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1. SISSEJUHATUS 

 

Narva Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks 2013 kuni 2018 on dokument, mis määrab lasteaia 

arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 2013 kuni 2018, ning arengukava uuendamise korra. 

 

      Narva Lasteaed Punamütsike arengukava lähtub eelkõige eelmise perioodi sisehindamise  

      aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevustest ja parendusvaldkondadest, lasteaia     

      põhimäärusest, Narva Linna arengukavast ja alusharidust puudutavatest õigusaktidest.   

      Lähtusime ka lasteaia hetkeseisust ja majanduslikust olukorrast. 

Arengukava koostamise aluseks on arvesse võetud kõiki ettepanekuid nii lasteaia töötajatelt, 

lastevanematelt kui ka lastelt. Arengukava valmis 2012. a kevadtalvisel perioodil jaanuar kuni aprill. 

 

Arengukava kinnitab Narva Linnavalitsus. 
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2. LASTEAIA MISSIOON 
 

Narva Lastead Punamütsike ootab igat last oma sõbralikku perre. Oluline on luua oma kasvandikele 

soodne õpikeskkond, milles laps läbi mängu, laulu, liikumise, nii ühiste  kui ka individuaalsete tegevuste 

täisväärtuslikuks inimeseks areneks. 

 

Kõige olulisemaks peame seda, et: 

• laps tunneb ennast turvaliselt ja oodatuna; 

• lapsevanem tahab oma last meie lasteaeda tuua; 

• õpetaja oskab ja suudab luua last toetava õpikeskkonna; 

• juhtkond teab, kuidas erinevate huvirühmadega lähtuvalt nende huvidest ja vajadustest 

töötada. 
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3. LASTEAIA TULEVIKUVISIOON  
 
• Narva Lasteaed Punamütsike on linna ainus lasteaed, kus käivad eesti keelt emakeelena kõnelevad ja 

kakskeelsed lapsed. 

• Narva Lasteaed Punamütsike on ainulaadne ja omanäoline lasteaed, mis on eesti keelt ja kultuuri 

väärtustav ning eesti keelt ja kultuuri kandev asutus. 

• On alusharidust pakkuv konkurentsivõimeline, lapsesõbralik ja usaldusväärne lasteaed. 

• Lasteaias on vene keelt emakeelena kõnelevate laste jaoks soodne ja loomulik keskkond eesti keele 

kui teise keele õppeks. 

• Lasteaias toimivad nii osalise kui ka täieliku keelekümblusrühmad. 
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4. ÜLDANDMED 

4.1  Kontaktandmed ja asukoht 

      Narva Lasteaed Punamütsike asub Narva linna haldusterritooriumil ja asetseb aadressil:     

      Kreenholmi 8a,21001, Narva. 

      Lasteaia teeninduspiirkond on kogu linna haldusterritooriumil eesti keelt kõnelev elanikkond,   

      samuti Vaivara valla eesti keelt kõnelev elanikkond. 

 

4.2. Lühidalt ajaloost 

Lasteasutus avati Narva linnas aprillikuus 1963. aastal. Lasteaed oli ehitatud 4- rühmaliseks. 

Lasteasutuses töötas 2- sõime ja 2- aiarühma. 

Asutuse nimetused on muudetud alljärgnevalt: 

1963- Lasteaed- sõim nr. 18 

1966- Lastepäevakodu nr. 18 

2000- Koolieelne Lasteasutus Punamütsike 

2011- Narva Lasteaed Punamütsike 

 

1994. aastal kolis lasteaed Energia 4B tänavalt üle Kreenholmi 8A tänava lasteaia hoonesse. 

Lasteaed alustas tööd 8 rühmalisena. Nendest eesti õppekeelega rühmi oli 5 

(1 sõimerühm ja 4 aiarühma).  

Vene õppekeelega rühmi oli 3 (1 sõimerühm ja 2 aiarühma). 

 

Omaalgatuslikult, lastevanemate soovidest lähtuvalt avati lasteaias 1994. aastal kaks täieliku  

keelekümbluse rühma, milles oli kokku 40 last. Kümne aasta jooksul tegutsesid lasteaias omaalgatuslikult 

keelekümblusrühmad. 

