
NARVA LASTEAED 
 

 
KIRSIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARENGUKAVA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

SISUKORD 
 
 

1. SISSEJUHATUS................................................................................................... 3 

1.1 Missioon.......................................................................................................... 4 

1.2 Visioon............................................................................................................ 4 

1.3 Eesmärgid........................................................................................................ 4 

2. LASTEAIA  KIRSIKE ÜLDANDMED............................................................... 5 

2.1 Üldandmed....................................................................................................... 5 

2.2 Personal............................................................................................................ 6 

2.3 Pedagoogilise personali kvalifikatsioon .......................................................... 6 

2.4 Vanuseline koosseis......................................................................................... 7 

3. HINNANG LASTEAIA SENISELE TEGEVUSELE (HETKESEIS).................. 8 

3.1 Juhtimine………………………………………………………………….…. 8 

3.2 Personali juhtimine………………………………………………………....... 8 

3.3 Koostöö huvigruppidega.................................................................................. 9 

3.4 Ressursside juhtimine……………………………………………………........ 9 

3.5 Õppe- ja kasvatustöö……………………………………………………..… 10 

4. SWOT – ANALÜÜS …………………………………………………………... 10 

5. TEGEVUSKAVA 2013. - 2017. a…….. ... …………………………..……..… 11 

5.1 Lasteaia Kirsike tegevuse prioriteedid………………………...………..….  11 

5.2 Juhtimine…………………………………………………………….…........ 12 

5.3 Personalijuhtimine.......................................................................................... 13 

5.4 Õppe- ja kasvatustöö.....................................................................................  15 

5.5 Koostöö huvigruppidega................................................................................ 17 

5.6 Ressursside juhtimine...................................................................................... 19 

5.7 Materiaal-tehnilise baasi arendamine aastatel 2013. – 2017a........................ 19 

6. ARENGUKAVA  UUENDAMISE  KORD......................... .............................. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. SISSEJUHATUS 
 
 

Käesolev arengukava on dokument, mis määrab lasteaia Kirsike peamised arengusuunad 

lähimaks 5 aastaks ja arengukava täiendamise ja uuendamise korra. 

Arengukava koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Koolieelse lasteasutuse 

riiklik õppekava, Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava, lasteaia Kirsike põhimäärus. 

Arengukava ülesehitus põhineb isiksuse-orientatsiooni printsiibil, koostöös täiskasvanute ja 

lastega, kindlustades järgmisi aspekte: 

• Laste füüsilise ja psühholoogilise tervise  kindlustamine, selle kaitse ning üldine füüsiline 

areng; 

• Laste emotsionaalne heaolu; 

• Laste intellektuaalne areng, kindlustades oskust iseseisvaks õppimiseks tulevikus; 

• Tingimuste loomine laste üldiseks arenguks, kujutlus- loominguliste võimete arendamine; 

• Aidata lastel pühenduda üldinimlike väärtuste arendamisse; 

• Koostöös lastevanematega kindlustada ühiselt lastele soodne arenguruum. 

Käesoleva arengukavaga nähakse ette laste elu-olu organiseerimist nii õppetöös kui vaba aja 

sisustamisel, näit. mitmesugused laste arengut soodustavad mängud jne. 

Arengukavaga luuakse lasteaiale edasine  arenguparadigma, mis nõuab kõigilt pedagoogidelt 

oskust uute ülesannete lahtimõtestamist, kujundada ümber senised arusaamad kogu õppe-

kasvatustöö süsteemist, tingimuste loomine isiksuse arendamiseks ning paremate 

eneseteostusvõimaluste kindlustamine. 

Lasteaia põhitegevuse strateegia määratletakse interaktiivsena, koondades sisemised reservid 

ühtse tulevikunägemuse loomiseks ning leida vahendid selle elluviimiseks. 

Üheks tähtsamaks interaktiivse strateegia elemendiks on lastevanemate kaasamine uue 

programmi koostamise aruteludesse, mis võimaldab neil rohkem tunda kaasvastutust lastele 

soodsa arengukeskkonna loomiseks. Sellega pannakse alus paremaks üksteisemõistmiseks ning 

koostööks pedagoogide ja lastevanemate vahel, kindlustades sellega ühtsete arusaamade 

kujunemise. 

Toetudes lasteaia töökollektiivi intellektuaalsele tasemele ja kogemustele, luuakse lasteaiale 

uuendatud ning efektiivsem õppekavas ära määratud täiskasvanu roll lapse isiksuse arengus ja ka 

tema vastutus lõpptulemuse eest. 
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1.1 Missioon: 

• Anda eelkooliealistele kvaliteetset alusharidust, mis põhineb kaasaegsel metodoloogial ja 

innovaatilisel  tehnoloogial. 

• Laste turvalise elukeskkonna ja tervise  kujundamine. 

• Abi osutamine laste sotsialiseerimisel ühiskonnas, tasakaalu kujundamine sotsiaalses, 

füüsilises ja intellektuaalses arengus. 

• Lastevanemate toetamine sotsiokultuurses valdkonnas, psühholoogi- pedagoogilises laste 

arengus. 

