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Sissejuhatus  

Võsukese Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab aastateks 2018 – 
2021 lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, kujundab lasteaia 
tegevuskava neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 
Arengukava koostamisel võeti aluseks lasteaia põhimäärus, Eesti Vabariigi 
seadused ning õigusaktid, 2017.a. sisehindamisaruanne, lapsevanemate ja 
personali rahuloluküsitlused, rühmapersonali arenguvestluste kokkuvõtted, 
töörühmade ettepanekud ja Rae valla arengukava.  

Võsukese Lasteaia arengukava valdkondade eesmärke ja tegevuskava on 
täpsemalt käsitletud lasteaia iga-aastastes tegevuskavades.  

1. Ülevaade 
1.1. Üldandmed lasteasutuse kohta  

Lasteasutuse nimetus  Võsukese Lasteaed 

Lasteasutuse 
kontaktandmed  

 

Aadress: Laste tn 5, Jüri alevik, Rae vald Harju 
maakond 75301 

e-post: info@v6suke.edu.ee 

Kodulehekülg: www.lasteaiad.rae.ee  

Tel: 55560197 

Registrikood: 75038820 

Lasteasutuse pidaja, 
omandivorm  

 

Rae vallavalitsus                                                  
registrikood 75026106                                  
munitsipaalasutus 

Teeninduspiirkond  

 

Rae vald Jüri piirkond, vabade kohtade 
olemasolul teiste Rae valla piirkondade lapsed 
ja teiste kohalike omavalitsuste lapsed 

Koolitusluba  7424HTM 

Asjaajamis- ja õppekeel  Eesti keel 

Lasteaia eripära  

 

Õuesõpe                                                                     
Tervist edendav lasteaed                                   
Sotsiaalsete oskuste program Samm -
Sammult 

Lasteaed on avatud Tööpäevadel 7.00- 19.00 

mailto:info@v6suke.edu.ee
http://www.lasteaiad.rae.ee/
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1.2. Lasteaia ajalugu  

Võsukese Lasteaed avati 02.02.2015. aastal 12 rühmalise lasteaiana. 
02.02.2015 alustas tööd 11 rühma ning 01.09.2015 alustas 12 rühma.  

 

1.3 Lasteaia tegevusnäitajad 
1.3.1 Lasteasutuse komplekteerimine 

Lasteaias töötab 12 rühma lastele vanuses 1,5-7 aastat. Komplekteerimise 
aluseks on laste vanus. Eelistame vanuserühmi.  

Rühmad 2017/2018 

Rühma nimi Laste vanus Kohtade arv 
rühmas 

Laste arve 
rühmas 

Vahtravõsud 2-3 aastased 20 20 

Tammevõsud 3-4 aastased 20 20 

Toomevõsud 2-4 aastased 20 19 

Sirelivõsud 3-5 aastased 20 20 

Kasevõsud 4-5 aastased 20 20 

Kuusevõsud 4-5 aastased 20 19 

Pajuvõsud 4-5 aastased 20 20 

Lepavõsud 4-5 aastased 20 20 

Männivõsud 4-6 aastased 20 20 

Kastanivõsud 5-6 aastased 20 20 

Pärnavõsud 5-6 aastased 20 20 

Pihlavõsud  6-7 aastased 20 20 

Tugiõpet saanud laste arv 2015- 2017 

 2015  2015/2016  2016/2017  

Tugiõpet saanud laste arv   
logopeed 

- 
26 
(rajaleidja) 

15 

Tugiõpet saanud laste arv   
sotsiaalpedagoog 

 11 15 

Tugiõpet saanud laste arv   
eripedagoog 

 16 18 

Koolipikendused  -  -  1 

Erirühma suunamised  -  -  -  

 

1.3.2 Personal 

Võsukese lasteaed personalipoliitika lähtub eesmärgist, et lasteaias 
töötavad kvalifikatsioonile vastavad, arenemisvõimelised, 
pühendunud ning motiveeritud töötajad.   
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Personali koosseis 2017/2018 

