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SISSEJUHATUS 

 

Tori Lasteaia arengukava on dokument, mis analüüsib asutuse hetkeolukorda,  määrab 

lasteaia prioriteetsed valdkonnad, eesmärgid ja tegevused aastateks 2018 – 2021, sisaldades 

tegevuskava, investeeringutekava  ja arengukava uuendamise korda. 

 

Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Tori valla arengukavast 2017-2028, Tori 

Lasteaia põhimäärusest, sisehindamisest ja asutuse omapärast. 

Arengukava on koostatud koostöös personali ja lapsevanematega. Töö arengukavaga on 

järjepidev ning sisaldab järgmisi tegevusi: 

• 2014 - 2017 arengukava analüüs; 

• SWOT – analüüs personali ja lapsevanematega; 

• majasiseste töörühmade koosolekud; 

• lastevanemate rahulolu-uuring; 

• õppeaasta rühmatöö kokkuvõte; 

• arengukava kinnitamine pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poolt. 

 

Rahulolu-uuringute käigus on välja selgitatud lasteaia tugevused ja nõrkused ning välised 

võimalused ja ohud. 
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1. TORI LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED JA OMAPÄRA 

Visioon 

Tori Lasteaed on kaasaegselt renoveeritud, professionaalse personali ja hea mainega 

asutus, kus: 

• õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse lapse heaolust, soovidest ja võimetest ning 

toetutakse printsiibile: lihtsamalt keerulisemale, tuntult tundmatule ja lähemalt 

kaugemale; 

• on loodud turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond lapse igakülgseks arenguks; 

• arvestatakse lapse individuaalsust; 

• pööratakse tähelepanu tervise edendamisele; 

• kaasatakse ja nõustatakse lapsevanemaid. 

Missioon 

Tori Lasteaed on peret toetav, alushariduse omandamist võimaldav ning meie kultuuri 

väärtustav lasteasutus. 

Väärtused 

 

Tori Lasteaia 
töötajatena 

… loome üheskoos last ümbritseva 
keskkonna, mis tagab turva- ja heaolutunde 
.... oskame ise ning õpetame lapsi tervist 
hoidma ja  kahjustavaid ohte märkama ning 
vältima 
… tegutseme päevakava ja nädalarütmi 
järgi, mis tagab laste turvatunde 

TURVALISUS 

 … hoiame sõbralikku ja kodust õhkkonda 
laste, lapsevanemate ja töötajate vahel 
… usume oma töö ja lasteaia edusse, viime 
alustatu lõpuni 

POSITIIVSUS 

 … oleme ausad enda ja töö suhtes, ühtsed 
oma sõnades, tegudes ja suhetes 

AUSUS 

 …. tunnustame laste, lapsevanemate ja 
kolleegide loomupäraseid väärtusi ja õigusi 
ning arvestame üksteisega 
.... tugineme õpetajate ja lapsevanemate 
vahelisele austusele, usaldusele ja 
üksteisemõistmisele 
.... töötame koos ühiste kokkulepitud 
eesmärkide nimel 
.... toetame koostöös lapsevanematega lapse 
mitmekülgset arengut. 
 

LUGUPIDAMINE 
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Tori Lasteaia omapära 

Meie lasteaed asub Tori alevikus Pärnu jõe kaldal. Meid ümbritsevad ajaloolise väärtusega 

vaatamisväärsused: Tori kirik, Tori põrgu, Tori muuseum, Tori vallamaja, Püha Jüri 

ratsamonument, Vabadussõja mälestussammas ja Tori Hobusekasvandus. Tori Lasteaial on 

oma logo, lipp, laul ja raamat. Igal rühmal on kujundatud  rühmanumber.  Siiakanti ulatub  

Soomaa rahvuspark, mis pakub meie lastele matkamisvõimalusi erinevatel aastaaegadel. 

Kasutame õppe- ja kasvatustöös erinevaid metoodikaid. Traditsiooniks on kujunenud 

rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, erinevad dramatiseeringud ja ühised väljasõidud nii 

lastele kui personalile. Lasteaia õuealal kasvavad viljapuud ja marjapõõsad ning on rajatud 

kasvuhoone, mis võimaldab lastel teha jõukohast tööd ning jälgida taimede arengut ja süüa 

valminud saaki.  Õuealal kasvavad puud ja põõsad on varustatud infotahvlitega.  

 
2. ÜLDINE ÜLEVAADE 

2.1 Üldinfo 

Tori Lasteaed on Tori vallavalitsuse hallatav asutus 

Aadress: Pärnu mnt 21, Tori vald, Pärnumaa, 86801 

Registrikood: 75015580 

Lasteaia koolitusluba: Nr. 2473 HTM (välja antud 10.12.2007 ministri käskkirja nr 1265 

alusel) 

Telefon: 44 66 092 

E-post, kodulehekülg: lasteaed@torivald.ee , www.torivald.ee/lasteaed 

Omandivorm: munitsipaallasteaed 

Rühmade arv: 5 

Teeninduspiirkond: Tori vald 

Õppekeel: eesti keel 

Lasteaed avatud: tööpäevadel kella 6.30 – 18.30 

 

2.2 Ülevaade lasteaia ajaloost 

Tori Näidissovhoosi Lastepäevakodu avati 15. aprillil 1967. Lastepäevakodu oli avatud kuus 

päeva nädalas. Töötas  kaks rühma: üks liitrühm ja ööpäevaringne sõimerühm.  

