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Türi Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab aastateks 2017–2020 lasteaia 

arendustegevuse põhisuunad- ja valdkonnad, kujundab lasteaia tegevuskava kolmeks aastaks 

ning arengukava uuendamise korra.  

 

Arengukava koostamisel võeti aluseks lasteaia põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ning 

õigusaktid, senise tegevuse analüüs, lastevanemate rahuloluküsitlused ja tagasisidelehed, 

personali arenguvestluste kokkuvõtted ning 2016. aastal tegutsenud arengukava koostamise 

töögruppide arvamused ja Türi Valla arengukava aastateks 2017–2020. Lasteaia arengukava 

koostamisel osalesid lasteaia töötajad ja hoolekogu liikmed.  

 

Türi Lasteaed alustas tegevust 2015. aastal ja praegune arengukava on asutuse esimene 

arengukava. Siiski on arengukava koostamisel analüüsitud liitunud lasteaedade 2014–2016 

arengukavasid ja nende täitmist. Samuti on aluseks võetud 2015.–2016. õppeaasta ja 2016.–

2017. õppeaasta tegevuskavade analüüs.  

 

 

Türi Lasteaed moodustati 1. veebruaril 2015 Kesklinna Lasteaia, Türi-Alliku Lasteaia, Särevere 

Lasteaia „Kurepesa“ liitmise teel Lokuta Lasteaiaga.  

 

Türi Lasteaed asub Järva maakonnas Türi vallas. Lasteaia ametlik postiaadress on Järva 

maakond, Türi vald, Türi linn, Tehnika tänav 12, postiindeks 72213. 

Üldtelefon: 5330 3017 

e-posti aadress: tyri.lasteaed@tyri.ee 

Lasteaia kodulehe aadress: www.tyrilasteaed.ee 

Lasteaed tegutseb kolmes õppehoones. Lasteaia õppehoonete tegutsemiskohad on: 

 1) Kesklinna lasteaed (Türi linn, Vabaduse tänav 2a); 

 2) Lokuta lasteaed (Türi linn, Tehnika tänav 12); 

 3) Türi-Alliku lasteaed (Türi-Alliku küla, Keskuse). 

 

 

2. SISSEJUHATUS 

3. ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS
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Lasteaias on kokku 17 rühma ning need jagunevad tegutsemiskohtade vahel järgmiselt: 

1) Kesklinna lasteaias 9 rühma; 

2) Lokuta lasteaias 4 rühma; 

3) Türi-Alliku lasteaias 4 rühma. 

 

Lasteaias käib 30. mai 2017 seisuga 312 last. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti 

keeles. 

 

Kesklinna lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku 2005. aastast. Lokuta 

ja Türi-Alliku lasteaiad rakendavad  „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat. Kõik lasteaiad 

kasutavad mitmekesist looduskeskkonda õuesõppeks (Türi tehisjärv, Pärnu jõgi, Tolli mets ja 

terviserada, linnapargid). Lokuta ja Kesklinna lasteaia rikkaliku looduskooslustega 

territooriumidel on looduse õpperajad, kus õppeobjektid on märgistatud tutvustavate siltidega. 

Kesklinna lasteaias on üldkasutatav spordiväljak, Kesklinnas ja Lokutal on liiklusrada 

jalgrattasõiduks. Lasteaed pakub võimalusi töökasvatuseks  nii õues kui siseruumides. 

Kõik majad kasutavad väärtuskasvatuse metoodika elemente. 

 

 

 

Türi Lasteaia moto:  

• Koos tegutsedes, lastele mõeldes! 

 

Türi Lasteaia missioon: 

• Türi Lasteaed võimaldab kõigile meie valla lastele alushariduse omandamist ning on 

perele heaks partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel igapäevaeluga 

toimetulekuks ja kooliks ettevalmistamisel. 

 

Türi Lasteaia visioon: 

Türi Lasteaed on kaasaegse kasvu- ja arengukeskkonnaga koostööd väärtustav 

organisatsioon lapse ja pere toetamiseks. 

Türi Lasteaia  

4. VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED
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• laps on positiivse minapildiga, õpihimuline, empaatiline ja hea suhtleja, kes väärtustab 

liikumist, tervist, looduskeskkonda, häid peresuhteid ja rahvuslikkust. 

• pere pühendub lapse loovuse  ja mitmekülgse  individuaalse arengu ning tervise 

tugevdamise tagamisele,  kasutades parimal moel lasteaia tuge ja abi. 

• lasteaed on kaasaegse arengukeskkonnaga kogukonnas kõrgelt hinnatud ja 

usaldusväärne haridusasutus. 

• personal on pühendunud ja asjatundlik, omab kõrget motivatsiooni, jagab töökogemusi 

ja on meisterlik koostööpartner. 

 

Türi Lasteaia väärtused: 

 Koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus. 

 

 

 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine. Strateegiline juhtimine. 