Ametikoht Ametikohtade arv 

Direktor 1,0 

Juhiabi 1,0 

Õppealajuhataja 1,0 

Rühmaõpetaja 12,0 

Õpetaja assistent 24,0 

Muusikaõpetaja 1,75 

Liikumisõpetaja 2,0 

Logopeed 1,0 

Eripedagoog 1,0 

Sotsiaalpedagoog-
psühholoog 

1,0 

Tervishoiutöötaja 1,0 

Tugiisik 0,5 

Kokk 2,0 

Abikokk 1,0 

Köögi abitööline 1,0 

Majaperemees 1,0 

Maja perenaine 2,0 

Pesuoperaator 1,5 

Pedagoogilise personali haridus 2017/2018  

Haridus Pedagoogide arv 

Keskeri 1 

Rakenduskõrgharidus 2 

Kõrgem 11 

Magister 6 

Pedagoogilise personali staaž Võsukese Lasteaias 31.12.2017 

Staaž Pedagoogide arv 

0-1 aastat 4 

1-3 aastat 16 

Pedagoogilise personali vanus seisuga 31.detsember 2017  

Vanus Pedagoogide arv 

20-29 aastased 1 

30-39 aastased 10 

40-49 aastased 8 

50-59 aastased 1 

Üle 60 aastased 0 
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2. Võsukese Lasteaia arenduse põhisuunad 2018-2021 

Järgmisemise nelja aasta eesmärgid, tegevusnäitajad ja arendustegevused on 
planeeritud lähtuvalt 2017.a. sisehindamise aruandest, lasteaia eripärast ja 
visioonist, missioonist ning väärtustest.  

Võsukese Lasteaia juhtmõtteks on: kõik otsused lähtuvad lapsest! 

 

Lasteaia Missioon ja visioon 

Võsukese Lasteaia juhtmõtteks on: kõik otsused lähtuvad lapsest! 
 
Missioon 
Võsukese Lasteaia Missioon:  Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö! 
Visioon 
Võsukese Lasteaia Visioon:  
Meil kasvavad lapsed, kes on füüsiliselt ja vaimselt:  
V - VÕIMEKAD 
Õ - ÕNNELIKUD 
S - SÜDAMLIKUD 
U – UUDSED 
K - KANGEKAELSED 
E - ERILISED 
S - SÄRASILMSED 
E - ELURÕÕMSAD 
 
Kõik mida kuuled – see ununeb, 
kõik mida näed – seda sa tead, 
kõik mida teed – seda sa oskad! 

Võsukese Lasteaia väärtused 

Meie põhiväärtusteks on: Rõõm, usaldus, kaasaegsus, koostöö, 

innovaatilisus, lapsekeskus, individuaalsus, loomingulisus, 

lapsesõbralikkus. 

 

Lähtudes põhiväärtustest peame oluliseks: 

Tööks lastega: 

• lapse mõistmist ja põhjalikku tundmaõppimist 

• lapse kohanemist 

• lapse võimeid, oskusi ja toimetulekut 

• lapse isikupära ja individuaalsust 

• lapsevanema avatust, toetust ja koostööd 
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• tunnustust ja heakskiitu lapse suhtes iga edusammu puhul 

Meeskonnatööks: 

• kõikide probleemide omavahelist lahtirääkimist 

• ühtsete nõudmiste järgimist igas töölõigus, igas päevalõigus 

• omavahelist rahulikku, mõistvat ja abistavat suhtumist töö sujumise 

tagamiseks kõikide poolt 

• tööülesannete ja eesmärkide täpset teadmist ja täitmist 

Töö korraldamiseks: 

• maja missiooni ja visiooni teadmist 

• töö planeerimist 

• töö järjepidavust 

• töö põhjalikkust 

• kaasaegsete    meetodite    ja    uuenduste    positiivset    vastuvõtmist   

ja rakendamist 

• kõrget kutsemeisterlikkust 

• paindlikkust ja avatust 

• heatahtlikkust, sõbralikkust ja väärikust 

• suurt taktitunnet (kutse-eetikat) 

• oskuslikku eneseanalüüsi ja töö analüüsi 

• pidevat teadmiste täiendamist ja enesearendamist 

 

Tööks lastevanematega: 

• delikaatsust 

• üks-ühele suhtlemist 

• oma rühma tööde ja tegemiste kohta teabe oskuslikku pakkumist 

• mitmesuguste   võimaluste   pidevat ja   huvitavat   loomist   lapsevanema 

kaasamiseks rühma elu-olust osa võtma 

• lapse toimetuleku ja edusammude regulaarset tutvustamist 

• lapsevanema   pedagoogiliste    teadmiste    tõstmist    lapse    

arendamisel 

 

Õppe-kasvatustöös: 