Lasteaia tegevus kandis ajamärki, sest toimusid sotsialistlikud võistlused, ülerajoonilised ja 

vabariiklikud ülevaatused. Lasteaed oli Pärnu rajoonis esirinnas. Suurt rõhku pöörati laste 

tervisele, palju viibiti värskes õhus, toimusid regulaarsed karastusprotseduurid. 
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1986. aasta aprillis avati uus lasteaiahoone, mis oli ehitatud 140-le lapsele. Majas oli avatud 

viis rühma, hiljem rühmade arv vähenes. 1990. aastate algul läks lastepäevakodu 

vallavalitsuse alluvusse ja lasteaia majas asusid  alates 1992. aastast ka algkooliklassid. 

Personali suurus oli lasteaia algusaastatel väiksem kui tänapäeval, olles kõige suurem aastatel 

2016 - 2017, misjärel tuli suur langus seoses laste sündivuse vähenemisega. Kõige väiksem 

töötajate arv oli aastatel 1995-2000. Nendel aastatel tuli võidelda ka lasteaia säilimise eest ja 

tõestada vallale lasteaia vajalikkust. Suuremad muutused algasid 1999. aastal, kui koostati 

lasteaia õppekava ja mindi üle üldõpetusele. Kasvatajad atesteeriti ja nad said 2002. aastal 

õpetaja ametinimetuse. 

Tori Lasteaias on toimunud kogu tegutsemisaja vältel aktiivne kultuuriline tegevus. Peod ja 

tähtpäevad vastasid antud aja vaimule, kuid ühelgi perioodil ei unustatud ära ka meie rahva 

keelt ja kombeid. 

 Laste arv lasteaias oli kõige suurem 2015/2016. õppeaastal (106 last), kõige väiksem 1995. 

aastal (35 last). 2017/2018 õppeaastal on laste arv 89. 

 

3. TORI LASTEAIA HETKESEIS JA TUGEVUSED NING PARENDUSTEGEVUSED 

VALDKONNITI 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaia juhtimine ja eestvedamine tugineb ühtsetele väärtustele, mida kujundatakse 

meeskonnatööna järjepidevalt ja planeeritult läbi erinevate tegevuste (koolitused, koosolekud, 

arendusgrupid, eneseanalüüsid, ühised üritused jne). Ühtsete põhiväärtuste hoidmist peetakse 

Tori Lasteaias oluliseks.  

Kuna lasteaia kultuuri ja positiivse õhkkonna kujundamisega tegeldakse järjepidevalt 

meeskonnatööna, väärtustab personal kõrgelt positiivset, ausat ja koostööle suunatud 

töökeskkonda ning selle hoidmist. Tori Lasteaias on kõigil töötajatel õigus ja kohustus 

osaleda ja aidata kaasa igapäevaelu planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel ning lasteaia 

arendustegevusse on kaasatud lapsevanemad. Tegutseme ühtse meeskonnana, ühiste 

eesmärkide nimel, et püsida kvaliteetse haridusasutusena. Lasteaial on olemas arengukava ja 

õppekava, mille koostamisel ja arendamisel osaleb kogu meeskond. Arengukava elluviimine 

tagab eesmärkide täitmise. Lasteaia aasta tegevuskava ja rühmade õppeaasta tegevuskavad 

tuginevad eelneva õppeaasta sisehindamise tulemustele ja õppe- ja kasvatustegevuse 

analüüsile. Juhtimist toetab IKT valdkond: töömeilid, e-keskkond. Eestvedamise ja juhtimise 

valdkonnas on kõige tähtsam, et töötajad väärtustavad kõrgelt oma tööd ja töökeskkonda ning 

on motiveeritud ennast arendama. 
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Tugevused 

• Oleme avatud, ausad ja positiivsetele tulemustele orienteeritud. 

• Personali kaasamine lasteaia arengu ja õppetöö planeerimisse. 

• Arengukava elluviimine, analüüs ja täiendamine. 

• Õppe- ja kasvatustöö on elektrooniliselt fikseeritud Eliis keskkonnas. 

• Tööd ja arengut soodustav keskkond (töötajate töötervishoid ja tööohutusnõuete ning 

tuleohutusnõuete täitmine). 

• Väljakujunenud traditsioonide hoidmine. 

• Lasteaial on oma sümboolikaga tooted: juubeli väljaanded (raamat ja ajaleht, joogitee, 

šokolaad, särgid personalile ja lastele, mastilipp ja väikesed lipud lastele. 

• Koostöö sidusgruppidega: hoolekogu, valla hallatavad asutused, kohalikud ettevõtjad, 

teised lasteaiad. 

Parendustegevused   

• Osalemine erinevates haridusprogrammides ja projektides. 

• Igasse rühma sülearvuti, mis võimaldaks tööd teha igas lasteaia ruumis.  

 

3.2.  Personalijuhtimine 

Tori Lasteaias on kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev, pühendunud ja ühtse meeskonnana 

töötav personal, tänu kellele on meie lasteaed pidevalt arenev ja hea mainega asutus.  

Lasteasutuses töötab 16 pedagoogi,  kellest erialast kõrgharidust omavad 15 ja keskeriharidust 

1. Tehnilise personali ridades on 8 inimest ning lisaks on veel 2 mittekoosseisulist töötajat 

(remondimees ja tugiisik). 

01.01.2017 seisuga on omistatud 4 õpetajale vanemõpetaja ametijärk. 

