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SISSEJUHATUS 

Käesolev Narva Lasteaia Cipollino arengukava on välja töötatud aastateks 2013 – 2018. 

Narva  Lasteaia Cipollino  arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, lasteaia visiooni ja missiooni, strateegilised eesmärgid kuueks 

aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks lasteaia aastaeelarve ja 

aasta tegevuskava koostamisel. 

Arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest ja Narva  linna arengukavast. Lasteaia õppe- ja 

kasvatuskorralduse aluseks on Koolieelse Lasteasutuse Riiklik õppekava ja Narva Lasteaia 

Cipollino õppekava. Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud 

koolitusluba nr 3336HTM. 

Arengukava koostamisel lähtusime lasteaia hetkeseisust, majanduslikust olukorrast ja 

olemasolevast personalist. 

 

LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS 

 Üldandmed 

Asutuse nimetus:   Narva Lasteaed Cipollino 

Registrinumber:   75026767 

Koolitusluba:    3012HTM 

Õppekeel:    vene keel 

Asutuse aadress:   Daumani 11, Narva, 20607 

Email:     narvacipollno@hot.ee 

Rühmade arv:     12 rühma   

Tööaeg:     lasteaed on avatud 6.30 -18.30 

Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 

Lasteasutus avatud veebruaris 1988 a. Alates 01.08.2004 a. lasteasutus Cipollino on 

munitsipaalasutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakond. Lasteasutus  hoone oli ehitatud tüüpprojekti järgi 12-le rühmale. 

Lasteasutuses on avatud 12 rühma, neist 4 sõime, 8 aiarühma. 
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Lasteasutus Cipollino juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest vastu võetud  

18. 02.1999 a., koolitusloast nr 3012HTM on välja antud 04.02.2008 a., põhimäärust  nr 1299 

vastu  võetud 29.12.2004 a. 

Haridusfilosoofiast Lasteasutuse Cipollino: Meie töö keskpunktiks on laps ja kõike lasteaias 

tehtavat võib iseloomustada lapsekesksusega. Väärtustame last, tema arengut ja püüdleme 

tulevikus edukalt toimetuleva kodaniku kasvatamise poole. Edu aluseks on edu ja 

pedagoogiline kontseptsioon lähtub ideest: kõigele, mida laps vajab tulevikus, tuleb täna 

panna alus meil, tihedas koostöös perekonna ja kogukonnaga. 

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis lähtub koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast. Arendava ja loova õppe- ja kasvatustegevuse edendamine, 

mis toetab lapse loomulikku huvi saada teadmisi, arvestab laste erivajadusi ning toetab perede 

kasvatust.  

Lasteaia eripära: 

• lasteasutuse territoorium on roheline mugav jalutamise paik 

• uuendatud basseinikompleks  ja soolakamber on laste tervise tugevdamiseks 

• õueõppe arvestatav osa õppetegevustes looduseõpetamise teadmiseks 

• logopeedilise abi osutamine.  

Lasteaia visioon, missioon, põhiväärtused 

Visioon on täiusliku keskkonna loomine aktiivse ja loova isiksuse kujundamiseks koos 

lastevanematega. Arvestatakse laste ealisi, individuaalseid, soolisi iseärasusi. Läbi tegevuste 

toetatakse laste füüsilist, vaimset, sotsiaalset, eetilist ja esteetilist arengut. Mitmekülgne areng 

on aluseks, et lasteaiast läheb kooli rõõmsameelne, uudishimulik, õppimisvõimeline ja –

tahteline laps. 

Missioon on võimaldada lastele turvalist päevahoidu ning alushariduse andmist, arvestades 

seejuures kohalikke olusid ja piirkonna eripära. 

Me väärtustame: 

Lapsekeskset õpetamist:  

• Lapsekeskse rühmaruumi kujundamine.  

• Mänguline õpetamine.  

• Lapse arengu jälgimine, tema individuaalne arendamine ja vanematele tagasiside 

andmine.  
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• Valikute võimaldamine.  

• Lapse omaalgatuse ja aktiivsuse toetamine.  

• Arvestamine lapse eripära, võimete, huvide, teadmiste, silmaringi , annete ja tervisega.  