1.2 Visioon: 

Lasteaed  Kirsike on kaasaegne, konkurentsivõimeline koolieelne asutus, mis on varustatud 

vajalike teenustega infotehnoloogia vallas selleks, et tagada vastastikku mõju lasteaia ja 

lastevanemate vahel: 

• Õppeasutuses kindlustatakse laste koolieelse hariduse saamist ja selle mitmekülgset 

arengut kaasaegses ühiskonnas. 

• Säilitatakse ja edendatakse laste tervist, nende heaolu emotsionaalses, kõlbluse ja 

sotsiaalses arengus. 

• Luuakse eeltingimusi laste järgmisteks edusammudeks tavaelus ja koolis. 

• Üldinimlike eetiliste väärtuste baasil arendatakse laste isiksust, mis võimaldaks neil 

osaleda aktiivselt elus, töös ja loomingus. 

• Aidatakse lastel ja nende vanematel integreeruda eesti ühiskonda. 

• Kaasatakse kaasa lapsevanemaid   õppe-kasvatusprotsessi. 

1.3 Eesmärgid: 

• Täiustame edaspidiseid strateegiaid, mis hõlmavad lasteaia arengut kui kaasaegset, 

nõutud, konkurentsivõimelist haridusliku ala: 

• võimaldame lapse mitmekülgset arengut tema sotsiaalsel adopteerimisel, psühhofüüsilise 

tervise ja individuaalsete iseärasuste säilitamisel, integreeritud õppeprogrammi 

realiseerumise alusel; 

• loome uusi võimalusi koostöös pere ja kooliga, et tagada lastele igakülgset arengut ja 

kasvatada lastes kodanikutunnet, armastust kodumaa ja pere vastu; 

• kasutame informatiivseid ressursse (internet) selleks, et kindlustada lapse arengu 

realiseerimise individuaalse marsruuti. 
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2. LASTEAIA  KIRSIKE  ÜLDANDMED 

 2.1. Üldandmed:  
 
Lasteaed Kirsike on munitsipaalasutus, mis kuulub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 

haldusalasse. 

Tegevuse alustamise aeg: 1981.a.   

Aadress:  Tiimanni 11, 21003 Narva 

Registreerimise nr: 75026715 

Tegevusluba: nr. 2971 HTM on välja antud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“    § 36 lõike 2.1 ja 

2.2     04.02.2008.a. ministri käskkirja nr. 125 alusel  

Lasteaia Kirsike tööaeg: 6.30 – 18.30 

Lasteaia territooriumil asetsevad:  

• spordiväljak; 

• liivakastid; 

• haljastus; 

• roheline ala: puud, põõsad, lille istandused, alpiinum. 

Lasteaed paikneb omaette hoones, kus asuvad järgmised ruumid: 

• Kõikidel rühmadel on olemas eraldi mängu- ja magamistuba; 

• Muusikasaal, mis on varustatud audio-video – ja teleaparatuuriga, lisaks vajalikud 

muusikariistad, dekoratsioonid ning kostüümikomplektid; 

• Spordisaal on sisustatud vastava spordiinventariga, sh. eritrenažöörid laste 

liikumisaktiivsuse arendamiseks; 

• Logopeedi kabinet on sisustatud vajalike näidismaterjalide ja  töövahenditega; 

• Eesti keele kabinet, mis on varustatud multi-meediaaparatuuri, kirjanduse ja 

näidismaterjalidega; 

• Meditsiinikabinet; 

• Metoodika kabinet; 

• Direktori kabinet; 

• Pesula; 

• Köök; 

• Kinosaal. 
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Antud  hetkel  lasteaias töötab 10 rühma:  

3 vene õppekeelega sõimerühma (1-3-aastased) 

6  vene õppekeelega aiarühma (3-7-aastased) 

1 keelekümblusrühm (5-7-aastased) 

 

2.2. Personal: 

Lasteaia personal on püsiv. Töötajate töötingimused ja oskused, nende prognoosimise võime, 

metodoloogilise kultuuri kõrge tase tagavad vajaliku efektiivsuse lasteasutuse tegevuses. 

Lasteaia pedagoogiline kaader koosneb 26 õpetajast: 

direktor metoodik rühma-
õpetajad 

liikumis-
õpetaja 

muusika 
õpetaja 

eesti 
keele 
õpetaja 

logopeed 

1 1 20 1 1 1 1 

 

 
 
2.3 Pedagoogilise personali   kvalifikatsioon  
 

Kõikidel õpetajatel on pedagoogiline haridus. 

Kõrgharidusega õpetajaid on 18, keskharidusega õpetajaid on 8.  