Lasteasutuse personali koosseis ametikohtade lõikes seisuga 1.09.2017 

 

Ametikoht Ametikohtade arv Täidetud ametkohad 
Direktor 1 1 

Õppealajuhataja 0,5 0,5 

Õpetajad 10 10 

Muusikaõpetaja 0,5 0,5 

Liikumisõpetaja 0,5 0,5 

Logopeed/eripedagoog 1,0 1,0 

Õpetaja abid 5 5 
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Kokk 1 1 

Köögi abitööline 1 1 

Pesupesija 0,5 0,4 

Majahoidja 0,75 0,5 

Kokku 

sh pedagoogide ametikohti 

21,75 

13,5 

21,4 

13,5 

 

Lasteaias on loodud personali toetav töökeskkond. Kogu personal on  kaasatud lasteaia 

arendustegevustesse ning osaliselt ka otsustamisprotsessi.  

 Analüüsimist ja planeerimist toetavad: 

• pedagoogilise ja tehnilise personali infotunnid (vastavat vajadusele) – päevakajaline 

info, planeerimine, kokkuvõtted; 

• pedagoogiline nõukogu (4x aastas) – arendustegevus, õppe- ja kasvatustegevuse 

kokkuvõtted, tegevuskavad, ürituste planeerimine; 

• avatud tegevused – õppe- ja kasvatustegevuse analüüs- tagasisidestamine; 

• suvine õppereis – kolleegidelt uute kogemuste saamine; 

• ühiskoolitused kogu personalile – professionaalsuse tõstmine; 

• eneseanalüüs – õppeaasta lõpus analüüsitakse tehtud tööd, selgitamaks välja personali 

rahulolu ning arenguvajadused; 

• rühmatöö kokkuvõte - õppeaasta lõpus analüüsitakse tehtud tööd, selgitamaks välja 

rühmameeskonna arenguvajadused; 

• rahulolu-uuring lapsevanematele - õppeaasta lõpus selgitatakse välja lapsevanemate 

rahulolu. 

 

Tugevused 

• Kvalifitseeritud ning erialase kõrgharidusega pedagoogiline personal.  

• On täidetud eripedagoogi/logopeedi (1,0), õppealajuhataja, muusika- ja 

liikumisõpetaja osaajalised ametikohad. 

• Remondimehe ja majahoidja töö lasteaia ümbruse heakorra kujundamisel, koostöös 

teiste töötajatega. 

• Pedagoogilisele personalile võimaldatakse erialaseid koolitusi. 

• Väärtustatakse lasteaia traditsioone ja ajalugu. 

• Meeskonnale korraldatakse ühiskoolitusi ja ühisüritusi.  
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• Rühmadevaheline hea koostöö.  

• Vanemõpetajad – kutsemeisterlikkuse tõstmine. 

• Arvestatav töötasu pedagoogilisel personalil. 

• Noorepedagooge toetatakse läbi mentori. 

• Töötajate töökogemuslikud õppekäigud. 

Parendustegevused 

• Tehnilisele personalile täiendkoolituste korraldamine. 

• Muusikaõpetaja töökoormuse tõstmine (1,0 kohta). 

• Pedagoogide töötasu ja puhkuse võrdsustamine koolipedagoogi töötasu ja puhkusega. 

• Tehnilise personali töötasu tõstmine ning puhkuse pikendamine 35 päevani. 

• Meeskonnatööd toetava keskkonna hoidmine (tõekspidamistest ja traditsioonidest 

ühtne arusaamine ja hoidmine). 

 
3.3. Koostöö sidusgruppidega 

Tori Lasteaia peamisteks koostööpartneriteks on laste pered, valla valitsuse hallatavad 

asutused ja kohalikud ettevõtjad.  Perede kaasamine on planeeritud läbi ühistegevuste, 

arenguvestluste ja koolituste ning selle tulemuseks on positiivne ning avatud õhkkond, mis 

toetab sõbralikke ja koostööle suunatud suhteid. Pered tunnevad huvi lasteaia tegemiste vastu, 

osalevad rühma ühistegevustes ja suhtlevad aktiivselt rühma meeskonnaga. Positiivsed ja 

avatud suhted võimaldavad probleemide lahendamist ja tagasiside andmist. Lapsevanemate 

seas rahuloluküsitluse läbiviimine toimub igal kevadel hoolekogu eestvedamisel. 

Hoolekogu liikmed on aktiivsed kaasamõtlejad, tegutsejad, omapoolsete ideede pakkujad ja 

teostajad. Hoolekogu osaleb lasteaia juhtimistegevuse toetamises, lasteaia parendustegevuses, 

huvitegevuse korraldamises, toidukulu päevaraha määramises, lastevanemate pretensioone 

puudutavate küsimuste lahendamisel. 

Tugevused 

• Koostöö lapsevanematega (üritused, koosolekud, arenguvestlused). 

• Koostöö kooliga ja teiste valla valitsuse hallatavate asutustega. 

• Igakuised artiklid valla ajalehes, 50. tegevusaasta juubelileht. 

• Lapsevanemad omavad informatsiooni lasteaia töökorraldusest (vestlused, 

koosolekud, stendid, koduleht, Eliis keskkond). 

• Sidusgrupid tunnevad huvi lasteaia tegemiste vastu ning pakuvad omapoolset 

panustamist. 
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Parendustegevused   

• Koostöö jätkamine ja laiendamine erinevate asutustega. 