• lapsekesksust, kus tuleb luua last arendav aktiivne suhtlus- ja 
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kasvukeskkond -keskkond, mis on kodune, köitev ja erinevaid tegevusi 

pakkuv 

• looduskeskkonda ja –vahendeid, mis võimaldavad tunnetada, kogeda, 

uurida ja avastada ning tasakaalustada tänapäeva tehismaailma 

• sotsiaal-kultuurilist kasvukeskkonda, kus laps saab mina-tunde ning 

võimaluse väärtustada eestlaste kultuuritraditsioone ja esivanemate 

vaimuvara 

• lapse isetegemise ja kogemuse läbi õppimist 

• erinevaid vahendeid, mis võimaldavad tutvuda ja tunnetada erinevaid 

materjale meie ümber arendades lapse loovust 

Me hindame: 

• lapse edusamme 

• isikupära 

• loovust ja positiivseid muutusi 

• ausust, austust ja taktitunnet 

• õiglust ja usaldusväärsust 

• iseseisvust ja koostööd 

• tunnustust 

• täpsust 

• lubatust kinnipidamist 

• kutsemeisterlikkust 

• kohanemisvõimet 

3. Lasteaia arengukava valdkondade eesmärgid 2018-
2021  
3.1. Eestvedamine ja juhtimine  

Üldeesmärk: Lasteaed on hea mainega ja omanäoline. Eesmärgi täitmist 
iseloomustavad järgmised tulemused:  

 lasteaia arengutegevus lähtub visioonist, missioonist ja alushariduse 
uuendatud eesmärkidest;  

 toimib väärtustel põhinev osalusjuhtimine;  
 välja on töötatatud ja kasutusel Võsukese Lasteaeda iseloomustavad 

tunnused  
 toimub pidev lasteaia tegemistest teavitamine üldsusele.  
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3.2.Personalijuhtimine 
Üldeesmärk: Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana 
tegutsev personal.  

Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised näitajad: 

 pedagoogid omavad kutsealast kvalifikatsiooni ning juhinduvad oma 
töös  

kutsestandardist;  

 töötajad juhinduvad oma töös lasteaia väärtustest, alushariduse 
prioriteetide  

muutustest, sh digisüsteemide kasutamisest;  

 personali arendamine lähtub lasteaia väärtustest, tegevuskavade 
analüüsist;  

 inimestevahelised suhted toetavad nende professionaalset arengut.  

3.3.Koostöö huvigruppidega 
Üldeesmärk: Huvigrupid toetavad laste ja lasteaia arengut. Eesmärgi täitmist 
iseloomustavad järgmised tulemused:  

 lapsevanemad on dialoogis lasteaiaga: toimivad nõustamised-
koolitused, vanemad osalevad laste igapäevaelus;  

 laste ja lasteaia arengu eesmärgil toimub jätkusuutlik koostöö valla 
allasutuste, ettevõtete ja sõpruslasteaedadega;  

 toimib õpikogemuste saamine ja jagamine piirkonnas;  
 huvigrupid on lasteaia tegevusega rahul.  

3.4. Ressursside juhtimine 
Eesmärk: Ressursside faktipõhine ja säästlik majandamine tagab lastele ja 
töötajatele turvalise ja funktsionaalselt läbimõeldud arengukeskkonna. 
Eesmärgi täitmist iseloomustavad järgmised tulemused:  

 laste ja töötajate kasvu- ja töökeskkond on turvaline, ohutu, tervislik; 
 lasteaia vajadusi arvestava mitmefunktsionaalse keskkonna 

edasiarendamine lasteaia hones;  
 õueala on kujundatud lastele põnevaks õppimiskohaks;  
 personal, lapsed, vanemad peavad lugu keskkonnahoiust ja säästlikust 

kasutamiskultuurist, sh digilahendustest.  

3.5. Õppe- ja kasvatustegevus 
Üldeesmärk: Lapse arendamisprotsess on mänguline, lapsest lähtuv ja 
praktiliste tegevustega. 
Eesmärgi täimist iseloomustavad järgmised tulemused:  

 laste arendamine toimub laste arengu hindamise tulemustest lähtuvalt 
lasteaia ja kodu koostöös;  



 9 

 personal tegutseb lapsest lähtuva pedagoogika põhimõtteid järgides ja 
iga lapse vajadusi arvestades;  

 olemas õppe- ja kasvatustöö toimivad kokkulepped laste 
õppimise/õpetamise protsessi planeerimiseks ja analüüsimiseks;  

 lasteaias toimuvad regulaarsed loodushoidu väärtustavad ja 
tervisedenduslikud tegevused ning valdkondi lõimiv õuesõpe.  