 

 

Pedagoogide haridustase 

Diagramm 1 

 

0

5

10

15

20

kõrgharidus

keskeriharidus
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2.4  Vanuseline koosseis: 

 

30.a. ja nooremad  -   1 pedagoog 

31 - 40   -   7 pedagoogi 

41 - 50 -  10 pedagoogi  

51 - 59  -   7 pedagoogi  

üle 60 a. – 1 pedagoog 

Pedagoogide vanus aastates 
Diagramm 2 

 

0

2

4

6

8

10

12

kuni 30

31-40

41-50

51-59

üle 60

kuni 30

 

 

 

 

3. HINNANG LASTEAIA SENISELE TEGEVUSELE (HETKESEIS) 

 

3.1 Juhtimine:    

   

Juurutatud on kvaliteetjuhtimise terviklik süsteem, kollektiivi juhtimine arenevas režiimis, mis 

eeldab: 

• refleksiivset juhtimist; 

• loomingulise atmosfääri loomist; 
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• lähiarengule orienteeritud meetodite kasutamist; 

• pedagoogilise töö ühise mõistmise kujundamist; 

• haridusnõuete realiseerimiseks vajalike tingimuste kujundamist (arendav keskkond)  

 

Väljatöötatud  haridusstrateegia: 

 

• on loodud töörühmad, mis arendavad õppe - ja arenguprogramme; 

• on välja töötatud professionaalsed kriteeriumid selleks, et osaleda linnaüritusel „Aasta 

õpetaja“; 

• õpetajate nõupidamistel on läbi viidud programmide süsteemne analüüs; 

• on loodud tagasiside süsteem, mille eesmärgiks on uurida välja personali vajadusi, nende 

potentsiaali ja võimalusi; 

• on loodud tagasiside võimalusi: anketeerimine, arenguvestlus, ümarlauad, kus on 

kasutusel mängulised võtted ja treeningud. 

 

 

3.2  Personali juhtimine 

 

• Õpetajate erialaseks kasvuks vajalike tingimuste loomine, nende tehnoloogiline 

arendamine kursuste, seminaride ja enesetäiendamise kaudu, täisväärtusliku töö 

kogemustega rikastamine õppeprogrammi raames; 

• usaldusliku  suhtekeskkonna loomine direktori ja töötajate vahel, mis mõjub positiivselt 

töö tulemusele; 

• kaastöötajate motiveerimine asutusesisese hindamissüsteemi kaudu lasteaia 

motiveerimisprogrammi raames; 

• õppeprotsessi arendamiseks multimeedia vahendite (arvutid on igas rühmas, 

multimeediaprojektor) kaudu võimaluse loomine; 

• on loodud usalduskeskkond direktori ja töötajate vahel, mis mõjub positiivselt töö 

tulemusele; 
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3.3 Koostöö huvigruppidega 

 

• huvigruppide regulaarne koostöösüsteemi hindamine ja tihe koostöö, mis tõstab lasteaia 

töö efektiivsust ja kindlustab tagasiside; 

• mitmekesiste koostöövormide kasutamine, mis  pöörab lastevanemate tähelepanu  lasteaia 

tegevusele; 

• ümarlauad, lastevanemate grupikoosolekud, konsultatsioonid, hoolekogu tegevus, 

anketeerimine, individuaalsed vestlused on vahendid lastevanemate rahulolu hindamiseks; 

• sidemete loomine koolidega (Vanalinna Riigikool, Narva Soldino Gümnaasium) 

küsimuste järjepidevuses: lepingute olemasolu lasteaia ja kooli koostööst Narva Soldino 

Gümnaasiumiga (koos on läbi viidud lastevanemate koosolekud laste valmisolekust kooli, 

ekskursioon kooli, tundide külastamine koolis, ühisüritustes osalemine riigi tasemel); 

• koostöö Tallinna (lasteaed Kirsike) ja Jaanilinna (lasteaed nr. 1) lasteaedadega;   

• koostöö teiste ühiskondlike, hariduslike, vabaaja struktuuridega: teater  „Ilmarine“, 

Kunstigalerii, Muuseum, raamatukogu, muusikakool, spordikool, bassein, bowling. 

 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

 

•    Levitada uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ja meetodeid erinevates tasemetes selleks, et        

   saaks kasutada aktuaalseid, informatiivseid ressursse (internet, koduleht); 

• kasutada eelarvevahendeid ratsionaalselt ja sihipäraselt laste ülalpidamisel, mis loob 

võimaluse nende vajaduste rahuldamiseks; 

• laiendada materiaal-tehnilise baasi, mis toimub laste ja töötajate vajadusi arvestades; 

 

3.5  Õppe-  ja kasvatustöö 

 

• Õppe- ja kasvatustöö baseerub programmi erinevate osade diferentseerimisel, kindlustades 

sellega iga lapse individuaalsuse arengut, olles kogu õppeprotsessi üks olulisim objekt. 

• Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse lapse individuaalsuse, tema vajadusi ja rahvusvahelise 

konventsiooniga tagatud õigusi. 
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• Luuakse tingimused lapse iseseisva eksperimenteerimise ja uuriva aktiivsuse arenguks. 

• Igas tegevuses ärgitatakse lapsi eneseväljendusele ja improvisatsioonile, omandatakse 

enesearendamise mehhanism (pedagoog – lapse isiksuse enesearengu maailma saatja).  

• Integreerumisülesanne realiseeritakse läbi eesti keele kui teise keele õpetamise täielikus 

keelekümbluses. 

• Rikastatakse aineliselt, arenevas keskkonnas kujundatakse välja lapse aktiivsus erinevates 

valdkondades, tema loovusmängus ja eksperimentides. 

 

 
4. SWOT – ANALÜÜS 

 
 

 

Tugevad küljed: 

1. Õpetajate erialane pädevus. 