• Avatud ja avameelset suhtlemist.  

• Suhtleme laste, lastevanemate ja kolleegidega avatult, ausalt, taktitundeliselt ja 

õiglaselt. 

• Me ei oma negatiivseid hoiakuid.  

• Me arvestame arvamuste erinevustega, oleme sõbralikud ja lojaalsed.  

• Me püstitame ühiseid eesmärke, et luua parimad võimalused lapse arenguks ja 

töötajate vaheliseks koostööks.  

 

ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS AASTATEL 2010 – 2012 

Lasteaed on koostanud kolme aasta sisehindamise aruande. Alljärgnev analüüs tuleneb läbiviidud 

sisehindamise tulemustest. 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

EESMÄRK: kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parenduses. 

TUGEVUSED 

• Lasteaia arengu juhtimisel tuginetakse sisehindamisele: tagasiside, analüüs ja 

parendamine.  

• Toimiv sisehindamise süsteem ja planeeritud sisekontroll.  

• Lasteaia juhtkonna (direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja) kõrval tegutsevad 

lasteaia arengusuundadest lähtuvad töögrupid. 

• Õppeaasta töö kokkuvõte/analüüs, aasta tegevuskava on ühtlustatud sisehindamise 

kriteeriumitega ja rakendatud süsteemi.  

• Korrastatud EHIS-e andmebaas lähtuvalt HTM järelevalve prioriteetidest – pedagoogide 

kvalifikatsioon, atesteerimine, täiendkoolitus.  

• Lasteaed on saavutanud hea maine nii lastevanemate kui ka teiste organisatsioonide seas.  

PARANDUSVALDKONNAD  

• Areneda õppivaks organisatsiooniks, kus väärtustatakse meeskonnatööd ja elukestvat õpet.  
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• Lasteaia arengu planeerimine on süsteemne ja lähtub visioonist ning strateegilistest 

eesmärkidest  

• Organisatsiooni põhiväärtused on kõikidele arusaadavad ja töötajad oskavad hinnata oma 

tööd ning kavandada isiklikke arengueesmärke.  

   PERSONALI JUHTIMINE 

EESMÄRK  

• Lasteeasutus on kindlustatud nõutava kvalifikatsiooniga personaliga. 

• Personali iga liige tunneb end vajaliku ja hinnatuna. 

• Personali iga liige tunneb end vajalikuna ja arendatavana. 

TUGEVUSED 

• Lasteaias on püsiv ja kvalifitseeritud kaader. 

• Toetatakse enesetäiendamist ja edasiõppimist. 

• On saavutatud hea meeskonnatöö uute ja staažikamate töötajate vahel ja toimub 

üksteise toetamine. 

PARANDUSVALDKONNAD 

• Koolitusvõimaluste mitmekesistamine, sealhulgas sisekoolitused sise- ja 

välislektoriga, enesetäiendus. 

• Tunnustussüsteemi väljatöötamine. 

• Sisehindamissüsteemi ja tagasiside küsimustike komplekseks edasi arendamine. 

• Suurendada  teenindava personali kaasamist lasteaia töörühmadesse. 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

EESMÄRK  

• Huvigruppide rahulolu aktiivne osalemine lasteaia tegevuses. 

• Koostööd erinevate huvigruppidega tehakse kõigel tasanditel. 

TUGEVUSED 

• Toimub mitmetasandiline koostöö peredega. 

• Olemas koostööpartnerid. 

• Üliõpilastele varajane tutvumine lasteaiaga võimaldamine. 
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PARANDUSVALDKONNAD 

• Hoolekogu on aktiivne osalemaks sisehindamises, näitab ise ülesse initsiatiivi 

küsitluste korraldamisel, nende analüüsimisel ja tagasisidestamisel. 

• Lastevanemate kaasamist projektitöösse. 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

EESMÄRK 

• Lasteaed  kasutab eelarvelisi vahendeid ratsionaalselt õpi- ja töökeskkonna 

kaasajastamiseks. 

• Lasteaia eelarve tulude prognoosimine ja kavandatud kulude arvestamine 

• Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

TUGEVUSED 

• Eelarve koostamine pikemaks perioodiks (3 aastat), lähtuvalt lasteasutuse 

arenguprioriteetidest, võimaldab ressursse efektiivselt kasutada. 

