE OLUKORRAST 

 
2.1. Üldandmed 
2.1.1. Asend – Lasteaed Kaari asub Põlvamaal, Vastse-Kuuste vallas, Vastse-Kuuste alevikus. 

Vastavalt Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2000.a määrusele nr 7 on Lasteaed 
Kaari teeninduspiirkonnaks Vastse-Kuuste alevik, Karilatsi küla, Kiidjärve küla, 
Koorvere küla, Leevijõe küla, Logina küla, Lootvina küla, Padari küla, Valgemetsa küla, 
Vooreküla küla. 

2.1.2. Ajalugu – Lasteaed Kaari alustas tööd 1989.aasta septembrikuus Rahu kolhoosi 
lasteaiana, asukohaga Karilatsi külas. Lasteaed töötas selleks ehitatud ühepereelamus, 1-
rühmalisena kaheteistkümnele lapsele. Lasteaia personali koosseisu kuulusid juhataja, 
kasvataja, kokk ja remonditööline-katlakütja. Vähehaaval lasteaias käivate laste arv 
kasvas. 2000-ndaks aastaks oli lasteaias käivate laste arv kasvanud 22-ni. Õppe- ja 
kasvatustööd viisid lasteaias läbi kaks õpetajat, keda toetas üks õpetaja abi. Lasteaiakoha 
soovijate hulk oli tunduvalt suurem, kui seda võimaldas kasutusel olev hoone. 
Varakevadel 2001 võttis vallavolikogu vastu otsuse renoveerida lasteaia tarvis Vastse-
Kuuste kooli kasutuses olev algklasside hoone, et lahendada lasteaiakohtade puudus. 17. 
septembril 2001 avas Lasteaed Kaari uksed Vastse-Kuuste alevikus asuvas endises 
algklasside majas. Lasteaia nimekirjas oli nüüd 30 last (tervisekaitse normid ei luba 
suuremat laste arvu), kuid kõik soovijad ei saanud endiselt lasteaiakohta. Lasteaia 
personali koosseisu kuulus juhataja, kaks lasteaiaõpetajat, kaks lasteaiaõpetaja abi. 
Alates aprillist 2002 lisandub veel üks lasteaiaõpetaja. Lasteaia koosseisu kuulub kaks 
liitrühma, noorem rühm lastele vanuse 2-4 aastat ja vanem rühm lastele vanuses 4-7 
aastata. Laste toitlustamine toimub Vastse-Kuuste kooli baasil. 2009 aastal alustatakse 
eeltöödega uue lasteaiahoone ehituseks. Projekteeritakse neljarühmaline lasteaiahoone 
82 lapsele, et lahendada pidev lasteaiakohtade puudus. Esitatakse taotlus raha saamiseks 
KOIT kavast. Esimest taotlust ei rahuldatud kuna leiti, et maakonnas on olulisemaid 
projekte, mida rahastada. 2010. aastal tehakse uus taotlus Koit kavast rahastuse 
saamiseks, seekord küsitakse raha poole lasteaiahoone väljaehitamiseks, mis peaks 
esialgselt lahendama lasteaiakohtade vajaduse, kui tööle jääb ka vana lasteaiahoone. 
Seekord saadakse projektile rahastus. 2011. aasta detsembris valmis Vastse-Kuuste 
lasteaia uue hoone esimene järk.  
2011. aasta detsembrikuu seisuga töötab lasteaed Kaari kahes hoones. Vanas 
lasteaiahoones tegutseb lasteaia vanem rühm, 18 last vanuses 5–7 aastat. Lastega töötab 
kaks õpetajat ja üks õpetajaabi. Uues lasteaiahoones tegutseb kaks rühma. Sõimerühm 
16-le lapsele vanuses 1,5–3 aastat ja noorem aiarühm 20-le lapsele vanuses 3–5 aastat. 
Kummaski rühmas töötab lastega kaks õpetajat ja üks õpetajaabi. Tugiteenusena on 
lasteaias tööl muusikaõpetaja, koormusega 0.25 ametikohta ja logopeed, koormusega 
0,25 ametikohta. 
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2.1.3. Õppe- ja kasvatustöö 
           Lasteaed Kaari õppe- ja kasvatustöö põhimõtted on: 

• Luua turvaline ja sõbralik mikrokliima lasteaias. 
• Aidata lapsi leida “oma mina” 
• Õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse lapsest. 
• Soodustada lapse igakülgset arengut koostöös koduga. 
• Laps õpib kõige enam mängides. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, 

kujundatakse eneseteenindamisoskust ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-
oskusi. 