2. Keskkonna arengutase, mugavad tingimused 

lastele lasteaias viibimiseks. 

3. Ühiste ürituste korraldamine: peod, näitused, 

konkursid, osalemine linna seminaridel. 

4. Koostöö teiste kultuuriasutustega – (galerii, 

muuseum, kultuurimaja) sidemed teiste 

koolidega - Vanalinna Riigikool, Narva Soldino 

Gümnaasium  (olemas on lepingud koostööst). 

 5.Täiendavate teenuste osutamine: 

• Ravivõimlemine seda vajavatele lastele; 

• Logopeedi tunnid 

6.Itaalia pedagoogi M.Montessori sensoorse 

arengu meetodi kasutamine töös lastega;  

7. Lasteaia kaastöötajate tegevuse hindamise 

arenev süsteem, mentori abi juurutamine. 

8. Lasteaia kaastöötajate eesti keele õpe on 

koostatud administratsiooni projekti kaudu. 

 

 

Nõrgad küljed: 

1.Laste arengu hindamise  ühise süsteemi 

puudumine; 

2.Vähene koostöö ühtse arendava 

keskkonna loomisel laste kasvatamiseks 

lapsevanemate psühholoogilis-

pedagoogilise ja meditsiinilise arengu 

madala taseme tõttu; 

 3.  Töötajad on väheaktiivsed 

projektialases tegevuses; 

4. Lasteaia õpetajate mitteküllaldane  

riigikeele oskusetase. 

Võimalused: 

1.Uute gruppide moodustamine huvialade järgi; 

Ohud: 

1.Ühise arusaamise puudumine Eesti 
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2.Motivatsiooniprogrammi realiseerimine 

lasteaia edasise arengu eesmärgi (uute võtete 

omandamine töös lastega); 

3. Osalemine projektides kohalikul, 

maakondlikul ja riiklikul tasandil. 

4. Tagasiside korraldamine ja huvigruppide 

rahulolu uurimine. 

5. Lasteaia positiivse imidži loomise eesmärgiks  

on töötajate aktiviseerimine osalemisel riigi 

tasemelistes konverentsides (organisatsiooni 

esitlemine). 

hariduse arengu perspektiividest; 

2. Mittetäielike perekondade arvu 

suurenemine, mille tagajärjeks on huvi 

puudumine lapse kui täisväärtusliku 

isiksuse kujundamine;  

3. Riigi majanduse raske olukord, mille 

tagajärjel langeb lapsevanemate 

maksujõulisus, muutuvad sotsiaalsed 

vajadused ja võimalused lapse isiksuse 

arendamiseks. 

 

 

5. TEGEVUSKAVA 2013 – 2017 a. 

 

5.1. Lasteaia Kirsike tegevuse eelissuunad. 
 

• Laste tervise hoidmine ja tugevdamine, turvalisuse tagamine, pakkudes mugavat ja 

turvalist keskkonda, laste füüsilise keskkonna arengu pidev muutus paremuse poole, 

mugava ja ohutu keskkonna loomine, kõigile lastele füüsilise arenemisvõimaluse 

loomine, oma individuaalsuse säilitamise õiguse austamine. 

• Lapse individuaalsuse ja isiksuse arenguks tingimuste loomine läbi teadmiste süsteemi 

loomise, loomingulise kujutlusvõime formeerimise, iseseisva eksperimenteerimise ja 

otsiva aktiivsuse. 

• Uute koostöövõimaluste otsimine perekondadega laste arenguks vajaliku ühtse ruumi 

loomiseks. 

• Mitmekülgsete väljavaadete  areng koostöös teiste ühiskondlike hariduslike 

struktuuridega, eesmärgiks on tõsta lasteaia konkurentsivõimet ja tema imidžit. 

5.2 Juhtimine 

• Lasteaia optimaalse funktsioneerimise ja kohustusliku arengu kindlustamine;  

• Lasteaia töö kvaliteetse juhtimise ühtse süsteemi edasine juurutamine arengurežiimis, 

eeldatav üleminek kvaliteediliselt uude olukorda: refleksiivne juhtimine, loomingulise 

atmosfääri  kujundamine, innovaatiliste programmide kasutamine;  

• Hindamissüsteemi töö, selle korrektsioon, töösisekorraeeskirjadest kinnipidamise 

kontroll, ametijuhendite täitmine, töökaitseseaduse normide tööohutuseeskirjade täitmine; 
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• Tegevuskava realiseerimine 2013 – 2017 aastaks. 

• Kindlustada laste elutegevuse ohutust lähtudes pakutavatest standardsetest tervisekaitse 

ametikohtadest.  

• Ohutuse tagamise kontroll  laste elutegevuses. 