5.1.1. Hetkeseis 

Lasteaia loomisest 2015. aastal on toimunud mitmeid muudatusi juhtkonna koosseisus, mistõttu 

on pooleli ka strateegilise juhtimise süsteemi loomine. Samas on pidevalt koostatud ja 

uuendatud strateegilise juhtimise dokumentatsiooni. Suure tähelepanu all on olnud 

töökeskkond nii dokumentatsiooni väljatöötamise kui ka reaalselt füüsilise töökeskkonna 

parenduse osas.   

 

Lasteaia visiooni täitumise suunas on astutud mitmeid samme. Personali kaasatuse 

suurendamiseks toimuvad regulaarsed infokoosolekud ja seda ka mittepedagoogilisele 

personalile. Õppeaastat kokkuvõtval arenduspäeval arutletakse kõigi töötajatega lasteaia 

eesmärkide ja tegevussuundade üle. Kõigi majade vahel on kokku lepitud ühtne süsteem 

pedagoogide töö analüüsiks (enesehindamine, sisekontroll vastavalt õppeaasta sisekontrolli 

teemale). Toimuvad arenguvestlused kõigi töötajatega, korraldatakse rahuloluküsitlusi 

(lastevanemad, asutuse töötajad, koolieelikud). Koostöös on kokku lepitud asutuse missioon, 

visioon ja põhiväärtused, kujunemas on ühised traditsioonid. Lasteaia  hoolekogu on aktiivne. 

Parendamist vajab lasteaia infoliikumise süsteem – ehkki lasteaed kasutab ELIIS-i, ei jõua 

vajalik info õigel ajal kõikide töötajateni. Kokkulepitud väärtused ei ole leidnud veel kõigi poolt 

omaksvõttu ega kajastu alati igapäevatöös, sisehindamissüsteemis on osa valdkondi nõrgemalt 

5. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS JA ARENDUSE PÕHISUUNAD
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esindatud. Arendamist vajab lapse arengu tagasisidestamine, ühtse organisatsioonikultuuri 

kujundamine, ühtne arusaamine õpetaja kutse-eetikast jmt. Töötajatel võiks olla suurem 

otsustusvabadus ja -julgus. 

 

5.1.2. Põhisuunad/eesmärgid 

Muuta asutuse juhtimissüsteem efektiivsemaks: täiustada strateegilise juhtimise korraldust ja 

põhimõtteid, asendada vertikaalne juhtimine horisontaalsega, juurutada väärtuspõhist jagatud 

juhtimist. Täiustada sisehindamissüsteemi ning parendada lasteaia infoliikumist. Pikaajaline 

eesmärk on areneda õppivaks organisatsiooniks, kus valitseb eesmärkide selgus ja 

meeskonnatöö. 

 

5.2. Personali juhtimine 

5.2.1. Hetkeseis 

Asutuses on välja töötamata personali motiveerimise ja tunnustamise põhimõtted, kuid sel 

teemal on peetud töökoosolekuid ja süsteemi väljatöötamine käib. Välja on  töötatud koolitus- 

ja  enesetäiendamise kord. Hästi on käivitunud sisekoolituste süsteem, pedagoogid on saanud 

osaleda  ka enda valitud pedagoogilistel koolitustel. Õpetajate abide koolitamisel oleme 

lähtunud põhimõttest, et igal õppeaastal on vähemalt üks pikem pedagoogilise sisuga koolitus 

ka neile. 

 

Koostöö erinevate majade vahel võiks olla parem, ehkki majades eraldi võetuna on koostöö ja 

meeskonnavaim üldiselt hea. Asutuses ei ole toimivat mentorluse süsteemi, õppimine teiste 

headest kogemustest ei ole rakendunud, samuti koolitustel omandatu jagamine. Lapsest lähtuva 

metoodika kasutamisel on meil veel arenguruumi, samuti personali kaasamisel 

otsustusprotsessidesse. 

 

Personali koosseis vanuselises plaanis on jätkusuutlik. Mõned ametikohad (logopeed, 

eripedagoog) on järjekindlalt alatäidetud, kuna vastavaid spetsialiste ei õnnestu leida. 

 

5.2.2. Põhisuunad/eesmärgid 

Luua ühtse meeskonna tunne, suurendada muutusteks valmisolekut, juurutada ühiseid väärtusi. 

Saavutada ühine arusaam töötajate kutse-eetika osas, töötada välja motivatsioonisüsteem. 
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Personali värbamine: muuta lasteaed tööandjana atraktiivseks. Hinnata personalivajadust 

riiklikult kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu alusel, aga ka 

kohalikest vajadustest lähtuvalt.  

Kaasamine ja toetamine: motiveerida personali osalema lasteaia eesmärkide kavandamisel ja 

elluviimisel.  

Personali arendamine: personali tegevus lähtub lapse arenguvajadustest, personal on 

pühendunud ja asjatundlik. Hinnata töötajate arenguvajadusi sisehindamise, töötajate 

eneseanalüüsi, arenguvestluste ja õppeaasta kokkuvõte alusel.  