• Õppetegevuse aluseks on keskkonnakasvatus. 
• Keskkonnakasvatuse põhiliseks suunaks on õppimine kogemusliku ja elamusliku kaudu. 
• Õppetegevuses kasutame põhimõtet kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, 

lähemalt kaugemale. Harjutamiseks on piisavalt aega. 
 

2.1.4. Lasteaia personali ja lasteaias käivate laste üldanalüüs 
Lasteaia personali üldanalüüs 
 
Töötajad soo ja vanuse järgi 
 

Sugu  Vanus  Töötajate arv 

Mees  Naine  Alla 
30 

30-45 46-60 Üle 
60  

12 1 10 4 4 4 x 

 
Loodud ametikohtade arv töötajate kohta 
 

Töötaja Ametikoha suurus 

Direktor   1 

Juhataja asetäitja x 

Rühma pedagoogid 6 

Muusikaõpetaja 0.25 

Liikumisõpetaja x 

Logopeed (Vastse-Kuuste Kooli logopeed) 0,25 

Eripedagoog  x 

Tervishoiutöötaja  x 

Õpetaja abi  3 

Muu personal 1 
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Pedagoogid hariduse ja kvalifikatsiooni järgi 
 

Haridustase  Erialane  Muu 

pedagoogiline + 

160t 

Muu + 320t Omandamisel  

Akad. kraad 
(bakalaureus, 
magister, doktor) 

4 x x x 

Kõrg x x x 1 

Kesk-eri 2 x 1 x 

Kesk + 320t x x x x 

Ametijärk  

Pedagoog-
metoodik 

Vanempedagoog Pedagoog  Noorempedagoog Kvalifikatsioonita 

x x 5 2 x 

 
 
 
Lasteaias käivate laste üldanalüüs  
 

Näitaja Kokku  Sõimerühmas  Lasteaiarühmas  

Laste arv vanuse järgi poisid tüdrukud poisid tüdrukud poisid tüdrukud 

1-aastased 1 x X 1 X X 

2-aastased 2 9 2 9 X X 

3-aastased 2 5 2 2 X 3 

4-aastased 7 7 X X 7 7 

5-aastased 4 6 X X 4 6 

6-aastased 2 5 X X 2 5 

7-aastased 1 2 X X 1 2 

8-aastased x x X X X X 

Kokku 19 34 4 12 14 23 

Nendest koolipikenduse 
saanud lapsed 

x x  
 

Erivajadustega lapsed 
tavarühmas 

x x x 

Rühmade arv 3 1 2 

Normatiivne kohtade arv 54 14x 40 

Laste keskmine 
nimestikuline arv 

53 x 53 

Lapsed, kelle kodune keel 
ei ole eesti keel 

1 x 1 

Kohta ootavate laste arv x x x 
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Lasteaiaealiste laste arv Vastse-Kuuste vallas õppeaastateks, võttes aluseks 01.12.2011.a seisuga 
valla registrisse kantud lapsed: 
 

1. 2011/2012 – 57 last 
2. 2012/2013 – 57 last 
3. 2013/2014 – 57 last 

 
2.2. SWOT analüüs 

Swot analüüs viidi läbi Hoolekogu koosolekul 25. aprill 2007.a ja pedagoogilise nõukogu 
koosolekul 05. mail 2007.a. Tulemused ühendati ja fikseeriti alljärgnevas tabelis. 
 