 

4. Tegevuskava 2018- 2021 
4.1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine  

Tegevus  2018 2019 2020 2021 Vastutaja  

Arendustöörühmade loomine 
tagamaks efektiivse arenduse olulistes 
valdkondades  

x  x  x  x  juhtkond 

Aasta tegevuskavade planeerimine, 
analüüsimine koostöös personaliga  

x  x  x  x  juhtkond 

Sisehindamissüsteemi korrigeerimine, 
arendamine  

x   x   juhtkond  

Sisehindamisaruande esitamine  x    x  juhtkond  

Uue arengukava koostamine koostöös 
huvigruppidega  

  x  juhtkond  

Tervisedenduse tegevuskava analüüs 
ja uue koostamine  

x   x   juhtkond,      TEL 
töögrupp  

Sisehindamisaruande koostamine 
arengukava perioodi 2018-2020 kohta 

  x  juhtkond 

Iganädalased infotunnid ja arutelud 
kogu meeskonna kaasatuse 
tagamiseks 

x x x x juhtkond 

Organisatsioonikultuuri tugevdamine 
meeskonna ühisettevõtmise kaudu 
(tähtpäevadega seotud pidulikud 
koosviibimised, meeskonna 
õppekäigud teistesse 
õppeasutustesse, personali arengut 
toetavatesse paikadesse, 
tervistedendavad ühistegevused) 

x x x x juhtkond 

Arengukava koostamine 2022- 2025    x 
juhtkond, 
arendustöögrupp 

 

Arenguvaldkonna, eestvedamine ja strateegiline juhtimine, 
tulemuslikkuse mõõdikud arengukava eesmärkide alusel : 

 Huvigruppide üldine rahulolu lasteaia juhtimisega ja toimimisega; 
eesmärk: 75% pigem rahul ja rahul 



 10 

 Võsukese lasteaias on toetav eestvedamine, hooliv ja hästi koostoimiv 
meeskond; eesmärk: 90 % pigem rahul ja rahul 

 Analüüsi tulemused on võetud aluseks uute eesmärkide püstitamisel; 
eesmärk: 90% pigem rahul ja rahul 

 Analüüsitakse lasteaia võtmetegevuste tulemuslikkust erinevate 
huvigruppide lõikes (lapsed, lapsevanemad, personal); rahulolu 
terviseedenduse ja väärtuskasvatuse rakendamisega; eesmärk: 90% 
pigem rahul ja rahul.  

 Personali käitumine on lastele eeskujuks; eesmärk: 90% pigem rahul 
ja rahul. 

 Rahulolu korraldatud ühiste tegemistega peredele (traditsioonide 
väärtustamine); meie lasteaia traditsioonid toetavad meie lasteaia 
kultuuri (personal); eesmärk: 90% pigem rahul ja rahul. 

 

4.2. Personalijuhtimine  

Personali vajaduse hindamine ja 
värbamine  

2018 2019 2020 2021 Vastutaja  

Personali vajaduste hindamine lähtuvalt 
laste arvust, vajadustest  

x  x  x  x  direktor  

Ametijuhendite täpsustamine lähtuvalt töö 
iseloomust ja personali vajadustest  

x   x   juhtkond  

Pidev töö töökoha hea maine loomisel 
potensiaalsetele töötajatele (töötasu, 
töötingimused, org. kultuur, 
tunnustussüsteem) 

x x x x 
juhtkond, 
personal 

Personali kaasamine  

Töötatajate osalemine erinevates 
arendustegevuse töörühmades oma 
parimate oskuste, huvide alusel 

x  x  x  x  juhtkond  

Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi 
rakendamine, analüüs ja parendamine 

x  x  x  x  

juhtkond 
koostöös 
personaliga ja 
hoolekguga 

Personali osalemine partnerlussuhete 
loomisel ja hoidmisel siseriiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil (projektid) 

x x x x 

juhtkond 
personal 

 