• Iga töötaja esitab omapoolsed vajadused, soovid, ettepanekud jms. asutuse juhile.  

• Ressursside säästmine toimub läbi hoonete ja ruumide läbimõeldud 

renoveerimistegevuse. 

• Õppeasutuses toimib prügi sorteerimine (paber ja papp eraldi), mis toetab 

keskkonnahoidu. 

PARANDUSVALDKONNAD 

• Mänguväljakute uuendamine (liivakastid, mängukeskused). 

• IT võrgustiku tagamine terves majas (arvutid, internet). 

• Omatulu suurendamisvõimaluste leidmine (projektid, sponsorlus). 

•  Lasteaia piirdeaia uuendamine territooriumi turvalisuse eesmärgil. 

• Jätkata lasteaia maja renoveerimist. 

ÕPPE-KASVATUSPROTSESS 

EESMÄRK 

• Lasteaia õppekava arendustöö aluseks on õppe ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse 

analüüs. 

• Õppe- ja kasvatusprotsess on ülesehitatud mängule – õppimine läbi mängu. 
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• Laste hea ette valmistus kooliks. 

• Ettevalmistamine osalise keelekümbluse rühma avamiseks. 

TUGEVUSED 

• Lasteaias on õppiv, kvalifitseeritud pedagoogiline personal. 

• Lasteaia õppekava on viidud vastavusse riikliku õppekavaga. 

• Vanemate rahulolu õpetajate ning õppe-ja kasvatustööga. 

• Kõikides rühmades toimuvad arenguvestlused vanematega. 

• Tagatud eritoitu vajavate laste toitlustamine. 

• Mitmekülgne huvitegevus. 

• Osalise keelekümbluse rühma avamine. 

PARANDUSVALDKONNAD 

• Õppekasvatustöö arendustegevus tervise- ja liikluskasvatuse osas. 

• Lapse arengu hindamise süsteemi väljatöötamine. 

• Toimetulek erivajadusliku lapsega. 

 

EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA KUUEKS AASTAKS 

Käesolevas arengukava osas tuuakse välja strateegilised eesmärgid valdkonniti. 

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid  

• Lasteaial on korrastatud dokumentatsioon. 

• Lasteaias on avatud suhted huvigruppide ja lasteaia personali vahel. 

• Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi TEL) võrgustikuga. 

• Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ 

Tegevus  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Sisehindamise 

aruanne 

        Direktor  
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lasteaed on 
liitunud TEL 
võrgustikuga. 
 

Lasteaia 

sünnipäev – 

25  

       Juhtkond 

 

 Personalijuhtimine 
Eesmärgid  

• On välja töötatud meeskonnatööna personali tunnustamise kord. 

• Toimub järjepidev personali arendamine ja koolitamine. 

• On välja töötatud töö eneseanalüüsi juhend personalile. 

• On loodud Tervist edendav meeskond, meeskonna tööd on analüüsitud. 

• Tervist edendava meeskonna liikmed on osalenud TEL koolitustel ja projektides. 

Tegevus  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja  

Hinnata personali 
koolitusvajadust, võttes 
komplekselt arvesse 
sisehindamise tulemusi 
ja eneseanalüüsil 
põhinevat kokkuvõtet 

            Juhtkond  

Korraldada koolitusi ja 
sisekoolitusi:  
eneseanalüüs  
töö arenduslike 
erivajadustega  lastega  
tuleohutus 
esmaabikoolitus 
tervisekaitse ja 
toiduhügieen 
pedagoogide kutsealaste 
teadmiste täiendamiseks 
(uued suunad, 
metoodikad ja 
infotehnoloogia lähemale 
toomine õppe- ja 
kasvatustöös)  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Direktor/ 

õppeala 

juhataja  
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Moodustatakse 
töörühma personali 
rahulolu küsitluse 
väljatöötamiseks, 
kes töötab välja 
personali rahulolu 
küsitluse vormi, algatab 
diskussiooni ja täiustab 
seda koostöös lasteaia 
personaliga 

   

  