 

Lasteasutus liitus ametlikult keelekümblusprogrammiga 2004. aasta 1. septembrist, mil avati täieliku 

keelekümbluse rühm 5- aastastele lastele. 

Keelekümbluskeskuse Hindamiskomisjoni otsus 31.03.2005 nr. 4 - 1- 2/ 25. 

Alates 1. septembrist 2005 oli lasteasutuses 2 varase keelekümbluse rühma. 2007./ 2008. õppeaastast on 

lasteasutuses neljas rühmas lapsed venekeelsetest peredest. Nendest kahes  rühmas on õppekeeleks ainult 

eesti keel ja kahes rühmas eesti  ja vene keel.  
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Kõik rühmad lähtuvad oma töös koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja lasteasutuse õppekavast. 

Täieliku keelekümbluse rühmad lähtuvad oma töös samadest alusdokumentidest ja ka soovituslikust 

õppekavast ja teemaplaanist keelekümblusrühmade tarvis. 

 

Lasteasutuses on kohta 9 rühmale, millesse mahub  155 kuni  160 last. Lasteasutuse nimekirjas on siiani 

iga-aastaselt olnud 145- 150 last. 

 

Riikliku järelevalve alusel väljastati Haridusministeeriumi koolituslubade väljaandmise komisjoni poolt 

koolitusluba nr. 2972 HTM, 09.09.2003. Väljastamise aluseks oli Haridusministri 31.05.1999 määrus nr. 

31. 

 

4.3. Omanäolisus- traditsioonid 

Lasteaias on välja kujunenud oma traditsioonid ja ürituste läbiviimine lastele, lastevanematele ja 

personalile:  

• tarkusepäev ”Tere, Punamütsike”; 

• õpetajate päev; 

• isadepäev; 

• jõulude ootamise aeg; 

• rahvakalendri tähtpäevad (hingedepäev, kadripäev, mardipäev, vastlad, munadepüha); 

• emakeelepäev; 

• lõpupeod; 

• kevadsuvine piknik lastekaitsepäevaks; 

• Narva linna päevadest osavõtt; 

• spordipäevad; 

• ekskursioonid, väljasõidud; 

• muuseumi, kunstigalerii külastamine; 

• sünnipäevade pidamine; 

• lasteaustuse omanäolisust ja traditsioone on toetatud ka läbi MISA keeleõppetoetuse projektide. 
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5. LÜHIKOKKUVÕTE 2010.A – 2012.A ARENGUKAVA TÄITMISEST 

5.1  Eestvedamine ja juhtimine 

Toimuvad  koosolekud, seminarid ja ümarlauad töökultuuri ja tulemuste parendamiseks. Detsembris 2010 

esitati REKKi sisehindamise aruanne. Lasteaia dokumentatsiooni on täiendatud eelmise perioodi jooksul. 

Lasteasutusesiseselt on välja töötatud mitmed korrad ja eeskirjad, mis annavad selles osas selguse, millised 

on töötajate ja ka lastevanemate õigused ja kohustused. On välja kujunemas lasteasutuse ühtne kuvand, mida 

kasutatakse ka töötajate ja laste tunnustamisel. Lähtuvalt riiklikust õppekavast on muudetud ja täiendatud 

lasteasutuse õppekava.  

Analüüsides õpetajate koolitusvajadusi on lasteasutusesiseselt mitmeid kordi viidud läbi erinevate teemadega 

sisekoolitusi ja ühiskoolitusi (Gordoni Perekool, kriisiolukorras tunnetega tegelemine, läbipõlemise 

ennetamine). Õpetajate rahuloluolu neid teemasid koolitusel läbides oli üsna kõrge, sest koolitused tulenevad 

otsestest õpetajate vajadustest. Lasteasutuses on välja kujunenud kindlad traditsioonid, mida viiakse läbi 

õppe- ja kasvatustöö vallas kui ka personali tunnustamisel ja väärtustamisel. Väljatöötamist vajab terviklik 

tunnustamissüsteem. 