Meeskonnatööd toetava töökeskkonna 
loomine järgides lasteaia väärtusi  

x   x   juhtkond  

Pedagoogide atesteerimine ametijärgu 
tõstmiseks, toetamine kutsejärgu 
omistamiseks 

x x x x juhtkond 

Personali arendamine       

Üldkoolitusplaani koostamine, mis sõltub 
lasteaia väärustest, meeskonnatöö ja 
individuaalsetest vajadustest  

x  x  x  x  juhtkond  
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Personali arendamine koolituste, 
kogemusõppe, meeskondades osalemise 
ning vastutuse jagamise kaudu  

x  x  x  x  juhtkond  

TEL meeskonna toetamine, 
tervisedendusliku töö tõhustamine  

x  x  X X 
direktor, TEL 
töögrupp,  

Õpipoisi õpe õpetaja assistentidele 
koostöös Tallinna Tervishoiukõrgkooliga 

x x   

direktor, 
õppealajuhat
aja, 
juhendajad 
õpetajad 

 

Personali hindamine ja motiveerimine  

Pedagoogilise töö tulemuslikkuse 
hindamise kriteeriumite väljatöötamine, 
täiendamine  

x    x  
direktor, 
õppealajuhat
aja  

Meeskondlike, individuaalsete 
arenguvestluste läbiviimine, analüüs ja 
parendamine 

x  x  x  x  direktor  

Personali tunnustamise mitmekesistamine x   x   juhtkond  

Personali rahulolu-uuringu läbiviimine   x   x  juhtkond  

 
Arenguvaldkonna personali juhtimine tulemuslikkuse mõõdikud EHIS-e 
ja arengukava eesmärkide alusel:  

 Kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid: eesmärk 100% 
pedagoogidest  

 Aasta jooksul töölt lahkunud pedagoogid ja teised töötajad: eesmärk 
alla 10% 

 Aasta jooksul täiendkoolitusel osalenud pedagoogid: eesmärk 100% 
pedagoogidest 

 Personali rahulolu kaasamisega: eesmärk 80% pigem rahul ja rahul 

 Personali rahulolu arengu toetamisega: eesmärk 80% pigem rahul ja 
rahul 

 Personali rahulolu motiveerimise ja tunnustamisega: eesmärk 80% 
pigem rahul ja rahul 

 Koolituskogemuse tutvustamine kolleegidele: eesmärk 100% 
koolitusel osalenutest 

 Majasiseste lahtiste tegevuste või sisekoolituste korraldamine 
kolleegidele, külalistele: eesmärk 100 % pedagoogidest 

 Lasteaia maine kujundamiseks meedias ja avalikul üritusel esinemise 
juhte: artiklid, õpivara avaldamine, esinemine koolitustel, 
konverentsidel: eesmärk 5 toimunud ettevõtmist aastas 

 Pedagoogide aktiivsus ( rahvusvahelistes-, riiklikes-, piirkondlikes 
projektides osalemine): eesmärk 20% pedagoogidest 

 Pedagoogi ametijärguga õpetaja töötasumäär 120 % eesti keskmisest  
töötasust 

Lasteaia personali töötasu on konkurentsivõimeline. 
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4.3. Koostöö huvigruppidega  

Koostööpartnerid on järgmised:  

 lasteaia lapsed;  
 lapsevanemad;  
 töötajaskond;  
 Jüri Gümnaasium;  
 teised Rae valla lasteaiad;  
 partnerlasteaiad (Rannamõisa LA);  
 kohalikud seltsid, ettevõtted, allasutused;  
 Rae vallavalitsus;  
 teised riigiasutused (Harjumaa omavalitsuste liit, Rajaleidja, HTM, jne);  
 looduskeskused (Aegviidu RMK  jt).  

Huvigruppidega koostöö kavandamine 
ja kaasamine  

2018 2019 2020 2021 Vastutaja  

Vanemad, hoolekogu  

Hoolekogu töö planeerimine ja 
tagasisidestamine  

x  x  x  x  hoolekogu  

Lastevanemate kaasamine lasteaia 
tegevustesse (erinevatesse 
ettevõtmistesse, projektõppesse, 
tervisedenlikesse tegevustesse, jne )  

x  x  x  x  õpetajad  

Lastevanemate koolitamine, nõustamine, 
arenguvestluste läbiviimine  

x  x  x  x  
juhtkond 
õpetajad 
tugipersonal 

Teised asutused       

Koostöö Jüri  Gümnaasiumiga  x  x  x  x  
direktor  
õppejuht 
õpetajad  

Tervisedenduslik koostöö teiste TEL- 
lasteaedadega  

x  x  x  x  TEL töögrupp 

Koostöö jätkamine ja laiendamine 
erinevate asutustega (raamatukogu, 
kultuurimaja, Aegviidu RMK, teised Rae 
valla ja maakonna lasteasutused, 
looduskeskused, jne)  