 

№ Tegevuse suund 13 14 15 16 17 Vastutav Partnerid 

1. Tegevuskava 

realiseerimine 2013 – 

2017 aastaks, selle 

analüüs, töörühma 

koostamine 

+ + + + 
 
 

+ 
 
 

Direktor Pedagoogi-
line 
nõukogu, 
hoolekogu 

2. Sisehindamine, aruande ja 

SWOT-analüüsi 

koostamine 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 

Pedagoogi-
line 
nõukogu, 
hoolekogu 

3. Kodutöökorra, ametialaste 

kohustuste täitmise ning 

töökaitse reeglite, normide       

ja ohutustehnika järgimise 

kontroll 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
majandus-
juhataja 
 

Pedagoogi-
line 
nõukogu, 
hoolekogu 

4.  Hariduseesmärkide 

saavutamiseks, laste 

arendamiseks tingimuste 

loomine (arendava 

keskkonna loomine) 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
majandus-
juhataja 
 

Pedagoogi-
line 
nõukogu, 
hoolekogu 

5. Töötajate  rahulolu 

hinnang anketeerimise ja 

individuaalvestluste kaudu 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoogi-
line 
nõukogu 

6. Töötajate  rahulolu 

hinnang anketeerimise ja 

individuaalvestluse kaudu 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoogi-
line 
nõukogu 

7. Lasteaia tegevuse 

võrdlusanalüüs (eelmise ja 

järgneva aasta eest) 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoogi-
line 
nõukogu, 
hoolekogu 

8. Spetsialistide + + + + + Direktor, 
õppeala- 

Pedagoogi-
line 
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atesteerimine 

(rühmaõpetajaid, 

muusikaõpetajat, 

liikumisõpetajat) 

ohutustehnika, laste elu ja 

tervise kaitse alal 

juhataja 
 

nõukogu, 
hoolekogu 

9. Pedagoogide atesteerimine 

– vanem pedagoog. 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Kultuuri 
osakond 

 

 

5.3 Personalijuhtimine 

• Töötajate motiveeritud töössesuhtumise stimuleerimine arengurežiimis; 

• Õpetajate erialase kasvu, tehnoloogilise valmiduse tarbeks tingimuste loomine: 

seminaride korraldamine, eneseharimise ja kogemuste kohaldamise soodustamine, lasteaia 

õppeprogrammi raames täisväärtusliku töö võimaldamine;   

• Loomingulise töö kogemuse arendamine, pedagoogide kõrge erialase ja psühholoogilise 

taseme saavutamine; 

• Erialase perfektsionismi kujundamine  läbi enesehindamise; 

•  Heuristlik otsing- innovatsioonilise tehnoloogia realiseerimine selleks, et arendada lastes 

avastus analüüsi ja mõtestatud oskusi ja teadmisi. 

• Pedagoogide vajaduste mõistmine, kasvatusprotsessi kaasjuhtimine, pedagoogilise 

algatusvõime stimuleerimine; 

• Personali hindamine (sisehindamise süsteem); 

• Personali motivatsioon (motivatsiooni kava); 

• Personali kaasamine tegevuskava 2013 – 2017 realiseerimisse. 

 

№ Tegevuse suund 13 14 15 16 17 Vastutav Partnerid 

1. Motivatsioonprogrammi 

realiseerumine – 

tegevusmotivatsioon, 

töötajate vajaduste 

rahuldamine 

+ + + + 
 
 

+ 
 
 

Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu, 
hoolekogu 

2. Õpetajate kutsealase + + + + 
 

+ 
 

Direktor, Pedagoogi-
line nõukogu, 
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kasvu võimaluseks   ja 

täisväärtuslik töö lasteaia 

õppekava raames 

tingimuste loomine:  

seminarid, iseõppimine, 

kogemuste vahetamine  

 õppeala- 

juhataja 

 

hoolekogu 

3. Võimete kujundamine 

elukutseliseks  

perfeektsiooniks, 

enesehinnang , 

enesekehtestamine 

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu, 
hoolekogu 

4. Heuristikaotsing – 

innovaatilisuse 

realiseerimine, 

partsiaalprogrammide 

kasutamine eesmärkide 

saavutamiseks 

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu, 
hoolekogu 

5. Vajaduste saavutamiste 

arendamine, selle 

realiseerimine plaanis 

tingimuste loomine 

elukutseks tegevuseks 

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu, 
hoolekogu 

6. Mentorisüsteemi 

rakendamine  noorte 

õpetajate  toetamiseks  

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu 

7. Personali tegevuse 

hindamine     selle 

arendamise  eesmärgil 

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu, 
hoolekogu 

8. Kokkuvõtlik õppeaasta 

reitinguline hinnang 

õpetajate pedagoogilises 

tegevuses. 

+ + + +  Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-
line nõukogu 
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9. Pedagoogide 

atesteerimine 

+ + + + + Direktor, 

õppeala- 

juhataja 

 

Pedagoogi-

line nõukogu, 

hoolekogu 

10. Osalemine projekti 

valdkondades, 

integratsiooni fondis, mis 

hõlmab eesti keele 

õppimist. 

+ + + + + Õppeala- 

juhataja 

 

Integratsiooni 

ja 

Migratsiooni 

Sihtasutus 

Meie 

Inimesed, 

keelefirma 

„Multikom“ 

11 Pedagoogilise 

organisatsiooni 

projektides osalemine  

laste paremaks arenguks. 

+ + + + + Õppeala- 

juhataja 

 

Lastevanemad 

 

 

5.4 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Õppe- ja kasvatuslik töö põhineb koolieelse hariduse ja kasvatuse kontseptsioonil  ja lasteaia 

Kirsike õppekaval, kinnitatud  25.02.2009.a. lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poolt. 