 

5.2  Personalijuhtimine 

Lasteasutuses töötab kokku 48 töötajat. Neist on pedagooge 21. Kvalifikatsiooninõuetele ei vasta 8 

pedagoogi, mille kohta on teinud  ettekirjutuse Riiklik Järelevalve : 2011 aasta  oktoobris teostati 

lasteasutuses riiklik temaatiline järelevalve. 

2012 aastal lõpetab kvalifikatsiooninõuetele vastava tasemehariduse omandamise 3 õpetajat ning 160 –

tunnise eelkoolipedagoogika kursuse 2 õpetajat. Eelduste kohaselt jääb 01.09.2012.a- ks 

kvalifikatsiooninõuetele mittevastavat 3 õpetajat, keda on vaja suunata kvalifikatsioonikoolitusele või 

tasemehariduse omandamisele. 

Õpetajate täiendkoolituse, täiendõpe, ümberõpe ja kõrghariduse omandamisel on suur roll lasteasutuse 

naabruses asuval Tartu Ülikooli Narva Kolledžil, mille õppetööst võtavad meie asutuse õpetajad aktiivselt 

osa. Erivajadusega laste arvu kasvu tõttu on pedagoogidel enam vaja eripedagoogikaalaseid teadmisi, millele 

pöörame varasemast enam tähelepanu. Puuduvad vahendid abipersonali koolitusteks. Asutuse arengu 

seisukohast ning rida seadusaktide täitmiseks on neid vahendeid väga vaja. Lasteasutuses puudub ühtne 

meeskond, mille liitmise ja tugevdamisega on kavas järgnevad aastad  sihikindlalt tegeleda. 
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Õpetajate vanuseline koosseis 01.01.2012 seisuga: 
 
20 – 29 –    2  õpetajat ,       9,5% 
30 – 39 –    9 õpetajat ,      42,9% 
40 – 49 –    7 õpetajat ,      33,3% 
50 – 59 –     2 õpetajat ,       9,5% 
60 ja üle –    1 õpetaja ,        4,8 

 

 

5.3  Koostöö huvigruppidega 

Õppe- ja kasvatustöö valdkonnas on koostööd tehtud mitmete erinevate huvigruppidega. Ettevõtliku kooli 

raames Ida- Viru Ettevõtluskeskusega, mille kaudu on meie lasteasutuse ettevõtlike tegevustega ja 

keelekümblusrühmadega käinud tutvumas ka kolleegid Lätist ja Rootsist. Eesti keele kui teise keele õppe 

toetuseks on koostööd tehtud kahe aasta vältel Integratsiooni Sihtasutusega, kust on saadud rahalist toetust ja 

ka õpetajate tasuta koolitusi. Mitmete aastate vältel on olnud järjekindel ja püsiv koostöö Narva Soldino 

Gümnaasiumiga, Narva Humanitaargümnaasiumiga ja Narva Eesti Gümnaasiumiga, Narva 

Kutseõppekeskusega, Narva Päästeametiga ja Käsitööliiduga. Mõnevõrra vähem, kuid on muutumas juba ka 

traditsiooniks koostöö Narva Muuseumiga, Narva linna Keskraamatukoguga, Politseiga, 

Hambapolikliinikuga. Järjekindlalt on iga-aastase plaani alusel nii eesti keelt kui ka vene keelt emakeelena 

kõnelevatele lastele võimaldatud lasteasutusesiseselt eestikeelsete teatrite külastust. Mitmekülgne on koostöö 

teiste Narva linna lasteaedadega, seda nii ühisürituste näol kui ka kogemuste vahetuse vallas. Eesti keele 

õppe suhtes ja keelekümblusrühmas läbiviidava õppe- ja kasvatustöö vastu on tundnud huvi Jõgevamaa 

õpetajad, kes samuti külastasid lasteaeda ja eelpool mainitud rühmasid. Ajavahemikus 2007- 2010 võttis 

lasteaed osa Tallinna Ülikooli uuringust, mis käsitles lasteaedade täieliku keelekümblusrühmade lõpetajate 

koolivalmidust. 

2010. a sügisel oli produktiivne koostöö perekeskusega ”Sina ja Mina”. Projektitoetuse raames said õpetajad 

kahe kuu vältel Gordoni Perekooli koolitusest lasteaias kohapeal osa võtta. 2011.a on lapsevanem loonud  

uue omanäolise lasteaia kodulehe .  