• Lapsevanematele koolituste pakkumine, et suurendada teadlikkust lapse arengust, 

tervisest, koolivalmidusest (mõelda, kuidas motiveerida neid kohale tulema). 

• Osalemine haridusalastes koostööprojektides. 

 

3.4. Ressursside juhtimine 

Tori Lasteaia peamiseks ja olulisemaks ressursiks on kõrgelt kvalifitseeritud ja oma 

tööülesannetes pädevad töötajad. Kvaliteetse lasteaiateenuse pakkumist toetab kaasaegne ja 

normidele vastav keskkond.  Personali palk on tõusnud igal aastal lähtuvalt võimalustest.  

Lasteaial on  eelarve, mida jälgitakse ja analüüsitakse koostöös raamatupidamisega  ning mis 

on paindlik, võimaldades parendusi. Eelarvega on tagatud rahalised ressursid lasteaia 

kvaliteetseks tegevuseks. Igal aastal on eelarvesse planeeritud suuremad väljaminekud 

keskkonna arendamiseks ja remondiks. Viimase nelja aasta jooksul on tehtud järgnevad 

suuremahulised tööd: 

2014 – õuealale paigaldati ronila,  1. ja 2. rühma atraktsioonidele ehitati ümber  turvaalused, 

2.rühmas toimus kapitaalremont; 

2015 – ehitati tsentraalne soojaveesõlm, terrass ning remonditi peasissekäigu koridori; 

2016 – õuealal tõsteti ümber kiiged ning laiendati nende turvaaluseid,  paigaldati atraktsioon  

Tarzaniköied,  pingid ja 1., 2. ja 4. rühmadele uued liivakastid ja katted, remonditi direktori 

töötuba ning 1. rühmas vahetati välja valgusallikad; 

2017 – 4. rühma ruumid värviti üle ning koridori põrand kaeti PVC kattega, majal parendati 

räästakaste ning pikendati vihmaveetorusid. 

 

Laste tervise edendamise eesmärgil on lasteasutus liitunud PRIA koolipiima ja PRIA 

koolipuuvilja programmidega. Menüüde koostamisel lähtume tervisekaitse nõuetest ja 

tervisliku toitumise nõuannetest ning laste tagasisidest. Lasteaia kasvukeskkonda 

analüüsitakse pidevalt ja vajadusel soetatakse õppevahendeid ning inventari. Vajaminevate 

õppevahendite soetamise eest vastutavad pedagoogid. Meeskonnasiseselt kujundatakse 

säästliku majandamise mõtteviisi ja leitakse säästmise võimalusi. Rühmades on loodud 

võimalused taaskasutuseks ja keskkonnahoiuks ka lastega (jääkmaterjali kasutamine õppe- ja 

kasvatustegevuses, vanapaberi kogumise kast, elektri ja vee säästlik kasutamine jms). 

Infoliikumine on meeskonnatöö aluseks. Lasteaias on olemas IKT vahendid, mis toetavad 

info liikumist ja dokumendihaldust – e-keskkond. E-keskkonna kasutusele võtmine on 
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parandanud õppe- ja kasvatustöö planeerimise dokumentide kättesaadavust ja info liikumist. 

Lasteaias on  kokku 10 arvutit, millest 5 asuvad rühmaruumides ja on õpetaja töövahendiks 

õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ning abiks suhtlemisel ja infovahetusel nii 

lapsevanematega kui ka meeskonnasiseselt. 

Tugevused 

• Wifi  levi üle kogu lasteaia. 

• Ettenägematute kulutuste jaoks leitakse lahendus. 

• Turvaline ja erinevaid tegevusi pakkuv õueala. 

• Piisavalt ressursse õppe- ja mänguvahendite soetamiseks ning õpetajatel on 

valikuvabadus. 

• Rühmaruumid on renoveeritud ning kaasaegselt sisustatud. 

• Lasteaias on tagatud vaimselt ja füüsiliselt turvaline arengukeskkond. 

• Lastele õpetatakse säästlikku tarbimist (nt. vee kokkuhoid käte pesemisel, tühjas 

ruumis tuled ei põle).  

• Prügi sorteerimine ja materjali kokkuhoidlik kasutamine ja taaskasutamine. 

Parendustegevused  

• Lisaressursside hankimine läbi erinevate projektide. 

• Koostööprojektides osalemine. 

• Säästliku ja keskkonnahoidliku suhtumise juurutamine lasteaias (koristusvahendite 

kasutamine). 

• Kaasaegse õpikeskkonna jätkuv arendamine. 

• IT- park aegunud. 

• Õueriiete kuivatamiseks kuivatuskappide ostmine rühmadesse. 

• Keldri renoveerimine. 

 

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tori Lasteaias on 5 rühma, kuhu on lapsed komplekteeritud vanusest lähtuvalt. 
 Rühm  Vanus 1.09.2017 

1. rühm aiarühm (4.-5.a.) 17 last 

2. rühm aiarühm (6.-7.a) 18 last 

3. rühm aiarühm (5-6 a.) 17 last 

4. rühm sõimerühm (1,5-3a) 16 last 

5. rühm aiarühm (3-4a) 21 last 

KOKKU:  89 
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Õppe- ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, mis on koostatud lähtuvalt koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaia õppekava alusel koostatakse rühmade 

aastategevuskavad, kus arvestatakse ka lapsevanemate ettepanekutega. Rühmade 

kujundamisel on lähtutud lapsest lähtuva pedagoogika põhimõtetest. Õppe- ja 

kasvatustegevus toimub nii rühmiti kui ka gruppides, mis soosib individuaalset lähenemist 

ning arvestab lapse arengut, eripära, huve ja vajadusi. Õppe- ja kasvatustegevus on mänguline 

ning toimub erinevaid ainevaldkondi lõimides. Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse Johannes 