Personali hindamine ja motiveerimine: luua personali hindamise süsteem, mis põhineb 

eneseanalüüsil ning tagasisidel õpetaja töö kohta (vanemad, juhtkond, kolleegid) ning  tagab 

töötajate kõrge töötahte. Motivatsioonisüsteemi põhiideeks peab olema töötajate 

arenguvõimaluste ja -soovi tagamine. 

 

5.3. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5.3.1. Hetkeseis 

Lasteaial on valminud põhjalik õppekava, mida järjekindlalt täiendatakse uute valdkondade ja 

meetoditega (töökasvatus, väärtuspõhine õpe, robootika). Erinevad rühmad kasutavad erinevaid 

aktiivõppemeetodeid ja väärtuskasvatuse meetodeid. Ehkki teoorias on õpetajad lapsekeskses 

lähenemises tugevad, ei jõua teadmised alati praktikasse.  

 

Lasteaial on igaks õppeaastaks sõnastatud üks suur ühine eesmärk ning lisaks on igal majal 

igaks õppeaastaks oma spetsiifilised rõhuasetused.  

 

Koostöös kohaliku omavalitsusega on palju panustatud erivajadustega laste arengusse 

(logopeedi ametikoht (ametikohad), tugiisikud, individuaalsed arengukavad jmt). Ilmselgelt 

aga ületab aasta-aastalt suurenev eriliste laste hulk meie praegust valmisolekut keeruliste 

lastega hakkama saada, seda enam et puudub kindel süsteem ja tegutsetakse vajaduspõhiselt. 

Seni on ilmselgelt olnud rõhuasetus mis tahes arenguvaldkonna mahajäämusele, aga töö laste 

huvide ja eeldustega on jäänud tagaplaanile. 

 

5.3.2. Põhisuunad/eesmärgid 

Toetada kõikide laste arengut lapse individuaalsetest vajadustest lähtudes, liikuda üha enam 

lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustöö poole. Saavutada kõigi õpetajatega ühine arusaam lapse 
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arengu tagasisidestamise kohta. Luua koostöös omavalitsusega erivajadustega laste õppe- ja 

kasvatustöö süsteem, pöörata senisest enam tähelepanu laste huvide ja eelduste toetamisele. 

 

5.4. Koostöö huvigruppidega 

5.4.1. Hetkeseis 

Lasteaial on hea koostöö erinevate huvigruppidega. Kõige tihedam koostöö ja infovahetus on 

olnud lastevanematega. Sellele on kaasa aidanud elektroonilise infosüsteemi ELIIS kasutus.  

2017. aasta kevadel valmis lasteaia koduleht. Lastevanemate rahulolu-uuringud näitavad, et 

lasteaia sisulist tööd hinnatakse kõrgelt. Lastevanemate huvi lasteaias toimuvate ürituste ja 

tegevuste vastu on suur ja selles valdkonnas toimib koostöö väga hästi. Parenemisruumi on 

infovahetuse ja lasteaia arengu planeerimise valdkonnas. 

 

Koostöö kohaliku omavalitsusega on väga hea, omavalitsus toetab  lasteaia arengut ja 

spetsiifilisi vajadusi mitmekülgselt (õppe- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, tugiisikute, 

logopeedi, eripedagoogi ametikohtade rahastamine, koostöö valla haridus- ja 

sotsiaalosakonnaga jm). 

 

Hea koostöö on ka Türi Kultuurikeskusega, kes on võimaldanud koolituste ja ürituste 

läbiviimiseks kasutada oma ruume.  Koostöö Türi Ühisgümnaasiumiga on pidev, osaleme 

TÜGlaste gümnaasiumi projektis, gümnasistid külastavad lasteaeda õpetajate päeval ja 

heategevuspäeval. Põhikooliga toimuvad iga-aastased kokkusaamised lasteaia koolieelikute 

rühmade õpetajate ning põhikooli algklasside õpetajate vahel. Hea koostöö on ka Türi 

Noortekeskusega, nt töö- ja puhkelaagri laste rakendamine lasteaedade õuealade atraktsioonide 

korrastamisel. Õppetegevuse rikastamisel on olnud hea koostöö Keskkonnainvesteeringute 

Keskusega, Türi Ringhäälingumuuseumiga, Türi Raamatukoguga, Päästeameti ning Politsei- ja 

Piirivalveametiga jt. Nõustamis- ja koolitustegevusel on oluline panus Järvamaa Rajaleidja 

keskusel ja Järvamaa Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühendusel.  

 

5.4.2. Põhisuunad/eesmärgid 

Säilitada head koostöösuhted põhiliste huvigruppidega, mitmekesistada õppe- ja kasvatustööd. 