   Töörühm 

Välja töötada ja 
personali tunnustamise 
kriteeriumid (mõõdikud) 
ja kasutada neid. 
Tunnustamise ja 
motiveerimissüsteemi 
analüüsimine ning 
täiendamine lähtuvalt 
organisatsiooni 
põhiväärtustest (HEA 
TÖÖTAJA kriteeriumid 
abipersonalile ja Narva  
Lasteaia Cipollino 
aastaõpetajale lähtuvalt 
kutsestandardist) 

            Juhtkond  

Tervist edendava 
meeskonna loomine, 
meeskonnatöö 
tulemuslikkuse analüüs 
ja parendused. 
Personali suunamine 
osalemiseks 
TEL koolitustel, 
projektides. 
Tulemuslikkuse analüüs. 

            Juhtkond 

Õppeaasta jooksul 
korraldame personalile 
väljasõidu 

            Direktor  

 

Koostöö huvigruppidega 
Eesmärk  

• Toimuda koostöö huvigruppide vahel: laps, vanem, pedagoogid, omavalitsus, Narva 

Lasteaiad, Narva Gümnaasiumid, Narva Kolledž, Narva Spordikool, Narva 

keskraamatukogu, Narva Lastelooma maja, Narva muuseum ja Kunstigalerii 

• Suhtlemine koostööpartneritega on laienenud ja toiminud (Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustik). Partnerid on kaasatud terviseetenduslikusse projektidesse. 
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• Toimuda koostöö Keelekümbluse keskusega 

• Suhtlemine koostööpartneritega projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“ 

Tegevused  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Lastevanemate 
nõustamine 
kasvatusküsimuste  
lahenduste otsimisel.  

 

  

 

  

 

  

   

 

Juhtkond, 
pedagoogid 

Lastevanemate rahulolu 
küsimustiku 
korrigeerimine lähtuvalt 
lasteaia põhiväärtustest ja 
rahulolu uuringu 
läbiviimine.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Juhtkond, 

töörühm  

 

Lastevanemate kaasamine 
erinevatesse 
koostöövormidesse. 
Korraldada Cipollino 
talgupäev. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Juhtkond, rühma 
õpetajad  

Hoolekogu kaasamine 
asutuse sisehindamisel– 
analüüsimine, 
tagasisidestamine.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Juhtkond; 
hoolekogu  

Partnerite teavitamine 
TEL võrgustikuga 
liitumisest ja 
koosolekute, ürituste 
kaudu 
tutvustamine. 
Osalemine projektides. 
Koostöö Tervise Arengu 
Instituudiga (koolitused, 
projektid). 
Koostöö TEL 
lasteaedadega 
(Parimate praktikatega 
tutvumine, info 
jagamine, ühisüritused, 
projektid).  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Töörühm, 
tervise 
meeskond, 
juhtkond 

Arendada erinevaid 
koostöövorme teiste 
lasteaedadega 
(lavastused, spordipäevad 
jm).  

            Õppealajuhataja  

 

Arendada koostööd 
kohalike koolidega, 
saavutada ühtsed nõuded 

            Õppealajuhataja  
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kooliminevale lapsele 
(koolivalmiduskaart).  

Koostöö partnerite 
määratlemine ja 
koostöövormide 
kokkuleppimine.  

        Õppealajuhataja  

 

Koostööprojektide 

juhtimine.  

            Õppealajuhataja 

Huvigruppide rahulolu-
uuringute läbiviimine ja 
tulemuste analüüsimine.  

            Õppealajuhataja 

Koostööpartnerite 
tagasiside ja rahulolu 
analüüsimine - 
tunnustada parimaid 
partnereid (tänukiri).  

            Õppealajuhataja 

 

 Õppeja kasvatustöö  
Eesmärgid  

• Lastele on tagatud kaasaegsed mängu- ja õppevahendid nii vaimseks kui füüsiliseks 

arenguks. 

• Õppekava toetab õppetegevuste planeerimist kõigis valdkondades. 

• On välja  töötatud lapse arengu hindamise süsteem. 

• Lastele on loodud võimalus osaleda erinevates huvialaringides arvestades lasteaia 

väärtusi ja terviseetendust. 