Käisi üldõpetuse põhimõtetest, kuid kasutatakse ka erinevate metoodikate ja pedagoogikate 

elemente (Hea Algus, Arvumaa, Montessori, õuesõpe, Kiusamisest vaba lasteaed, 

avastusõpe). Lasteaias töötavad tugispetsialistid (logopeed, eripedagoog ja tugiisik). Hindame 

kõrgelt õues tegutsemist, õppekäike, matku ja jalutuskäike. Iga rühma kasutuses on 2 

mängutuba, mis on jagatud mängu- ja tegevuskeskusteks  ning võimaldab lapsel teha valikuid. 

Õppevahendid asuvad avatud riiulitel ja on lapsele kättesaadavad ning eakohased. Rühmades 

on loodud head võimalused loovtegevusteks ja mänguks. Rühma keskkond kajastab 

käsitletavat teemat, laste hetke tegemisi ja arengut – lapsel on võimalus oma töid-tegemisi 

rühmaruumis eksponeerida. Lapsevanematele antakse regulaarselt tagasisidet 

igapäevavestluste, arenguvestluste ning e-keskkonna kaudu. 

Tori Lasteaia õueala on avar ning lastele on loodud head tingimused erinevateks tegevusteks 

- ronimiseks, kiikumiseks, liiva-, loov- ja liikumismängudeks. Igal rühmal on oma kiiged, 

atraktsioon, liivakast ja varjualune. Varjualused on sisustatud mööbli ja mänguvahenditega,  

kus vihmase ilma korral saavad lapsed tegutseda ja mängida. Atraktsioonide turvaalused on 

liivaga kaetud ning kõikidel kiikedel on kummimattidest turvaalused. 

Õuealal kasvab erinevat liiki puid ja põõsaid, mis on varustatud infotahvlitega.  Lisaks on 

rühmade juures lillepeenrad ja lillekastid. Lasteaia õuealale on rajatud ka kasvuhoone, kus 

kasvatame aiasaadusi.  

Järgnevate aastate jooksul on oluline lasteaia õuealale luua erinevate sportimisvõimalustega 

spordiväljak, jalgrattateed ohutuks sõiduks ning parendada õueala pinda, et sula- ja 

vihmaveed ei koguneks õuealale ega kõnniteedele.  

 

 

Tugevused 

• Lapse erivajaduse märkamine ja tugispetsialistide kaasamine. 

• Õppekava analüüs ja arendustegevus, kuhu on kaasatud sidusgrupid. 

• Kohaliku loodus- ja  kultuuriväärtuste kasutamine õppe- ja kasvatustöös. 
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• Erinevate metoodikate ja pedagoogiliste elementide kasutamine õppetöös. 

• Wifi leviala üle lasteaiamaja. 

• Tasakaalustatud ja mitmekülgne menüü. 

• Huviringid. 

• Ühisüritused lastele. 

• Tehniliste õppevahendite (CD, õppefilmid, DVD)  ja helitehnika olemasolu. 

• Hea ettevalmistus kooliks. 

• Õpi- ja kasvukeskkonna pidev täiendamine vastavalt laste huvidele ja 

arenguvajadustele. 

Parendustegevused   

• Lapse arengu hindamise (tabelite) uuendamine-täiendamine. 

• Infotehnoloogiliste vahendite integreerimine laste tegevustesse ja õppeprotsessi 

(sülearvuti, puutetundlik tahvel, fotoaparaat). 

• Õppekava parendamine  (planeerimisel tuleb lähtuda rohkem laste huvidest). 

• Mängu- ja spordiväljaku parendamine  (puuduvad jalgrattateed ohutuks sõiduks, 

kaugushüppekast, täpsusviskeala, tasakaalurajad ning olemasolevad atraktsioonid on 

vananenud). 

• Meediakasvatuse integreerimine õppekavasse. 

• Muusika- ja liikumissaali laiendamine, mis looks lisavõimalused liikumisaktiivsuse 

tõstmiseks ja rahvarohkemate ürituste korraldamiseks. 

• Ebatasane õueala ( vihma- ja sulavee kogunemine madalamatesse kohtadesse). 

• Õppevahendite süstematiseerimine. 

 

4.  SWOT- ANALÜÜS  
 
SWOT - analüüsis osalesid lasteaia pedagoogiline personal ja lapsevanemad. SWOT - analüüs 

tõi esile lasteaia tugevused ja nõrkused, lasteaeda ja tema väliskeskkonda iseloomustavad 

tegurid ning arengueeldused. 
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TUGEVUSED NÕRKUSED 
• Hea meeskonnatöö ja sisekliima 
• Lasteaias töötab kvalifikatsioonile vastav, 

professionaalne, motiveeritud ja püsiv 
personal  

• Lasteaias töötavad väljaõppe saanud 
mentorid ning atesteeritud vanemõpetajad 

• Tugispetsialistide kättesaadavus 
(logopeed, eripedagoog ja tugiisik) 