Tugevused (sisemised) 
1. õpetamise tase 
2. hoolitsetud lapsed 
3. kasvatajad tasakaalukad 
4. palju mitmekülgseid tegevusi 
5. palju käiakse matkamas, looduses, teatris 
6. lapsed arenevad hästi vaimselt ja 

peenmotoorselt, hea silma ja käe koostöö 
7. päevakord paigas 
8. hügieeninõuded korralikud 
9. 3 X päevas mitmekesine soe toit 
10. Esteetiline kasvukeskond, head ja 

kvaliteetsed õppe- ja mänguvahendid 
11. hubased ruumid 
12. head töötingimused 
13. traditsioonilised peod ja üritused 
14. puhas ja maitsekas õpikeskkond 
15. parenenud koostöö lapsevanematega 
16. tööks vajalike vahendite olemasolu 
17. kooliks hea ettevalmistus 
18. kvalifitseeritud personali olemasolu 
19. suur õueala 
20. hea õppe-ja kasvatustöö planeerimine 
21. lasteaia asukoht valla keskuses, nii on ka 

valla kaugemate külade lastel võimalus 
lasteaias käia 

22. võimalus töötajatel osaleda täiend- ja 
tasemekoolitustel 

23. erivanuselised lapsed rühmas, soodustab 
väiksemate laste arengut ja õpetab 
suuremaid arvestama endast 
väiksematega 

24. lasteaiakohti jagub kõigile soovijatele 
 

Nõrkused (sisemised) 
1. võetakse vastu haigeid (köhased ja 

nohused lapsed) lapsi, kes nakatavad 
teisi lapsi 

2. vana maja kahel korrusel, trepist käimine 
3. mänguväljakud on välja ehitamata 
4. lastel pole alati ilmastikule vastavat 

riietust, et ilm ei segaks õuesviibimist 
5. kõrge müratase ruumides (lärm) 
6. erivanuselised lapsed rühmas, raske on 

tegelusi läbi viia, nii et need oleksid 
kõigile võimetekohased 

7. alati pole personali nõudmised lastele 
ühesugused, see tekitab lastes segadust 

8. puudub saal liikumistundide läbi 
viimiseks 

9. enam peaks kasutama õppetegevustes 
mängulisust 

10. info liikumine kolleegide vahel lünklik 
11. lasteaia paiknemine kahes majas 

killustab õpetajate omavahelist 
suhtlemist 

12. rahaliste vahendite piiratus 
13. vajakajäämised teadmistes toimetulekuks  

käitumishäiretega lastega 
14. personali koolitusrahade vähenemine 
15. kohati personali madal enesehinnang  
16. lasteaia juures puudub võimalus 

huvitegevuseks 
17. vana maja avariiväljapääsu trepp maja 

välisfasaadil on lastele ohtlik. 
 

Võimalused (välised) 
1. asukoht võimaldab inimestel leida tööd 

ja see kindlustab elanikonna ja ka laste 
arvukuse 
 

Ohud (välised) 
18. alevi peatänav on lasteaia vahetus 

läheduses (müra ja tolm) 
19. igasugused huvikoolid on väga kaugel, et 

arendada andekaid lapsi 
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2. osalemine väikeprojektides annab 
võimaluse leida lisavahendid õppetöö 
mitmekesistamiseks 

3. kaasata rohkem lapsevanemaid lastaia 
tegevustesse (ISAD) 

4. lasteaia õuemänguasjade valmistamine 
lapsevanemate poolt 

5. vallavalitsuse toetus lasteaia 
ülalpidamisel ja arendamisel 

6. lapsi on ka tulevikus lasteaeda tulemas 
7. meie valla kaunis loodus soodustab 

looduses liikumist ja õppimist 
8. lapsevanemate positiivne hoiak lasteaia 

suhtes 
9. hoolekogu toetus lasteaia arendamisel 
10. koostöö valla teiste asutustega 

 

20. riigipoolne toetus lasteaedadele on 
olematu 

21. madalseis majanduses võib põhjustada 
olukorra, kus lapsevanemad ei suuda 
tasuda lasteaiateenuse eest 

22. kui valla noorte perede arv ei kasva ja 
laste arv jääb samale tasemele, siis ei tule 
uue lasteaiahoone teise etapi ehitust ja 
peame jätkama töötamist kahes majas 

 
3. TULEVIKUNÄGEMUS (VISIOON), KOHUSTUS (MISSIOON), JA 

STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 
Visioon 
Lapsevanema kasvatusväärtusi toetav, kõigile avatud, last väärtustav lasteasutus. 
 