• Lasteaias on avatud osalise keelekümbluse rühm 

• Õppekäigud ja üritused toetavad õppeaasta eesmärkide täitmist. Õppekäigud on 

seostatud rühma nädalateemaga. 

Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Õppekava järgimine ja 
täitmine, lapse arengu 
hindamine ja 
õpitulemuste 
määratlemine, 
analüüsimine ja 
parandamine.  

            Õppealajuhataja  
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Toimub regulaarne 
arenguvestluste 
läbiviimine. Kaasata laste 
arengu hindamise ja 
kavandamiseprotsessi 
arenguvestluste kaudu 
100%, kõik 
lapsevanemad.  

            Juhtkond  

 

Laste koolivalmiduse 
hindamine ja 
analüüsimine.  

            Õppealajuhataja  

 

Õppe- ja  
kasvatustegevustes lapse 
isiksuse eripära, 
võimekuse ja huvi 
arvestamine. 

            Pedagoogid  

Osalemine koos lastega 
projektis TEL. 
Terviseürituste 
läbiviimine: 
       perespordipäevad, 
       matkad 
       teemapäevad. 

            Pedagoogid 

Lasteaia raamatukogu 
koostamine, täiendamine 
ja korrastamine. 

            Pedagoogid  

Osaline keelekümblus 
töötab keelekümbluse 
programmi järgi 

            Pedagoogid  

Õueõppe tegevuste ja 
keskkonna alaste 
tegevuste, ürituste 
korraldamine. 

            Pedagoogid  

Täiendada metoodilise 
kabineti õppevara 
järgmistes 
valdkondades: 
tervisekasvatus; 
liikluskasvatus; 
loodusõpetus. 

            Õppealajuhataja  

 

Lasteaed osaleb 
projektis „Kiusamisest 
vaba lasteaed“ 

            Õppealajuhataja  

Pedagoogid 

Täiendada rühmade 
õppevara ja 
mängunurgad. 

            Direktor, 
õppealajuhataja, 
pedagoogid 
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Ressursside juhtimine 
Eesmärk  

Aastaks 2018 on lasteaias loodud soodne ja turvaline töö- ning kaasaegne kasvukeskkond, 

mis on keskkonna- ja tervisesõbralik ning toetab lapse arengut. 

Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finantseeri

mise allikas 

Vastutaja 

Tagatud on 
ökonoomne 
kavajärgne 
majandamine 

             Direktor  

Majandusjuhata
ja 

Elektrienergia ja 
vee säästlik 
kasutamine 

             Direktor  

Majandusjuhata
ja 

Inventari 
soetamine 

             Majandusjuhata
ja 

Mänguplatside 
haljastamine 

            L/a eelarve Direktor  

Majandusjuhata
ja 

Pedagoogid  

Keskkonnahoidlik
u suhtumise 
kujundamine 
lastes, vanemates 
ja personalis 
lasteürituste 
kaudu.  

             Pedagoogid  

Töökeskkonna 
riskianalüüside 
läbiviimine  

             Direktor  

Köögi inventari 
(ahi, katel, 
elektrooniline 
pann) 
uuendamine. 

           L/a eelarve Direktor  

Pesula inventari 
uuendamine. 

          L/a eelarve Direktor 

Maja 
vundamendi ja 
treppide 
renoveerimine 

          Direktor 

Rühmade 
tualettide 
renoveerimine 

             Direktor 
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Rühmade 
renoveerimine ja 
valgustuslampide 
vahetamine 

             Direktor  

Koridori 
põrandate 
vahetamine 
(linoleum) 

             Direktor 

Eesti keele 
kabineti 
renoveerimine 

        Direktor  

Muusika kabineti 
renoveerimine ja 
akende 
vahetamine 

          Direktor  

 

 
 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
Arengukava muudetakse seoses: 

• haridusalase seadusandluse muudatustega, 

• muudatustega lasteasutuse õppekavas, 

• muudatustega eelarves 

• tulemustega sisehindamissüsteemis, 

• arengukava tähtaja möödumisega. 

Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga. Arengukava tähtaja möödudes 

kooskõlastatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse see pedagoogilises nõukogus ja 

hoolekogus. Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse 

alusel lasteasutuse  tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.  
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