Lasteaia õppekava baseerub koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval. Lasteaia õppekava on 

suunatud  lapse isiksuse kultuursele arendamisele, tema kaasamisele rahvuslike traditsioonidega. 

Õppekava korrigeerimine toimub lähtudes lasteaia õppe- ja kasvatustöö resultaatide analüüsist. 

Õppe- ja kasvatusliku tegevuse eesmärk on laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse, sealhulgas 

kõlbelise ja esteetilise arengu toetamine, laste ettevalmistamine argieluks ja kooliks.  

Kasvatuslikus ja hariduslikus tegevuses arvestatakse laste individuaalseid, ealisi, soolisi, 

rahvuslikke eripärasusi. 

 

Üldised eesmärgid: 

• Moraalse isiksuse kasvatamine; 

• Laste füüsilise ja vaimse tervise kaitsemine ja tugevdamine; 
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• Lapse individuaalsuse säilitamine ja toetamine, kognitiivsete oskuste arendamine, lapse 

kultuuri teadlikkuse ja kogemuste rikastamine, ümbritseva keskkonna, laste ja 

täiskasvanute aktiivne mõju. 

Esmased ülesanded: 

• Tutvustada lapsi tervisliku eluviisi väärtustega; 

• Laste tervistamiseks efektiivsete abinõude leidmine, kompleksse süsteemi väljatöötamine, 

tervisliku eluviisi prioriteediks tõstmine; 

• Riigikeele õpe algab neljandast eluaastast eraldi keeleõppega ja keeleõppe ühendamisega 

teiste tegevustega.  Alates viiendast eluaastast  on kõikidel lasteasutuse lastel võimalus 

minna üle eesti keele keelekümbluse rühma. 

• Iga lapse emotsionaalse rahulolu kindlustamine, tema positiivse enesetunnetuse 

arendamine; 

• Täisväärtuslik laste areng põhineb õpitud õppekavale, vastavalt laste vanusele ja 

individuaalsetele erinevustele. 

• Laste sotsiaalse oskuste arendamine, nende aktiviseerimine ümbritsevasse elutegevusse, 

laste ettevalmistamine iseseisvaks tegutsemiseks, oskuste arendamine teiste inimestega 

koos tegutsemiseks; 

• Loomingulise eneseväljenduse kalduvuste, algatusvõime, huvitatuse ja meelevaldsuse 

arendamine läbi arenguruumi; 

• Ümbritseva maailma kohta erinevate teadmiste kujundamine, kommunikatiivsuse 

stimuleerimine, teadmishimu, mängulise ja muu aktiivsuse arendamine erinevates 

tegevustes; 

• Teadlikkuse arendamine inimeste, maailma, iseenda suhtes; laste kaasamine erinevatesse 

koostöövormidesse (täiskasvanute ja erinevas eas lastega); 

• Kujuneb välja kodaniku seisukoht lapse isiksuses: eesti kultuuri säilitamine; uute 

vaadetega isiksus, kes armastab oma kodukohta; on võimeline tundma end Eesti riigi 

patrioodina. 

• Jätkata vanemate kaasamist õppe-kasvatustöö protsessi, koostööd lapsevanematega 

teostada diferentseeritult. 

№ Tegevuse suund 13 14 15 16 17 Vastutav Partnerid 

1. Õppe-kasvatustöö 
protsessis teostamine 
järgmised valdkonnad: 

1) mina ja keskkond; 
2) keel ja kõne; 

+ + + + 
 
 

+ 
 
 

Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoo-
giline 
nõukogu, 
hoolekogu 
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3) eesti keel kui teine 
keel; 
4) matemaatika; 
5) kunst; 
6) muusika; 
7) liikumine.  

2. Lasteaia tööplaani 
koostamine aastaks. 

IX IX IX IX IX Direktor, 
õppeala- 
juhataja 

Hoolekoо- 
gu 

3. Rühma 
komplekteerimine 
aastaks arvestades 
rühmade suundi ja laste 
vanust. 

su-
vel 

su-
vel 

su-
vel 

su-
vel 

su-
vel 

Direktor, 
õppeala- 
juhataja 

Lastevane-
mad 

4. Laste arengu hindamine 2 
kor-
da 

2 
kor
da 

2 
kor-
da 

2 
kor-
da 

2 
kor
-da 

Õppeala- 
juhataja, 
logopeed, 
õpetajad 

Lastevane-
mad, 
hoolekoо- 
gu 

5. Arenguvestlus 
lastevanematega 

+ + + + + Õpetajad 
 

Õppeala- 
juhataja 

6. Lastele individuaalsete 
arengukavade 
koostamine, võttes 
arvesse monitooringute 
tulemusi. 

+ + + + + Õpetajad, 
logopeed 

Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

7. Laste gruppidele õppe-
kasvatus töö programmi 
sobivate õppevahendite, 
mängude, stsenaariumide 
valimine (erivajadustega 
lastele) 