Lasteaed võttis osa Saksa ehitusfirma Alpina Caparoli projektikonkursist, mille raames olime ainus lasteaed 

2011. a Virumaalt, kes sai tasuta värvi. Selle projekti raames oli koostöö tegemine aktiivsete hoolekogu 

liikmetega, kes eeltööde käigus kaasa aitasid, firmaga ”Cramo”, Narva Gate OÜ-ga, Narva 

Kutseõppekeskusega, Narva Noortekeskuse töölaagrist osavõtjatega ja Viru Vangla Kriminaalhooldusega. 

Lasteaia tegevuste kohta on igaaastaselt meediast läbi käinud ka teave nii artiklite kui ka intervjuude näol ja 

seda keskeltläbi 3- 4 korda aastas. 
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5.4 Ressursside juhtimine 

Üle terve lasteaia on paigutatud tuletõrjesignalisatsioon. Täiendavalt ressursside juhtimise valdkonnas on 

viimase kolme aasta jooksul saadud selliseid ressursse nagu seda on Alpina Caparolist värvi üle 700 kg, linna 

reservfondist 2100 eurot värvimistööde abivahendite soetamiseks, täiendavalt Eesti Energia sponsoriabi 8. 

rühma esikukappide soetamiseks ja Narva Gate OÜst suures koguses kangast.  

Käesoleval ajal on lasteasutuse hoone ja ruumid rahuldavas seisukorras. Remonti vajaksid kolme rühma 

magamisruumid, korralikku remonti kuue rühma nõudepesuruumid, spordisaal koos tualettruumiga, ühe 

rühma ning kaks personali tualettruumi, kahe rühma nõudepesuruumid vajavad üleviimist esikust teisse 

kohta, samuti üks sissekäik ja neli trepikoda ning väljavahetamist vajaksid 7 välisust. Turvatunde tõstmiseks 

fonolukkude kasutusele võtmine. Voodid tuleb välja vahetada kahes rühmas. Valgustus vaja normi viia viies 

rühmas ja kaheksas nõudepesuruumis, muusika- ja spordisaalis ning varustada ruloodega päikesepoolsete 

rühmade ja spordisaali aknad. Soojustada tuleks nurgarühmade välisseinad.  

 

Samas tuleb tõdeda, et rahalisi ressursse remonditöödeks vaja aina enam ja enam: eelarvelistest ressurssidest 

jääb väheseks, sest  lasteaia hoone on vana, 54 aastane. 

Rühmad vajaksid kaasaegset ja turvalist mööblit ning infotehnoloogiapark täiendamist ning uuendamist. 

 

5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eelmise perioodi käigus on uuendatud ja täiendatud lasteasutuse õppekava. On välja töötatud liikluskasvatuse 

õppekava osa, laste arengu kaardid erinevatele vanustele nii eesti kui ka vene keeles, eraldi laste arengu 

hindamise kaardid ja juhend kooliminejate kohta ja lühi- ja pikaajalised plaanide kavandid rühmades 

vanemate teavitamiseks õppe- ja kasvatustöö vallas. 

On välja töötatud ja rakendatud laste koolivalmiduse kaardi koostamise põhimõtted, mis tuginevad lapse 

terviklikule arengu hindamisele. 

Tänu sellele, et nüüd on paljudes rühmade õpperuumides seinad värvitud peale Alpina Caparoli 

toetusprojekti, mille raames saime suurel hulgal tasuta värvi, saavad õpetajad piltmaterjali abil rühmaruumi 

lapsesõbralikumaks muuta ja seina kasutada ka õppeesmärkidel. Jätkuvalt on tunda puudust lapsesõbralikust 

mööblist, mille abil oleks võimalik rühmaruume tegevuskeskusteks jagada ja materjale lastele vabaks 

kasutamiseks välja panna. Vana mööbel on kulunud ja osaliselt ka ohtlik lastele kasutamiseks. Kogu eelmise 

arengukava perioodi vältel on olnud rahalisi vahendeid vaid ühe teaterriiuli soetamiseks 7-sse rühma ja 

sedagi läbi eesti keele kui teise keele õpe toetuse riiklikest vahenditest.  