Teha tihedamat koostööd peredega lapse arengu hindamisel ja kavandamisel. 
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5.5. Ressursside juhtimine 

5.5.1. Hetkeseis 

2016. aastal oli väga suur rõhk lasteaia õpikeskkonna parendamisel, eelkõige just hoonete ja 

ruumide renoveerimisel, laiendamisel, värskendamisel. Türi-Alliku maja on saanud põhjaliku 

remondi, Lokuta majas on korda tehtud maja esimene korrus. Lokuta majas tuleb veel ette võtta 

II korrusel kahe rühmaruumi remont. Lisaks on majas mõned mõisaaegsed ruumid, mis hetkel 

seisavad kasutuseta, kuna vajavad põhjalikku renoveerimist. Kesklinna maja vajab ulatuslikku 

remonti: välja vahetamist ootab kütte- ja veetorustik, samuti paljude ruumide põrandad ja 

aknad, välja ehitamist ventilatsioonisüsteem. Kõikides majades on amortiseerunud ja 

ebaotstarbekat rühmamööblit, mis tuleks uuendada. Kõikide majade mänguväljakud ootavad 

värskendamist. 

 

2017.-2020. aastal on õpikeskkonna arendamise kõrval tähelepanu ka õppe- ja kasvatustöö 

arendamisel, personali professionaalsuse tõstmisel, juhtimissüsteemi kujundamisel ning 

lasteaia väärtuse sidumisel igapäevategevustega.  

 

5.5.2. Põhisuunad/eesmärgid 

Tagada lasteaia areng eesmärgipärase ja efektiivse ressursside kasutamise kaudu, parendada 

ning tänapäevastada töö- ja õpikeskkonda. 

Hooned ja ruumid: parendada hoonete sisekliimat (eelkõige Kesklinna majas), remontida 

rühmaruumid (eelkõige Lokuta ja osaliselt Kesklinna majas), võtta kasutusele kasutuseta 

seisvad ruumid (Lokuta ja Kesklinna majas); 

Õppe- ja kasvukeskkond: uuendada mänguväljakute atraktsioone ning paigaldada uusi 

atraktsioone; mitmekesistada õppe- ja kasvukeskkonda (loovmängunurgad jmt); 

Õppe- ja kasvatustegevus: hankida erinevaid aktiivõppemeetodite kasutuselevõtuks vajalikke 

vahendeid (sh robootikavahendeid) ning koolitada töötajaid;  

Personalijuhtimine: hoida ja tõsta töötajate professionaalsust vastavalt lasteaia eesmärkidele. 
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6.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Lasteaias on efektiivne väärtuspõhine jagatud juhtimissüsteem, sh hästi toimiv sisehindamissüsteem ja infolevisüsteem. Lasteaed on arenenud 

õppivaks organisatsiooniks, kus valitseb eesmärkide selgus ja meeskonnatöö. 

        
Eesmärk Tegevus Tulemus Mõõdik 2017 2018 2019 2020 

Lasteaias on 
väärtuspõhine 
jagatud juhtimise 
süsteem, töötajad 
on kaasatud 
lasteaia 
juhtimisprotsesside
sse, sisekultuur on 
avatud ja 
lahendustele 
orienteeritud.  
 
  
  
  

Koolitustel ja koosolekutel arutletakse 
lasteaia väärtushinnangute ning selle 
üle, kuidas väärtushinnangud 
mõjutavad käitumist 

Kõik töötajad järgivad 
igapäevatöös lasteaia 
väärtushinnanguid 

Töötajate (sh 
juhtkonna) vahel ei 
esine 
väärtuspõhiseid 
konflikte 

 x x x 

Õppenõukogus ja infokoosolekutel 
toimuvad sisulised arutelud lasteaia 
arengu ja juhtimisprotsesside üle, 
tegutsevad arengutöörühmad. 

Õpetajad osalevad 
lasteaia 
juhtimisprotsessides 

Iga õpetaja ja 
õpetaja abi 
(assistent) osaleb õ-
a jooksul vähemalt 
ühes töörühmas 

x x x x 

Õppeaastat kokkuvõtval 
arenduspäeval arutletakse kõigi 
töötajatega lasteaia eesmärkide ja 
tegevussuundade üle 

Õpetajad on kaasatud 
lasteaia arendustegevusse 

1 x aastas toimub 
arenduspäev 

x x x x 

Probleemide lahendamisse kaasatakse 
erinevad osapooled, luuakse 
käitumisjuhendid.  
 

Töötajad teavad, milliste 
probleemidega kelle 
poole ja millal pöörduda. 