• Tugev ja hästi toimiv kõiki töötajaid 
kaasav koolitamine  

• Õppevahendid ja õpikeskkond on  
ajakohased, mitmekesised ja arenevad 

• Iga rühma meeskonnal on 
otsutamisvabadus, milliseid 
õppevahendeid rühma osta 

• Remonditud ja kaasaegne maja 
• Eelarveliste ressurssid planeerimine ja 

kasutamine otstarbekalt 
• Mitmekesine mänguväljak (atraktsioonid, 

liiklusväljak, kiiged) 
• Traditsioonide hoidmine ja tähtpäevade 

tähistamine, ühisüritused töötajatele 
• Soodne lasteaiamaks 
• Toimiv koostöö sidusgruppidega, mille 

tulemuseks  on mitmekesine õppe-ja 
kasvatustöö 

• Täisväärtusliku toidu valmistamine oma 
köögis 

• Info kättesaamine on paindlik (Eliis, 
koduleht, rühma infostend ja telefonid)  

• Uuenenud ja paindlik töökorraldus  
• Lasteaed on kaetud wifi levialaga 
• Siseõu ja välilava õueüritusteks 
• Reeglina lapsed alustavad ja lõpetavad 

samas rühmas samade õpetajatega  
• Huviringide valik ning soodne maksumus 
• Lühikesed järjekorrad lasteaiakohale 

 

• Spordiatraktsioonide (kaugushüppekast, 
täpsusviskeala, tasakaalurajad) ja 
ohutuks sõiduks jalgrattateede 
puudumine 

• Vajadustele mittevastav muusika- ja 
võimlemissaal 

• Kuivatuskappide puudumine 
• Uuenenud töökorraldusest tulenevate 

võimaluste vähene kasutamine 
• Vahendite puudumise tõttu digiajastu 

õppemeetodite ja –vahendite vähene 
kasutamine  kasutamine õppetöös 

•  Muusikaõpetaja osaajaline töökoormus  
• Sula- ja vihmavee kogunemine 

kõnniteedele ja õueala madalamatesse 
kohtadesse 

• Metoodilise materjali süstematiseerimine 
• Parkimiskorraldus ürituste ajal 

 

 

• OHUD  VÕIMALUSED 
• HTM ebaselged ja liiga paindlikud 

muudatused 
• Laste arvu vähenemine 

• Kvalifitseeritud kaadri valik 
• Sotsiaalsed probleemid (perede vähene 

kindlustatus) 
• Lapsevanemate üha suurenevad 

nõudmised lasteaiale ja õpetajatele 
• Tööstressi tekkimine (õigused ja 

kohustused seoses erivajadustega lastega 
tegelemisel) 

• Valdade ühinemine – ressursside jaotus 

• Kajastamine  lasteaia töö meedias 
• Erirühma (sobitusrühma) moodustamine 
• Pärimuskultuuri arendamine 
• Projektides osalemine 
• Looduse õpperaja loomine  
• Lastevanemate teadlikkuse tõstmine läbi 
koolituste korraldamise 
Personali vaktsineerimine haiguste hooajal 
(gripp, puuk) 
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5. ARENGUEESMÄRGID 2018-2021 a. 
 
Tori Lasteaia visiooni realiseerimiseks on viies võtmevaldkonnas - eestvedamine ja juhtimine, 
personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside hindamine ja õppe- ja 
kasvatusprotsess – seatud eesmärgid. 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine 
Väärtustel põhinev osalusjuhtimine. 
 
5.2. Personalijuhtimine 
Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana töötav personal, kes juhindub 
oma tegevustes lasteaia põhiväärtustest, missioonist ja visioonist. 
 
5.3. Koostöö huvigruppidega 
Huvigrupid toetavad lapse ja lasteasutuse arengut. 
 
5.4. Ressursside hindamine 
Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab hea mängu-, õpi-, ja töökeskkonna. 
 
5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
Tori Lasteaed pakub lastele võimetekohast ja õppekavale vastavat alusharidust, mis tagab 
sujuva ülemineku kooli. 
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6. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018 – 2021  
 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 
Eesmärk: VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE 
 

Valdkond Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/kaasvastutaja 

Eestvedamine Lasteaed on hea mainega  ja usaldusväärne partner x x x x Kogu personal 
 Lasteaias tegutsetakse ühiselt kokkulepitud 

väärtuste ja eesmärkide nimel 
x x x x Kogu personal 

 Avatud suhtlemine erinevate osapoolte vahel 
(nõupidamised, arendusgrupitöö, pedagoogilise 
nõukogu ja personali koosolekud, infotunnid) 

x x x x Kogu personal 

Strateegiline 
juhtimine 

Arengukava on rakendatud, analüüsitud  ja uuendatud  x x x x Direktor 
Õppealajuhataja 

 Õppeaasta tegevuskavade koostamine, rakendamine ja 
analüüsimine 

x x x x Õppealajuhataja 
Pedagoogid 

 Aastaaruannete koostamine, vormistamine ja esitamine x x x x Direktor 
 Arhiivi korrastamine x x x x Direktor 
 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tuleohutusnõuete 

järgimine 
x x x x Direktor 

 Arengukava 2022 – 2025 koostamine    x Direktor 
Pedagoogiline nõukogu 

Sisehindamine Sisehindamisaruande koostamine   x  Direktor 
Töörühm 
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6.2. Personalijuhtimine 
Eesmärk: LASTE ARENGUT TOETAB KUTSEALASELT PÄDEV JA ÜHTSE MEESKONNANA TÖÖTAV PERSONAL, KES JUHINDUB 
OMA TEGEVUSTES LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSTEST, MISSIOONIST JA VISIOONIST. 
 