x  x  x  x  
juhtkond 
õpetajad 

Koostöö vanematega seikluspargi 
edasiarendamisel 

x x x x 
juhtkond 
õpetajad 

Koostöö hindamine  

Rahuloluküsitluste läbiviimine   x   x  direktor  

Lasteaia tegevusest tagasiside andmine 
hoolekogule, vallavalitsusele  

x  x  x  x  direktor  

Avalikud suhted  

Lasteaia kohta on positiivne kuvand 
meedias  

x  x  x  x  personal  
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Arenguvaldkonna, koostöö huvigruppidega, tulemuslikkuse mõõdikud 
arengukava eesmärkide alusel: 

 Koostöös huvigruppidega on lastele korraldatud õppetööd rikastavaid 
tegevusi (teater või õppekäik jne): 1 üritus kuus aktiivsel 
õppeperioodil sept-mai 

 Lapsevanemad osalevad laste arengu toetamise pere-lasteaed 
koostööks suunavatel arenguvestlustel: 100% peredest 

 Lastevanematele on korraldatud nõustavaid koolitusi, vestlusringe laste 
kasvatamise toetamiseks: 1 üritus aastas 

 Lapsevanemad on korraldanud koostöös õpetajaga lastele 
õppekasvatustööd rikastavaid üritusi: õppekäik, rühmaüritus: 1 üritus 
aastas 

 Hoolekogu eestvedamisel on korraldatud lastevanematega ühisüritus 
lasteaia eesmärkide toetamiseks (nt heategevuslik laat, heakorratöö 
talgud, lumelinna ehitus, perespordisari ): 2 üritust aastas 

 Rahulolu koostöö tulemustega- koostöö kõikide oluliste huvigruppidega 
on toimiv: 85 % pigem rahul ja rahul 

 Rahulolu lasteaia hoolekogu töö mõjuga lasteaia arendamisele kaasa 
aitamisel: 70 % pigem rahul ja rahul  

 Lastevanemate rahulolu peredele, lastele korraldatud ühisüritustega: 90 
% pigem rahul ja rahul 

4.4. Ressursside juhtimine  

Eelarveliste ressursside loomine, 
juhtimine  

201
8 

2019 2020 2021 Vastutaja  

Eelarve koostamine, ressursside 
planeerimine lähtuvalt lasteaia omapärast, 
väärtustest, eesmärkidest  

x  x  x  x  direktor  

Täiendavate ressursside loomine 
õpikeskkonna parendamiseks  

x  x  x  x  direktor  

Kasvu- ja töökeskkonna parandamine  

Lasteia turvalisuse, tervisedenduslike 
põhimõtete hindamine ja olukorra 
parendamine  

x  x  x  x  
juhiabi           
TEL töögrupp  

Väliskeskkonna parandamine: õues 
õpikeskkonna arendamine  

x  x  x  x direktor  

Seikluspargi rajamine ( hinnapakkumine 
12 000) 

x x x x direktor 

Rühmaruumides õppevahendite 
uuendamine  

x  x  x  x  
direktor 
õppealajuhat
aja  

Lasteaia eripäraga, kodukohaga seotud 
sümboolika, rahvuslike rõivaste soetamine  

x  x   x  direktor  

Rattaparkla loomine (katusealune)  x   direktor 

Liiva uuendamine liivaaladel x x x x direktor 

Infotehnoloogia  
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Digiõppevahendite arendamine ja 
kasutamine 

x  x  x  x  juhtkond  

Arvutipargi uuendamine ( iga aasta 3 
arvutit) 

 x x x direktor 

Rühmatelefonide (kvaliteetne kaamera) 
väljavahetamine (iga aasta 4 telefoni). 

x x x x direktor 

Säästlik majandamine  

Säästliku tarbimise juurutamine 
 

x  x  x  x  
juhtkond 
personal  

Võimalusel osaletakse keskkonnaalastes 
projektides 

x x x x 
juhtkond 
õpetajad 

Arenguvaldkonna, ressursside juhtimine, tulemuslikkuse mõõdikud 
arengukava eesmärkide alusel: 