Ajavahemikus 2010- 2012 on õppe- ja kasvatustöö toetamise tarvis saadud projektikonkursside raames kahel 

korral toetust MISAst 2010/ 2011 õppeaastal 50 tuh krooni, millele lisandus lastevanemate 



 11

omafinantseeringu määr 2631 krooni, ja 2011/ 2012 õppeaastal 3300 eurot, millele lisandus linna poolt 

eraldatud omafinantseeringu määr 660 eurot. Eelpool mainitud projektide raames on korraldatud lastele 

väljasõite Virumaal, toetatud õppe- ja kasvatustöö ühisüritusi, millesse olid kaasatud nii eesti keelt 

emakeelena kui ka vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed. Samuti on parandatud lasteasutuse 

materiaaltehnilist baasi. Soetatud on fotoaparaat, lumelabidad, suusad, kõndimise kepid, veekogumise paak, 

komposter, aiatöötarvikud.  

2010.a olime ”Ettevõtliku kooli” projektikonkursside raames valitud esinema Jõhvi Kontserdimajja, kus 16ne 

esineja seast valiti meid ka publiku lemmikuks. Lasteaedade seast saime 2. koha. Auhinnafond oli 3000 

krooni, mille eest soetasime lasteaeda projektori ekraani ja metoodilisse kabinetti kiletusaparaadi. 2011. a 

sügisel projektikonkursside raames saime IVEKst toetust 100 euro ulatuses. 2011. aastal ilmunud ettevõtliku 

õppe juhendmaterjalis on sees ka meie lasteasutuse ettevõtliku projektõpe õnnestunumad näited. Iga-aastaselt 

on lasteaed võtnud osa üleriigilisest LAK- õppe kuust ja tegemistest, mis on olnud läbiviidud nii 

piirkondlikul kui ka maakondlikul tasemel. 

Muusika- ja liikumisõpetaja on iga-aastaselt ja järjekindlalt võtnud osa koos lastega erinevatest ülelinnalistest 

üritustest, millest osavõttu tõestavad ka mitmed diplomid ja tänukirjad. 

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö õnnestunumaid näiteid on jagatud nii lasteasutuse siseselt Jõgevamaa kui 

ja Läti ja Rootsi õpetajatega. Samuti TÜNK koolituste raames teistele õpetajatega ja ka Rakvere Kolledži 

üliõpilastega.  

Erilist tähelepanu ja raskusi tekitavad käitumisraskustega ja rühmades olevad erivajadustega lapsed. Paljudel 

õpetajatel puuduvad oskused tööks selliste lastega. Seepärast on oluline tõsta õpetajate teadlikkust koostöös 

erivajadustega laste lastevanematega ja otsida võimalusi ja lahendusi õpetajate oskusteave tõstmiseks ja selle 

rakendamiseks igapäevaellu.  

Keelekümblusrühmadest on laienenud teistesse rühmadesse heade tavade juurutamine (hommikuring, 

kõnelevad seinad jne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

6. ARENGUKAVA VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA  

ÕPPEAASTATEKS 2013- 2018 

Järgnevalt on välja toodud lasteasutuse arengukava aastateks 2013- 2018 eesmärgid, mis tulenevad Haridus- 

ja teadusministri 13. augustil 2009. a määruse nr 62 Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja 

kord sisehindamise küsimustes õppeasutuse hindamiskriteeriumitest.  

Lähtuvalt eesmärkidest on planeeritud arengukava tegevuskavasse tegevused viie aasta lõikes. 

 

6.1  Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

• Arengukavas ja tegevuskavas planeeritud tegevused tagavad strateegiliste eesmärkide saavutamise ja 

lasteaia pideva arengu. 

• Lasteaia  dokumentatsioon käib ajaga kaasas ning põhineb kehtivale seadusandlusele. 

• Lasteaias on ühtne motiveeritud meeskond ja valitseb hea mikrokliima. 

• Tagada töötajate- ja kliendirahulolu läbi organisatsiooni kvaliteedikeskse juhtimise. 
 