+ + + + + Õppeala- 
juhataja 

Õpetajad 

8. Korrektsioonilise töö 
kaasajastamine, 
arendamaks laste kõne ja 
kognitiivseid võimed 

+ + + + + Logopeed Rühma-
õpetajad 

9. Karastavate 
protseduuride ja 
ravivõimlemise tegemine 

+ + + + + Liikumisõ
petajamed
itsiiniõde 

Õppeala- 
juhataja 

10 Hankida didaktilist 
materjali ümbritsevast 
maailmast temaatilistes 
blokkides. 

+ + + + + Õpetajad Õppeala- 
juhataja 

11 Täiendõppustel saadud 
informatsiooni 
edastamine ka teistele 
kolleegidele. 

+ + + + + Koolituste 
osalejad 
 

Õppeala- 
juhataja 

12 Täiustada eesti keele 
praktilisi 
õpetamismeetodeid, 
täiendada teoreetilisi ja 
praktilisi materjale, 
seadmestada eesti keele 

+ + + + + Eesti 
keele 
õpetaja 

Õppeala- 
juhataja, 
õpetajad 
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kabinet. 
13 Pedagoogiliste 

võimaluste loomine 
infotehnoloogia 
vahendite kasutamiseks 
õppetöös ja vaba aja 
veetmisel. 

+ + + + + Õpetajad Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

14 Õppefilmide videoteegi 
koostamine kinosaalis 
kasutamiseks. 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 

Direktor 
 

16 Laste õppe- kasvatusliku 
tegevuse kontroll 
protsessi tulemuste eest. 
Laste turvalisus 
territooriumil ja 
siseruumide kontroll 
lasteaias. 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
majandus-
juhataja 

Hoolekoо- 
gu 

17 Laste hinnangu ühise 
süsteemi loomine 
töörühmades 

 +    Õppeala- 
juhataja, 
õpetajad 

Hoolekoо- 
gu 

18 Projekti elutegevuse 
organiseerimine 
õpetajatele teemadel  
„ Linn, kus ma elan“ ja 
„ Kodanik pean olema“ 

+ + + + + Õppeala- 
juhataja, 
õpetajad 

Lastevane-
mad 

 

 

5.5  Koostöö huvigruppidega 

• Lasteaia optimaalse funktsioneerimise ja kohustusliku arengu kindlustamine; 

• Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevuskava 2013 – 2017 realiseerimisse, erinevate 

töövormide kasutamine koostöö elavdamiseks; 

• Hoolekogu töö, osalemine otsuste vastuvõtmisel kõigis huvigruppides; 

• Töötav süsteem lapsevanemate rahulolu hindamiseks ja mehhanism rahulolu hoidmiseks, 

huvitatud isikutega kootöö toimimise süsteemi regulaarne hindamine; 

• Lapsevanemate ümarlaudade ja grupikoosolekute korraldamine, konsultatsioonid lapse 

arengu vajaduste tundmaõppimise eesmärgil.  

• Aktuaalsete ja informatiivsete ressursside kasutamine töös lastevanematega (internet, 

koduleht – mitte ainult informatsiooni vahendamiseks vaid ka kaugsuhtluseks - 

suhtlusportaal ehk suhtlusvõrgustik). 
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• Koostöö organiseerimine koolidega ja lasteaedadega järjepideva laste arengus- lepingute 

kohustuste täitmine Soldino Gümnaasiumiga. 

 

№ Tegevuse suund 13 14 15 16 17 Vastutav Partnerid 

1. Lasteaia arengu tegevuses 

huvitatud rühmade ja 

nende koostööks vajaduste 

kindlaks määramine, 

erinevate töövormide 

kasutamine, lastevanemate 

tähelepanu, lasteasutuse 

tööle suunamine 

+ + + + 
 
 

+ 
 
 

Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoo-

giline 

nõukogu, 

hoolekogu 

2. Hindamiskriteeriumi 

korrektuur kooskõlas uute 

nõudmistega 

pedagoogilises tegevuses 

lasteaedades 

(pedagoogiline  ja  

hooldekogu ühendus) 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
pedagoo

gid 

Pedagoo-

giline 

nõukogu, 

hoolekogu 

3. Lasteaia hoolekogu 

planeeritud töö, vajalike 

otsuste tegemine ja nende 

rakendamine lasteaia töö 

parandamiseks 

+ + + + + Direktor, 

hooleko

gu 

esimees 

 

 

Hooleko-

gu, teised 

lasteva-

nemad 

4. Huvigruppide koostöö 

hindamine 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja 
 

Pedagoo-

giline 

nõukogu, 

hoolekogu 

5. Lastevanemate rahulolu 

hindamissüsteem ja selle 

rahulolu toetamise 

mehhanism. 

 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
pedagoo

gid 

Pedagoo-

giline 

nõukogu, 

hoolekogu 
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6. Lepingu alla kirjutamine 

koostööks Narva 

Vanalinna Riigikooliga. 

+     Direktor   

 

5.6 Ressursside juhtimine 

 

• Vahendite eesmärgipärane kasutamine lähtuvalt 2013– 2017 tegevuskavas planeeritust 

• Eelarvevahendite ratsionaalne ja sihipärane kasutamine laste ülalpidamisel.  

• Lasteaia personali ja laste vajaduste välja selgitamise süsteemi loomine; 

• Võimalus kasutada infotehnoloogia ressursse. 