Probleemide 
lahendamise kiirus 

x x x x 

Sisehindamise korra täiustamine 

Asutusel on eesmärkidele 
vastav sisehindamiskord, 
kõik sisehindamise 
komponendid (sh 

Kord aastas 
analüüsitakse ning 
vajadusel 
täiustatakse 
sisehindamise korda 

x x x x 

6. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2017–2020 (VALDKONDADE KAUPA)
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pedagoogide töö analüüs) 
on olemas 

  

Sisehindamise süstemaatiline 
teostamine 

Eesmärkide poole 
liikumine on igal 
õppeaastal hinnatud 

Igal õppeaastal 
tehakse lasteaias 
sisehindamist 

x x x x 

  
ELIIS-i toetava ja täiendava 
infoliikumissüsteemi väljatöötamine 

Vajalik info jõuab kõigi 
osapoolteni (sh õp abid jt 
maj. töötajad), 
infovahetus on tihedam 
ja efektiivsem 

Kõikide 
ametikohtade ja 
huvigruppide jaoks 
on kokku lepitud 
info liikumise kanal 

x    

       

      

Lasteaia 
infosüsteem tagab 
kõikide töötajate ja 
lastevanemate 
õigeaegse 
informeerituse 

Infokoosolekute korraldamine 

Õpetajate 
infokoosolek 
toimub 1 x kuus 

x x x x 
Majanduspersonali 
infokoosolek 
toimub 1 x kuus 

 Regulaarsed tagasisideküsitlused 
töötajate ja lastevanemate seas 

Õpetajad ja juhtkond 
saavad oma töö kohta 
adekvaatset tagasisidet 

1 x aastas 
korraldatakse 
rahuloluküsitlusi 
peamiste 
huvigruppide seas 
(töötajad, lapsed, 
lastevanemad 

x x x x 
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6.2.  PERSONALI JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Personal jagab ühiseid väärtusi, kõigi töötajate tegevus lähtub lapse arenguvajadustest, personal on töötahteline, 

pühendunud ja asjatundlik, motiveeritud osalema lasteaia eesmärkide kavandamisel ja elluviimisel ning isikliku arengu kavandamisel.  

        
Eesmärk Tegevus Tulemus Mõõdikud 2017 2018 2019 2020 

Pühendunud ja 
asjatundlik, 
kõrge 
motivatsiooniga 
professionaalne 
personal 

Väärtuspõhised ühiskoolitused ja 
arenguvestlused 

Töötajad on sisemiselt 
motiveeritud, mõistavad ja 
jagavad lasteaia põhiväärtusi 

Töötajate vahel ei 
esine väärtuspõhiseid 
konflikte 

x x x x 

IT-alased koolitused 
Kasvanud on töötajate IT-
pädevus 

Kõik töötajad 
kasutavad oma töös 
vajalikke IT-vahendeid 

x x   

Motivatsioonisüsteemi 
väljatöötamine 

Õpetajad on huvitatud 
enesearendamisest ja uute 
meetodite kasutamisest 

On olemas töötajate 
arengule keskenduv 
motivatsioonisüsteem 

 x   

Loodud on 
tingimused 
töötajate 
jätkusuutlikuks 
professionaalsek
s arenguks 

Õpetajatele jm personalile 
suunatud sise- ja väliskoolitused, 
mentorlus, heade praktikate ning 
koolituskogemuste jagamine 

Koolituste tulemused 
kajastuvad tegevuste muutuses 

Eneseanalüüsis on 
kirjeldatud uued 
tegevused, võtted, 
meetodid 

 x x x 

Töötajate arenguvajadustest 
lähtuva koolituskava loomine 

Ei käida juhuslikel, vaid 
sihipäraselt planeeritud 
koolitustel 

Igaks õppeaastaks on 
koostatud  
koolituskava 

 x x x 

    

Arenguvestluste korraldamine 
töötajatega 

On kaardistatud töötajate 
arenguvajadused ja -suunad 

Igal töötajal on 1 x õ-a 
arenguvestlus 

x x x x 

 
   
   

Personal on 
juhtimisse 
kaasatud 

Strateegiliste otsuste tegemine 
läbirääkimistel õpetajate jt 
töötajatega. 
 

Personal on motiveeritud 
osalema lasteaia eesmärkide 
kavandamisel ja elluviimisel 

Lasteaias tegutseb 
laiendatud juhtkond  

 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

Kaasav eelarve 
Töötajad otsustavad 
etteantud ulatuses 
eelarve kasutuse üle 

 1500€ x x 
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6.3.  ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Üldeesmärk: Õppe-kasvatustöö toimub lapsest lähtuvalt, kõikide laste areng on toetatud ja lähtub lapse individuaalsetest vajadustest, 

laste arengu hindamine ja tagasisidestamine on ühtlaselt kõrgel tasemel. 