Nr Tegevus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

 1. Lasteaia arendustegevuse 
juhtimine, analüüsimine, 
hindamine 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
õppealajuhataja. 
töörühm 

 2. Sisehindamissüsteemi täiustamine. 
Sisehindamise  läbiviimine 
valdkondades õppeaasta jooksul 
ning sisehindamise aruande 
koostamine õppeaasta lõpus ja 
HTMile. 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
õppealajuhataja, 
töörühm 

 3. Lasteaia dokumentatsiooni 
uuendamine, lähtudes 
seadusandluses tulenevatest 
muudatustest 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Juhtkond 

 4. Tunnustussüsteemi väljatöötamine 
, rakendamine, täiustamine ja 
sidumine sisehindamise 
tulemustega 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
õppealajuhataja. 
töörühm 
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6.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

• Kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogilise personali värbamine ja/ või kvalifikatsiooninõuetega 

vastavusse viimine. 

• Personalile täiendkoolituste korraldamine koolitusplaani alusel lähtuvalt lasteasutuse prioriteetidest. 

• Pedagoogilise enesetäiendamissüsteemi parendamine ja laiendamine.   

• Lasteaed toimib ühiste eesmärkide nimel ühtse meeskonnana. 

 

Nr Tegevus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

 1. Personali töökvaliteedi 
tõstmine 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õppealajuhataja, 
majandusjuhataja, 
direktor 

 2. Pedagoogilise nõukogu töö 
juhtimine. 
Tulemusliku meeskonnatöö 
tagamine läbi koostöö ja 
ühisürituste  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õppealajuhataja, 
juhtkond 

 3. Personali arengu toetamine läbi 
täiendkoolituste ja 
enesetäiendamise 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õppealajuhataja, 
majandusjuhataja, 
direktor 

 4. Personali väärtustamine ja 
tunnustamine 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õppealajuhataja, 
majandusjuhataja, 
direktor 

 5. Tingimuste loomine ühtse 
meeskonna toimimiseks 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õppealajuhataja, 
majandusjuhataja, 
direktor 

6. Enesetäiendus on õpetaja 
täiendkoolituse loomulik osa. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 
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6.3  Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

• Mitmekülgne ja tulemuslik koostöö erinevate huvigruppidega 

• Üldsuse teavitamine lasteasutuse tööst 

 

Nr Tegevus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

 1. Koostöö lastevanematega 
Uute koostöövormide leidmine ja 
nende ellurakendamine. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

 2. Lastevanemate kaasamine õppe- ja 
kasvatustegevustesse. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

 3. Lapsevanema regulaarne 
teavitamine lapse 
arengust,õppimisest. 
Arenguvestlused. Nõustamised. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

4. Igakülgse koostöö arendamine 
lastevanemate ja hoolekoguga 
- ühised väljasõidud, üritused jms 
- lahtiste uste päevade korraldamine 
-  kodukorra, kodulehekülje ja 
lasteaia tutvustamine uutele 
lastevanematele 

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

 5. Koostöö hoolekoguga 
Hoolekogu kaasamine lasteaia 
õppe- ja kasvukeskkonna 
mitmekesistamisse 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Õpetajad, 
õppealajuhataja, 
direktor 

6. Koostöö koolidega 
Lasteaiast kooli sujuva ülemineku 
tagamine 

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

7. Koostöö lasteasutustega 
Teiste lasteasutustega erinevate 
koostöövormide läbiviimine ja 
kogemuste vahetus  

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

8. Koostöö kultuuri-, haridus- ja 
teiste asutustega 
 

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja 

9. Huvigruppidega koostöö 
tõhususe hindamine 

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja, 
direktor 

10. Meedias kajastatus 
Lasteasutuse märkimisväärsete 
tegevuste kajastamine, 
tutvustamine meedias. 

X X X X X X Õpetajad, 
õppealajuhataja, 
direktor 
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6.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaia ruumid vastavad Tervisekaitse ja Päästeameti nõuetele. 

• On teostatud mänguväljaku II ja III etapi rekonstruktsioon. 

• On loodud turvaline kasvu- ja töökeskkond. 