• Soojuse, elektrienergia ja veeressursside ökonoomne tarbimine. 

 

№ Tegevuse suund 13 14 15 16 17 Vastutav Partnerid 

1. Vahendite sihipärane 

kasutamine lähtuvalt 

2013 – 2017 

tegevuskavast  

+ + + + + 
 
 

Direktor, 
majan-
dus-
juhataja 

Pedagoo-
giline 
nõukogu, 
hoolekogu 

2. Eelarvevahendite 

ratsionaalne ja sihipärane 

kasutamine laste 

ülalpidamisel, haridus-

arengu keskkonna 

koostamiseks 

+ + + + + Direktor, 
õppeala- 
juhataja, 
pedagoo
gid 

Pedagoo-
giline 
nõukogu, 
hoolekogu 

3. Kutsealaste tingimuste 

loomine, infotehnoloogia 

vahendite  kasutamine 

laste õppetegevus 

+ + + + + Direktor, 
majandu
s-
juhataja, 
õppeala- 
juhataja, 

Pedagoo-
giline 
nõukogu, 
hoolekogu 

4. Soojuse, elektrienergia ja 

veeressursside 

säästurežiimi 

kinnipidamine 

+ + + + +  
Direktor, 
majan-
dus-
juhataja 

Pedagoo-
giline 
nõukogu, 
hoolekogu 

5. Kasutamisvahendite 
otstarbekuse analüüs 

+ + + + + Direktor, 
hoole-

Pedagoo-
giline 
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kogu 
esimees 

nõukogu, 
hoolekogu 

 

 

5.7 Materiaal-tehnilise baasi arendamine aastatel 2013-2017. 

Materiaal-tehnilise baasi arendamine toimub välja selgitatud vajadusi arvestades.   

Materiaal-tehnilise baasi arengu põhieesmärk on personali ja laste tarbeks kaasaegsete 

tingimuste loomine. Peaeesmärk  materiaalses-tehnilises arengus  on kaasaegsete tingimuste 

loomine personalile ja lastele: 

 

• Teaduslik-metoodiline kindlustamine tehniliste vahenditega; 

• Tehniline ja esteetiline seisund  ruumides ja territooriumis; 

• Täisväärtuslik kindlustamine  ruumilis-arendavas keskkonnas; 

• Gruppide varustamine mänguvahenditega. 

• Lasteaia ruumide ja territooriumi renoveerimine. 

 

Lasteaia Kirsike tegevuskava viieks aastaks 2013-2017 

 

Tegevuse suunad  
 
 

Planeeritav 
summa 
kroonides 

13  14  15  16 17 Vastutav 
isik 

Grupiruumide valgustamine 
vastavalt tervisekaitse 
nõuetele 

5 000 eurot         

1 rühmale 

+ + + + + Direktor, 
majandus-
juhataja 

Tulekaitseuste paigaldamine 
grupiruumidesse – 7 tk 

7 000 еurot         

7 tk. 

+ + + + + Direktor, 
majandus-
juhataja 

Kahe grupi tualettruumide 
remont 
 

20 000 

еurot 

+ +  

 

 
 

 
 

Direktor, 
majandus-
juhataja 

Pesumaja remont ja seadmete 
vahetus 

30 000 

еurot 

  +   Direktor, 
majandus- 
juhataja 

Trepi ja koridoride 
kosmeetiline remont 

20 000 

еurot 

   + + Direktor, 
majandus- 
juhataja 

Territooriumi 30 000 + + + + + Direktor, 
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heakorrastamine: uute 
mängu- ja spordivahendite 
paigaldamine, asfaltkatte 
remont laste turvalisuse 
tagamiseks. 

еurot majandus- 
juhataja 

Lasteaia piirdeaia vahetamine 600 000 

еurot 

    + Direktor, 
majandus- 
juhataja 

Mööbli uuendamine 
gruppides, grupiruumide 
kosmeetiline remont, 
mänguehitiste remont lasteaia 
territooriumil. Mööbli 
uuendamine rühmades. 

Lasteaia 

eelarvest 

+ + + + + Direktor, 
majandus- 
juhataja 

Interaktiivse tahvli (SMART) 
soetamine 

2 000 eurot  +    Direktor, 
majandus- 
juhataja 

Kuivatuskappide  soetamine  
(4-tk) 

2 500 eurot + + + +  Direktor, 
majandus- 
juhataja 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

 

Lasteaia arengukava uuendamise vajadus sõltub ka: 

• arengukava lõpetamisest, 

• linna arengukava muutustest, 

• õigusaktide muutustest, 

• vanemate, hoolekogu ja  pedagoogilise nõukogu soovidest ja nõuetest, 

• eelarve muutustest. 

Arengukava uuendamise ja korraldamise eest vastutab lasteasutuse direktor. Uuendatud 

arengukava pannakse tutvumiseks avalikult ning sellest teatatakse lapsevanemaid, pedagooge ja 

üldsust. 

Lasteaia arengukava alusel koostatakse igaks õppeaastaks lasteasutuse tegevuskava. 

Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava 

asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval 

perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava 

muutmiseks. 