Missioon 
Õnneliku ja turvalise lapsepõlve kindlustamine, lapsele soodsa kasvukeskkonna loomine. 
 
Strateegilised eesmärgid 

• loodud on kõigile lastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimete- ja huvidekohase 
ning kvaliteetse alushariduse omandamiseks, mis võimaldab sujuvalt jätkata õpinguid koolis 
ja elus väärikalt toime tulla. 

 
Lasteaed Kaari väärtused 

• Õnnelik laps 
• Kaasaegne ja turvaline kasvukeskkond 
• Kodukoha looduskeskkond 
• Kvalifitseeritud, kompetentne ja motiveeritud personal 
• Avatus ja koostöö peredega 

 
4. ARENGUSUUNDUMUSED AASTATEKS 2012–2017 
 
Arengukava elluviimine toimub läbi järgnevate valdkondade arendamise: 
 

4.1. Kaasaaegsete lasteaiakohtade loomine 
Eesmärk: ehitada välja lasteaiahoone II etapp 
Oodatav tulemus: Laste vajadusi arvestav kasvukeskond erinevateks mängu- ja õppetegevusteks. 

 
4.2. Strateegiline juhtimine 

Eesmärk: Lasteaia juhtimises lähtutakse lasteaia arengukavast. 
Oodatav tulemus: Arengukava aastateks 20012–2017 on rakendatud. 
 
Eesmärk: On välja töötatud hästi toimiv personali tunnustamise süsteem. 
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Oodatav tulemus: oma tööd väärtustav ja positiivselt häälestatud meeskond 
 
Eesmärk: Pedagoogid osalevad aktiivselt lasteaia arendustegevuses. 
Oodatav tulemus: Vastavalt vajadusele toimuvad arenduskoosolekud ja plaanipärased 
nõupidamised. 
 

4.3. Personali juhtimine 
Eesmärk: Pedagoogid on täiend- ja tasemeõppe kaudu professionaalselt pädevad ja võimelised 
lapsevanemaid nõustama. 
Oodatav tulemus: Kõik pedagoogid on osalenud täiendkoolitustel ja end iseseisvalt täiendanud 
kokku vähemalt 96 akadeemilist tundi. 
 
Eesmärk: Avatus meeskonnas 
Oodatav tulemus: Tehakse julgeid ettepanekuid töö kvaliteedi tõstmiseks, võetakse vabatahtlikult 
vastutus ülesannete täitmise eest. 

 
4.4. Koostöö 

Eesmärk: Lapsevanemate ootused lasteaiale on välja selgitatud, on kokku lepitud ühised eesmärgid. 
Oodatav tulemus: Ühine nägemus ja eesmärgid on sõnastatud koosolekute protokollides ja 
arenguvestluse kokkuvõttes. 
 
Eesmärk: Lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud  lasteaia arendustegevusse. 
Oodatav tulemus: Lapsevanemad osalevad lasteaia arengukava ja õppekava elluviimise protsessis. 
 
Eesmärk: Huvitatud saavad informatsiooni lasteaia kohta erinevate kanalite kaudu. 
Oodatav tulemus: Lasteaial on oma koduleht, lasteaia tegemistest kirjutatakse ajakirjanduses, 
lapsevanematele on jagatud infovoldikud. 
 
Eesmärk: Vastse-Kuuste Kooli ja lasteaia koostöö, laste sujuvaks üleminekuks kooli. 
Oodatav tulemus: kooli minevad lapsed asuvad õppima Vastse-Kuuste kooli ja on oma õpingutes 
hästi toime tulevad. 
 
Eesmärk: Lapsed ja personal osalevad valla ühisüritustel. 
Oodatav tulemus: Lapsed saavad läbi ühisürituste esinemiskogemuse ja positiivse emotsiooni, 
personalile positiivne tagasiside tehtud tööle. 

 
4.5. Ressursside juhtimine 

4.5.1. Eelarvevahendite kasutamine 
Eesmärk: Eelarve vahendeid kasutatakse optimaalselt ja plaanipäraselt õpi-ja kasvukeskkonna ning 
personali töötingimuste parendamiseks. 
Oodatav tulemus: Olemasolevate vahendite parim kasutus vastavalt tegevuskavale.  