Valdkond Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/kaasvastutaja 

Personalivajaduse 
hindamine ja 
värbamine 

Personalivajaduse hindamine ja personali värbamine vastavalt 
vajadusele 

x x x x Direktor 
Õppealajuhataja 

Personali kaasamine 
ja toetamine 

Ametijuhendite, töölepingute ja töökorralduse reeglite 
analüüsimine ning vajadusel uuendamine 

x x x x Direktor 

 Töötajate osalemine pedagoogilise nõukogu, töögruppide, 
infotundide tegevuses. 
 

x x x x Õppealajuhataja 
Direktor 

 Noorempedagoogide toetamine ja juhendamine (mentorlus) x x x x Õppealajuhataja 
 Personalile toetava töökeskkonna ja töökorralduse  loomine x x x x Direktor 
Personali 
arendamine 

Tori Lasteaed on õppiv organisatsioon (ühiskoolitused, 
erinevad metoodikaalased koolitused, koolituskogemuste 
jagamine ning töökogemuslikud õppepäevad) 

x x x x Õppealajuhataja 
Direktor 

Personali hindamine 
ja motiveerimine 

Personali tunnustamis- ja motiveerimissüsteemi analüüs ja 
parendamine 

x x x x Direktor 

 Pedagoogide töö tulemuslikkuse hindamise põhimõtete 
täiendamine 

x  x  Õppealajuhataja 

 Pedagoogide töötasu ja puhkuse võrdsustamine 
koolipedagoogi töötasu ja puhkusega 

x x x x Direktor 

 Tehnilise personali töötasu tõstmine ning puhkuse 
pikendamine 35 päevani 

x x x x Direktor 
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6.3. Koostöö sidusgruppidega 
Eesmärk: SIDUSGRUPID TOETAVAD LAPSE JA LASTEASUTUSE ARENGUT 
 
Valdkond Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/kaasvastutaja 

Koostöö 
kavandamine ja 
sidusgruppide 
kaasamine 

Hoolekogu tööplaani koostamine ja kokkuvõtte 
tegemine hoolekogu tööst lapsevanematele ning 
vallavalitsusele 

x x x x Hoolekogu 

 Rühmade koosolekute läbiviimine 
lapsevanematega 

x x x x Pedagoogid 

 Rühma ja kogu lasteaia pereürituste korraldamine x x x x Õppealajuhataja 

 Lapse arenguvestluste läbiviimine lapsevanematega x x x x Pedagoogid 

 KOV-i, valla valitsuse hallatavate asutuste, ettevõtjate ja Tori 
Hobusekasvanduse kaasamine, et mitmekesistada laste 
õpitegevusi 

x x x x Pedagoogiline personal 

Sidusgruppidega 
koostöö hindamine 

Rahuloluküsitluse korraldamine lapsevanematele x x x x Hoolekogu 
Direktor 

Avalikkussuhted Positiivne kajastus meedias nii valla, maakonna kui ka 
vabariigi tasandil. 

x x x x Pedagoogiline personal 

 Pedagoogid jagavad praktilisi kogemusi läbi koolituste, 
loomepäevade ja Eliisi e-keskkonna 

x x x x Pedagoogiline personal 
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6.4. Ressursside hindamine 
Eesmärk: RESSURSSIDE TÕHUS JA SÄÄSTLIK KASUTAMINE TAGAB HEA MÄNGU-, ÕPI-, JA TÖÖKESKKONNA  
 

Valdkond Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/kaasvastutaja 
Eelarveliste 
ressursside 
juhtimine 

Eelarve planeerimine, koostamine ja täitmise 
jälgimine 

x x x x Direktor 

 Projektide kirjutamine ja lisavahendite taotlemine x x x x Direktor 
Õppealajuhataja 

 Investeeringukava täitmine x x x x Direktor 
Töö- ja 
kasvukeskkonna 
arendamine 

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna ohutuse ja turvalisuse  
hindamine ja hooldamine 

x x x x Direktor 

 Rühmadesse ning muusika- ja liikumissaali  õppe – ja 
mänguvahendite soetamine 

x x x x Pedagoogid 
Õppealajuhataja 

 Õuealale sportimisvõimaluste mitmekesistamine 
(kaugushüppekast, tasakaalupingid, pallimängu võimaluste 
loomine) 

x x x x Direktor 

 Õuealale videovalvesüsteem paigaldamine x    Direktor 
 Infotehnoloogiliste vahendite ostmine (fotoaparaat, sülearvuti, 

projektor, puutetundlik tahvel)  
x x x x Direktor 

Õppealajuhataja 
 Lasteaia sümboolikaga meenete tellimine  x  x Direktor 

Õppealajuhataja 
Inforessursside 
juhtimine 

Digitaalsete õppevahendite – ja programmide 
süstematiseerimine 

x x   Õppealajuhataja 

Säästlik 
majandamine ja 
keskkonnahoid 

Säästliku mõtteviisi ja keskkonnahoidliku 
suhtumise juurutamine lasteaias 

x x x x Kogu personal 

 Prügi sorteerimine rühmades ning materjalide 
kokkuhoidlik  ja taaskasutamine 

x x x x Kogu personal 

 Vee, elektri ja kütte säästlik tarbimine x x x x Kogu personal 
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6.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
Eesmärk: TORI LASTEAIAST PAKUB LASTELE VÕIMETEKOHAST JA ÕPPEKAVALE VASTAVAT ALUSHARIDUST, MIS TAGAB 
SUJUVA ÜLEMINEKU KOOLI. 
 