         
Eesmärk Tegevus Tulemus Mõõdik 2017 2018 2019 2020 

Iga lapse areng 
on adekvaatselt 
hinnatud 

Lapse arengu dokumenteerimise ja 
tagasisidestamise korra 
uuendamine (nt arenguvestluste 
läbiviimise korra täpsustamine) 

Kõik õpetajad oskavad 
hinnata ning anda ühtlaselt 
kõrgel tasemel tagasisidet 
lapse arengu kohta, pered 
on kaasatud lapse arengu 
planeerimisse ja 
hindamisse 

Laste arengu hindamise 
kord on uuendatud 

 x   

  
Õpetajate koolitamine lapse arengu 
tagasisidestamise teemadel (nt 
koolivalmiduskaartide koostamine) 

Kõik õpetajad on 
osalenud lapse arengu 
hindamise koolitusel 

x x x x 

Hariduslike 
erivajadustega 
lapsi (ning laste 
huvisid ja 
eelduseid) 
märgatakse 
varakult ja 
arendatakse 
individuaalsest 
vajadusest 
lähtuvalt 
  
  
  
  

HEV-süsteemi loomine (sisaldab 
ka laste huvide ja eeldustega 
tegelemist).  
 

Kõigi laste areng on 
toetatud vastavalt nende 
vajadustele 

Lasteaial on olemas HEV-
süsteem 

 x   

Lasteaias tegutseb 
huvitegevuste töörühm 

 x x  

Lasteaias on olemas 
sobitusrühm 

 x x x 

IAK-des püstitatud 
eesmärgid on täidetud 

x x x x 

Lasteaias pakutakse erinevaid 
huviringe (sh koostöös 
kogukonnaga ja teiste 
haridusasutusega)  

Lapsed saavad võimaluse 
oma huvide ja eeldustega 
tegeleda 

Lasteaia igas majas 
tegutseb vähemalt kaks 
huviringi 

 x x x 
    

    

Rühmameeskondade koolitamine 
eripedagoogiliste pädevuste 
tõstmiseks 
  

Rühmatöötajad  tunnevad 
ennast kindlamalt 
eripedagoogika valdkonnas 
 

On toimunud üks 
eripedagoogiline 
sisekoolitus kõigile 
rühmatöötajatele 

 x x  
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Igas majas on 2 õpetajat 
läbinud põhjaliku  
eripedagoogilise koolituse 

   x 

Õppe- ja 
kasvatustöö 
lähtub lapsest 

Aktiivõppemeetodite tutvustamine 
ja kasutamine (projektiõpe, 
uurimuslik õpe, Kiusamisest 
Vabaks metoodika, Hea Alguse 
metoodika jne). 

Õpetajad teavad erinevaid 
aktiivõppemeetodeid ja 
kasutavad neid. 

Iga rühmameeskond 
tutvustab korra aastas üht 
aktiivõppetegevust 

 x x  

Iga õpetaja kirjeldab 
eneseanalüüsis 
põhjalikumalt ühe 
aktiivõppemeetodi 
kasutamist 

 x x  

 

6.4.  KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Üldeesmärk: Koostöö põhiliste huvigruppidega on tihe, see aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamisele. Pered on 

kaasatud lapse arengu hindamisse ja kavandamisse. 

         
Eesmärk Tegevus Tulemus Mõõdik 2017 2018 2019 2020 

Lastevanemad 
on 
informeeritud 
lasteaias 
toimuvast 

Lastevanemate üldkoosolekute ja 
koolituspäevade korraldamine 

Lastevanemad 
osalevad aktiivselt 
lasteaia tegevustes 

1 x aastas toimub 
lastevanemate üldkoosolek ja  x x x x 

1 x aastas toimub vanematele 
koolitus  x x x 

Üldkoosolekul osaleb 75% 
vanematest x x x x 

Arenguvestlustel osaleb 100% 
vanematest 

x x x x 

 
Toimuvad ühised üritused teiste 
lasteaedadega 

Lasteaia õppe- ja 
huvitegevus on 
mitmekülgne 

Aastas toimub 2 ühisüritust 
teiste lasteaedadega  x x x 
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Lapsed 
osalevad 
mitmekesistes 
tegevustes, 
kogukond 
toetab lapse 
arengut 

Noortekeskus, ühisgümnaasium, 
põhikool jm pakuvad 
lasteaialastele täiendavaid 
tegutsemisvõimalusi (huviring, 
heategevuspäev, ürituste 
korraldamine jmt) 

 

Lasteaia igas majas tegutseb 
üks huviring, mida korraldab 
mõni huvigrupp 

x x x x 

Kõikide majade lapsed 
osalevad noortekeskuse, 
ühisgümnaasiumi vm 
korraldatud üritustel. 

 x x x 

 

6.5.  RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Ressursside kasutamine on eesmärgipärane ja efektiivne, lasteaias on loodud kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond. 