 

Nr Tegevus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

 1. Ressursside säästlik 
kasutamine. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
majandusjuhataja 

 2. Ruumide remont. X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
majandusjuhataja, 
Narva LV 
Linnavara- ja 
Majandusamet 

 3. Valgustussüsteemi nõuetele 
vastavusse viimine. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 Direktor, 
majandusjuhataja, 
Narva LV 
Linnavara- ja 
Majandusamet 

4. Lasteasutuse välisustele 
fonolukkude paigaldamine. 

X X X    Direktor, 
majandusjuhataja, 
Narva LV 
Linnavara- ja 
Majandusamet 

5. Rühmaruumides mööbli 
väljavahetamine. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 

majandusjuhataja 

 6. Õueala korrashoid, 
mänguväljaku II ja III etapi 
rekonstruktsioon. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X Direktor, 
majandusjuhataja, 
koostööpartnerid, 
fondid, 
huvigrupid 

7. 
Päästeameti, Terviseameti, 
Töökaitse Inspektsiooni nõuete 
täitmine.  

X X X X X X Lasteasutuse 
valdaja, direktor, 
majandusjuhataja, 
tervishoiutöötaja, 

8. Töö- ja kasvukeskkonna 
riskianalüüs. 

X X X X X X Majandusjuhataja, 
töörühm 

9. Infotehnoloogiapargi 
kaasajastamine. 

X X X X X X Direktor, 
majandusjuhataja, 
lasteasutuse 
valdaja 
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6.5  Õppe- ja kasvatusprotsess 

    Eesmärgid: 

• Õppe- ja kasvatustöö kavandamisel ja läbiviimisel on kasutusel ”Ettevõtliku kooli” põhimõtted.  

• On loodud eesti keelt, kultuuri ning kirjandust tutvustav ja väärtustav õpikeskkond. 

• Vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele on tagatud eesti keele õpe läbi osalise ja täieliku 

keelekümbluse. 

• Lastele on tagatud lapsekeskne õpikeskkond läbi kaasaegse ja ohutu mööbli. 

 

Nr Tegevus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

 1. Lasteaia õppekava 
täiendamine ja 
edasiarendamine. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 2. Õppe- ja kasvatustööd 
kavandatakse ja viiakse läbi 
lastest/ lapsest lähtuvalt. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 3. Õppe- ja kasvatustöö 
läbiviimisel on esmasteks 
tegevusteks elulised ja 
mängulised tegevused, samuti 
ka töökasvatus. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 4. Õppe- ja kasvatustegevuse 
toetamine käib fondidest 
toetust saanud 
projektitegevuste kaudu. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 5. Tähtpäevade ja ürituste 
läbiviimise käigus kaasatakse 
omavahelisesse koostöösse nii 
eesti- kui ka muud keelt 
kõnelevad lapsed, õpetajad ja/ 
või lapsevanemad. 

X X X X X  Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 6. Eesti keele õpet viiakse läbi 
rakendades osalise  ja/ või 
täieliku keelekümbluse 
mudelit. 

X X X X X X Direktor, 
õppealajuhataja 

 7. Kasutusel on ühtne lapse 
arengu jälgimise, hindamise 
ja toetamise süsteem. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

 8. Lasteaia 50- aastase 
juubelipeo üritused on 
lõimitud õppe- ja 
kasvatustööga. 

X      Õppealajuhataja, 
õpetajad 

9. Lapsekeskse õpi- ja 
kasvukeskkonna tagamine . 

X X X X X X Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusjuhataja  
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10. Draamaõpetuse juurutamine 
ja näitemängude kavandamine 
ja korraldamine. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

11. Vastavalt ilmale ja aastaajale 
õuesõppe tegevuste 
läbiviimine. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 

12. Säästlikkuse ja taaskasutuse 
põhimõtetest lähtumine. 

X X X X X  Õppealajuhataja, 
õpetajad 

13.  Terviseedenduse põhimõtetest 
lähtumine. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
Tervishoiutöötaja, 
õpetajad 

14. Koostöös teiste linna 
lasteaedadega ja oma 
lasteasutusesiseselt 
kogemuste vahetus. 

X X X X X X Õppealajuhataja, 
õpetajad 
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