Valdkond Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/kaasvastutaja 

Lapse areng (sh 
erivajadusega lapse 
toetamine) 

Lapse arengu süsteemne jälgimine ja hindamine x x x x Pedagoogid 

 Koolivalmiduse hindamine ja koolivalmiduskaardi 
väljastamine 

x x x x Pedagoogid 

 Lapse erivajaduse varajane märkamine ja sekkumine  x x x x Pedagoogid 
 Tugispetsialistide kaasamine lapse arengu 

toetamiseks ning vajadusel tugiisiku rakendamine 
x x x x Direktor 

Õppealajuhataja 
Õppekava Õppekava arendustegevus (meediakasvatuse integreerimine) x x   Õppealajuhataja 
 Vajadusel individuaalse arenduskava koostamine ja 

rakendamine 
x x x x Pedagoogid 

Õppealajuhataja 
Õppekorraldus ja 
meetodid 

Õppe-ja kasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel lapsest 
lähtuvate  põhimõtete  ning aktiivõppe meetodite rakendamine 

x x x x Pedagoogid 

 IKT-vahendite kasutamine  õppe-ja kasvatustöös x x x x Pedagoogid 
Õppealajuhataja 

 Hea psühhosotsiaalse keskkonna hoidmine x x x x Kogu personal 
Terviseedendus Lastel tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine x x x x Kogu personal 
 Tasakaalustatud ja mitmekülgne menüü x x x x Kokk 
 Lastele liikumisaktiivsust pakkuvate tegevuste läbiviimine x x x x Pedagoogid 
Huvitegevus Vastavalt võimalustele huviringide võimaldamine x x x x Direktor  

Õppealajuhataja 
Väärtused ja eetika Lasteaia väärtustest, omapärast ja Eesti rahvakalendri 

tähtpäevadest lähtuvate ürituste korraldamine ning 
traditsioonide hoidmine ja kujundamine 

x x x x Direktor 

 Õpetaja kutse-eetika normide järgimine x x x x Pedagoogiline personal 
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7. TORI LASTEAIA INVESTEERINGUTE KAVA 2018 – 2021 

Tori Lasteaia arendamine 

Tegevused 2018 2019 2020 2021 Vastutaja/ 
kaasvastutaja 

Eelarve/allikas 

1. Renoveeritud lasteaia  siseruumid       

Abiruumide remont (saaliinventari ruum ja remondimehe ruum) 1500    Direktor LA eelarve/ KOV 

Üldkoridori ja köögi parendus (värvimine)  4000   Direktor LA eelarve/ KOV 

Rühma tualettruumide parendus    1000 1000 Direktor LA eelarve/ KOV 

1.rühma põrandale PVC-katte paigaldamine  4000   Direktor LA eelarve/ KOV 

5.rühma ruumide värvimine 4000    Direktor LA eelarve/ KOV 

2. Renoveeritud lasteaia maja       

Sadevete ära juhtimine  x x x x KOV KOV/Projektid 

Panduse ja sokli parendus x x x x KOV KOV/Projektid 

Keldri renoveerimine (vesi keldris) x x x x KOV KOV/Projektid 

Muusika- ja liikumissaali laiendamine x x x x KOV KOV/Projektid 

3. Renoveeritud lasteaia õueala       

Jõe kalda korrastamine (5.r. hoovi poolt) 100  100  Hoolekogu LA eelarve/ KOV 

Jalgrattateede rajamine   4000 4000 Direktor LA eelarve/ KOV 

Liiklusõppeväljaku värvimine 300    Direktor LA eelarve/ KOV 

Atraktsioonide järk-järguline väljavahetamine   5000 5000 Direktor LA eelarve/ KOV 

Spordiväljaku rajamine (kaugushüppekast, tasakaalupingid, pallimängu 
võimaluste loomine) 

3000    Direktor LA eelarve/ KOV 

Õueala maapinna täitmine 1100 2000   Direktor LA eelarve/ KOV 

4. Soetatud inventar       

Pesupesemistehnika (pesumasin ja kuivati) 800    Direktor LA eelarve/ KOV 

Köögitehnika (elektripliit , lõikur, keedukatel)  2500 2500  Direktor LA eelarve/ KOV 
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Nõudepesumasinad rühmadesse   1000 1500 Direktor LA eelarve/ KOV 

Rühmades laste laudade (jalgade) väljavahetamine    1300 Direktor LA eelarve/ KOV 

Välisriiete kuivatuskapid 1700 1700   Direktor LA eelarve/ KOV 

Lehepuhur 500    Direktor LA eelarve/ KOV 

5. IT-park       

Arvutipargi parendamine/ hooldus 
• Arvutite väljavahetamine sülearvutite vastu 
• Projektori paigaldamine saali 
• Pilve loomine 
• Fotoaparaadid rühmadesse 
• Puutetundlik tahvel 

5000 3000 500 500 Direktor LA eelarve/ KOV 
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8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

8.1.  Arengukava kinnitab Tori Vallavolikogu. 

8.2. Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas ja vajadusel esitatakse 

muutmisettepanekud vallavalitsusele vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks. 

8.3.  Arengukava muudatus- ja parandusettepanekuid võivad esitada pedagoogilise nõukogu 

ja hoolekogu liikmed. 

8.4.  Arengukava muutmisel lähtutakse sisehindamise tulemustest ning täiendamise eest 

vastutab lasteaia direktor. 

 