        

Eesmärk Tegevus Tulemus 
Mõõdik 

2017 2018 2019 
202
0 

Lasteaeda on 
loodud 
kaasaegne 
õppe- ja 
kasvukeskkond 

Kesklinna maja ulatuslik 
renoveerimine  

Kesklinna maja sisekliima on 
parenenud 

Kesklinna majal 
on uus 
küttesüsteem, 
ventilatsioonisüste
em, uued aknad. 

  
x 
 

x 
 

Rühmaruumide remont Lokutal 
Lokuta rühmaruumid on 
tänapäevase siseviimistlusega 

Kahe rühmaruumi 
seinad ja põrandad 
on remonditud 

 x   

Kasutuseta seisvate ruumide 
kasutuselevõtt Lokutal ja Kesklinnas 

Lastel on erinevateks 
tegevusteks rohkem ruumi 

Kesklinnas on 
olemas puutöötuba 

x    

Kesklinna 
võimlemissaal on 
laienenud 

   x 

Lokuta 
keldrikorrusel on 
loovustuba 

 x   
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Lokuta 
sõimerühma 
katusealune on 
ehitatud 
metoodikakabineti
ks 

   x 

Rühmamööbli uuendamine (Lokutal 
rühmaruumide lauad ja toolid, 
Kesklinnas kapid, Allikul sõimerühma 
ja Naerulindude lauad-toolid, 
Päikesejänkude voodid) 

Rühmades on kaasaegne ja 
ohutu mööbel 

Lokuta 3 rühmas 
on uued lauad-
toolid 

 (6143 
€) 

   

Kesklinna 
kõikides rühmades 
on kaasaegsed 
kapid 

 
3500 
€ 

  

Päikesejänkudel 
on uued voodid 

 
 3000 
€ 

  

Alliku 2 rühmas 
on uues lauad ja 
toolid 

  
(6500 
€) 

 

    Mänguväljakute 
piirded on 
korrastatud 

x x   

  

Õuealade korrastamine (vanade 
hekkide eemaldamine, uute istutamine 
Kesklinna õuealal) Õuealad on ohutud ja pakuvad 

mitmekülgseid tegevusi 

Õueatraktsioonide uuendamine 
Lokutal, Türi-Allikul ja Kesklinnas, 
mängupaviljonide rajamine Kesklinna 
ja Türi-Alliku õuealale 

Lokutal on uued 
ohutud 
õueatraktsioonid 

7200 €    

   

Türi-Allikul on 2 
uut 
õueatraktsiooni 

x 
2500
€ 

  

Kesklinnas on igal 
rühmal 
mängupaviljon, 

 
8000
€ 

8000 €  
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Türi-Allikul 2 
mängupaviljoni 

  
Liiklusväljakute asfaltkatte ja 
äärekivide uuendamine Kesklinnas  

Lastel on turvaline liikumisala 

Vana murenev 
asfaltkate ning 
äärekivid on välja 
vahetatud 

  x  

       

  Türi-Allikule õuesõpperaja loomine 
Türi-Alliku lapsed saavad 
kasutada maja ümbrust 
sihipäraseks õppetegevuseks 

Türi-Allikul on 
õuesõpperada  x x  

  
Türi-Allikule ja Lokutale vahendite 
varjualuse rajamine 

Majade evakuatsiooniteed on 
vabad 

Türi-Allikul ja 
Lokutal on rataste, 
vankrite, kelkude 
varjualused 

  
x 
(16000 
€) 

 

  
Loovmänguvahendite (kööginurgad, 
juuksurinurgad, nukunurgad jmt) 
hankimine 

 
Igas rühmas on 
uuendatud üks 
mängunurk 

 x x  

  
Lasteaias on 
kaasaegsed 
tehnoloogia 
arengut 
arvestavad 
õppevahendid  

Robootikavahendite hankimine 

Lapsed kasutavad erinevaid 
interaktiivseid vahendeid. 

Lasteaias on 3 
BeeBots-i 
komplekti koos 
lisavarustusega 

860 € x   

Lasteaias on 3 
WeDo komplekti 

 x x  

Interaktiivsete õppevahendite 
hankimine 

Lasteaias on 1 
interaktiivne 
põrand või tahvel    

x 

Kesklinnas on 
digiklaver 

x 

Lasteaeda on 
loodud 
kaasaegne 
töökeskkond 

Puhkenurga rajamine Lokuta ja 
Kesklinna majadesse 

 
 

x  x  

IT-süsteemi uuendamine 
Kõikides majades on töötav wifi-võrk ning igas 
rühmas korralik arvuti 

 x x x 
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Türi Lasteaia arengukava muudetakse seoses: 

� haridusalase seadusandluse muudatustega 

� muudatustega riiklikus õppekavas 

� pedagoogilise nõukogu ja lasteaia hoolekogu ettepanekutega 

� muudatustega eelarves ja investeeringutes 

� lasteaia arengukavas määratletud tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava kokkuvõte ja analüüs tehakse üks kord aastas pärast eelarveaasta lõppu (jaanuaris-

veebruaris). Asutuse juht hindab kehtiva arengukava muutmisvajadust tegevusaruande 

koostamise käigus. Muudatusettepanekuid saavad teha ka lasteaia personali liikmed 

pedagoogilise nõukogu koosolekutel ja üldkoosolekutel, lastevanemad hoolekogu kaudu. 