 
4.5.2. Ruumid ja maa-ala 

Eesmärk: On valminud lasteaiahoone II järk, mis parendab laste ja töötajate kasvu-ja töökeskkonda. 
Oodatav tulemus: Lasteaed asub ühes hoones mis on algselt planeeritud lasteaiana ja see tõttu 
pakub parimat kasvu- ja töökeskonda 
 
Eesmärk: Lasteaial on hooldatu õueala koos mänguatraktsioonidega. 
Oodatav tulemus: Igal rühmal on oma mänguväljak, lasteaia hooviala on hooldatud ja valgustatud. 
 

4.5.3. Õpivõimaluste mitmekesistamine 
Eesmärk: Õuesõppe tegevusi viiakse läbi õppekäikudel kodukoha looduslikult kaunitesse 
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paikadesse, selleks leitakse lisavahendid projektide kaudu. 
Oodatav tulemus: Lapsed tunnevad oma kodukoha loodust ja oskavad seda väärtustada 
 
Eesmärk: Õppetegevuste läbiviimiseks on mitmekesine pildi, heli ja mänguvahendite hulk. 
Oodatav tulemus: Õpetajad kasutavad õppetegevustes erinevaid näitlikustamise vahendaid, mis 
annab võimaluse lastel õppida läbi mängu ja kogemuse.  

 
4.6. Õpetamine, kasvatamine, õppimine 

4.6.1. Lasteasutuse õppekava  
Eesmärk: Lasteaia õppekava pidev arendamine, lähtudes alushariduse raamõppekavast 
Oodatav tulemus: Lasteaial on õppekava, mis lähtub lasteaia eripärast ja pakub tööks lastega 
parimaid võimalusi. 
 
Eesmärk. Õppekavas on sätestatud lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus. 
Oodatav tulemus: Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel lähtutakse laste arengu hindamise 
tulemustest. 

 
4.6.2. Rühma õppe-ja kasvatustegevuse planeerimine 

Eesmärk: Rühma õppe- ja kasvatustöö planeeritakse lähtudes lasteaia õppekavast ja laste arengust. 
Oodatav tulemus: Õppe- ja kasvatustöö rühmas on lastele jõukohane ja arendav.  

 
4.6.3. Õpetamine, kasvatamine 

Eesmärk: Õppe-ja kasvatustöös lähtutakse laste eripärast -  individuaalsus, huvid, vanuseline-, 
sooline koosseis, kultuuritraditsioonid. 
Oodatav tulemus: Iga laps saab areneda ja õppida lähtuvalt oma individuaalsusest läbi erinevate 
tegevuste. Vajadusel rakendatakse tugiteenuseid. 

 
4.6.4. Mängimine, õppimine 

Eesmärk: Laps õpib mängides ja mängib õppides. 
Oodatav tulemus: Lasteaia õppetegevused on mängulised, toetavad last uute teadmiste ja oskuste 
omandamisel ja igapäevaelus rakendamisel. 
 

4.6.5. Lapse hariduslike erivajaduste väljaselgitamine 
Eesmärk: Kõik lapsed saavutavad kooliküpsuse vastavalt oma arengutasemele. 
Oodatav tulemus: Lapse hariduslikke erivajadusi märgatakse koheselt nende tekkimisel või 
olemasolul. 
 

4.6.6. Laste toetamine 
Eesmärk: Laps tunneb ennast lasteaias tuvaliselt ja leiab igakülgset toetust pedagoogide poolt 
erivajadustega toime tulemiseks. 
Oodatav tulemus: Positiivse minapildiga, vastavalt oma võimetele arenenud laps. 
 

4.6.7. Koolivalmidus 
Eesmärk: Kõik lapsed saavutavad koolivalmiduse vastalt oma arengutasemele. 
Oodatav tulemus: Kooli minev laps on sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt kooliküps. 
  
5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

5.1. Arengukava täitmist analüüsitakse sisehindamise käigus ja vastavalt sisehindamise 
tulemustele korrigeeritakse arengukava tegevuskava ja koostatakse uus arengukava. 

5.2. Arengukava kinnitab Vastse-Kuuste vallavalitsus lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise 
nõukogu soovitusel. 