Arengukava muutmisettepanekuid koos arengukava täiendatud redaktsiooniga menetletakse 

samas korras asutuse arengukava vastuvõtmisega (täiendatud redaktsioon kooskõlastatakse 

hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ning esitatakse kinnitamiseks Türi Vallavalitsusele). 

 

Käesolev arengukava võetakse edaspidise tegevuse kavandamisel aluseks pärast selle 

kinnitamist Türi Vallavalitsuse poolt. 

 

 

 

Kooskõlastused: 

Arengukava on läbi vaadatud ja kooskõlastatud: 

� hoolekogu koosoleku otsusega: 12.09.2017 

� pedagoogilise nõukogu otsusega: 08.09.2017 

 

 

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD



 

SWOT analüüs koostati 2016.-2017. õppeaastal lasteaia personali ja hoolekogu liikmete poolt. 

Hoolekogu liikmetele koostati küsitlus, kus nad tegid ettepanekuid lasteaia töö korraldamiseks 

õppe- ja kasvatustöö, majandusliku keskkonna ja huvigruppidega koostöö valdkonnas. 

 

LASTEAIA TUGEVUST SOODUSTAVAD TEGURID  

 

LASTEAIA TUGEVAD KÜLJED ÜMBRITSEVAST KESKKONNAST 

TULENEVAD VÕIMALUSED 

•  Paranev õppe- ja kasvukeskkond;  

• Kogemustega ja pühendunud töötajad; 

• Pidev enesetäiendamine ja võimalused 

täiendkoolitusteks; 

• Traditsioonid on välja kujunemas; 

• Suured õuealad, kahes majas õpperajad: 

loodusõpperajad, liiklusrajad 

• Võimla ja spordivahendite piisav olemasolu: 

suusakomplektid, kelgud, tõukerattad jne; 

• Õppeprogrammides osalemine:  loodusõppe-, 

keskkonna- ja muuseumiprogrammid; 

• Ujumise algõpe kaks aastat; 

• Regulaarsed liikumis- ja tervisetegevused, 

liikumisõpetajate ja tervisetöötaja olemasolu; 

• Info jagamine ja kättesaadavus ELIISi  ja e-posti 

kaudu lastevanematele ja personalile; 

• Erivajadustega laste toetamine tugiisikute poolt; 

• Sõimerühmas tagab õpetaja ja kahe assistendi 

süsteem laste parema  hoolitsuse ja õpetuse; 

• Omanäolised õuealad: erinevad looduslikud 

tingimused, õpperajad,  

• Koostöö kogukonnaga ja omavalitsusega. 

•  Rahataotlemise võimalused projektide, 

konkursside jm kaudu; 

• Vallavalitsuse toetus: tugiisikute 

võimaldamine, laste toetamine, koostöö 

lastekaitsespetsialistidega; 

• Koostöö Türi Haldusega; 

• Toetav koostöö valla allasutustega: Türi 

kultuurikeskus, raamatukogu, muuseum 

TÜG,  noortekeskus, põhikoolid;  

• Heategevuslik abi lastevanematelt, 

asutustelt, eraisikutelt; 

• Võimalus kasutada erinevaid 

meediakanaleid lasteaia tegevuse 

kajastamiseks: Türi Rahvaleht, Järva 

Teataja, Kuma raadio, Türi valla 

koduleht, lasteaia koduleht, Facebook. 

 

LISA 1. SWOT ANALÜÜS
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LASTEAIA TEGEVUST TAKISTAVAD TEGURID 

 

LASTEAIA NÕRGAD KÜLJED ÜMBRITSEVAST KESKKONNAST 

TULENEVAD OHUD 

• Hoonete seisukord: Kesklinnas 

amortiseerunud hoone: ventilatsioon, 

kanalisatsioon, ebaühtlane temperatuur, 

suvel õhk kuum ja umbne, võimlemisruum 

on väike; 

• Osade rühmaruumide mööbel on vananenud, 

pole piisavalt loovmänguvahendeid; 

• Puuduvad puhkeruumid personalile; 

• Õueatraktsioonid vajavad pidevat 

korrashoidu, puidust osad väljavahetamist, 

liivakastid liiva väljavahetamist; 

• Tervishoid: palju laste haigestumisi ja 

tõbised lapsed lasteaias; 

• Ühel logopeedil liiga suur koormus. Vajadus 

kahe logopeedi ja või eripedagoogi järele. 

• personal vajab paremat ettevalmistust ja 

hoiakute muutmist erivajadusega lastega 

töötamiseks; 

• Praegune töökorraldus ei toeta lapsest 

lähtuvate meetodite kasutust (töö erinevates 

gruppides, vanuserühmades jne). 

• Eelarve võib väheneda; 

• Lapsi võib väheneda; 

• Suured muutused põhjustavad stressi 

(liitumised, koondamised); 

• Erivajadustega laste arv suureneb; 

• Pahatahtlikud inimesed rikuvad vara õuealal, 

õueala on valvesüsteemita. 

 

 

 