 Lasteaia ruumid ja territoorium on turvalised: 90 % pigem rahul ja rahul 

 Rahulolu rühmaruumidega: 80 % pigem rahul ja rahul 

 Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust: 75 % 
pigem rahul ja rahul 

 Pedagoogi ametijärguga õpetaja töötasumäär - 120% eesti keskmisest 
palgast 

 Lasteaia personali töötasu on konkurentsivõimeline ( lähiümbruse KOV-
de töötasu tasemest kõrgem) 

 Rahulolu info liikumisega lasteaias: 80 % pigem rahul ja rahul 

 Rahulolu töökeskkonnaga: 85 % pigem rahul ja rahul 

4.5. Õppe-ja kasvatustegevus  

Õppe- ja kasvatustegevuse 
põhiväärtused  

2018 2019 2020 2021 Vastutaja  

Väärtuskasvatuse põhimõtete ja lasteaia 
põhiväätuste teadlik integreerimine 
igapäevasesse õppeprotsessi  

x  x  x  x  
juhtkond 
õpetajad  

Projekti „Samm- sammult“ tegevuse 
jätkumine ja laienemine uuesti alustavatele 
rühmadele 

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  

Rakendada erinevatest projektidest ja 
pedagoogikatest Võsukese väärtustega 
sobivaid võtteid  

x x x x 
õppealajuhat
aja õpetajad 

Õpetajad seovad hetke rahvusvaheliste 
projektide teemad õppe- ja kasvatus 
tegevustesse 

x x x x 
Juhtkond 

õpetajad 

Keskkonnasäästliku mõtteviisi 
kujundamine lastes, kinnistamine 
personalis  

x  x    juhtkond 
õpetajad  

Taotleda “Hea lasteaed kui väärtuspõhine 
lasteaed” tunnustus 

x    õpetajad 

Lapse areng. Erivajadusega laps  
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Lapse arengu süsteemse analüüsimise 
teadlik sidumine rühma tegevuskava ja 
planeerimisega  

x  x    õppealajuhat
aja õpetajad  

Lähtuvalt kaasavast haridusest iga lapse 
arengu toetamine rühmades (sealhulgas 
muukeelsed lapsed) koostöös 
erispetsialistide ja rühma meeskonnaga  

x  x  x  x  
direktor 
õppealajuhat
aja õpetajad  

Tugimeeskonna töö toetamine, koostöö 
Rajaleidja keskusega, koostöö valla teiste 
erispetsialistidega 

x  x  x x 

direktor, 
õppealajuhat
aja, 
tugipersonal  

Laste koolivalmiduse hindamine, 
koolivalmidus-kaartide väljastamine, 
koostöö tõhustamine kooli pedagoogide ja 
erispetsialistidega  

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  
tugipersonal 

Tegevuskeskused ja vahendid  

Rühmade tegevuskeskuste täiendamine ja 
arendamine arvestades omanäolisust, 
eakohasust, kaasaegsust, võimaldades 
grupitööd ja praktilisi tegevusi, võimalusel 
ja vajadusel lähtudes projektidest 

x  x  x x 
juhtkond 
õpetajad  

Avastus- ja katsetamistegevuste, 
praktiliste mänguvahendite baasi 
laiendamine  

x  x  x  x  
juhtkond 
õpetajad  

Infotehnoloogiliste vahendite 
integreerimine õppeprotsessi ja laste 
tegevustesse (fotoaparaat, lego WeDo , 
BeeBot jne)  

x  x  x  x  
juhtkond 
õpetajad  

Õppekava ja planeerimine  

Õppekava korrigeerimine ja täiendamine 
lähtuvalt alushariduse suundadest, 
lasteaia prioriteetidest  

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  

Järk järguline projektiõppele üleminek x  x    õppealajuhat
aja õpetajad  

Tervisedendus. Avastus- ja õuesõpe  

Tegevuste planeerimine ja läbiviimine 
lastega läbi avastamise ja katsetamise, 
praktilise tegevuse kaasabil  

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  

Laste tervislike- ja tööharjumuste 
igapäevane kujundamine kaasates kogu 
lasteaia personali  

x  x  x  x  
juhtkond 
personal  

Terviseedenduse töögrupi eestvedamisel 
tervist hoidvate tegevuste süsteemne 
planeerimine, läbiviimine, perede 
kaasamine  

x  x  x  x  
TEL töögrupp 
juhtkond  

Igapäevaselt lõimitud ettevalmistatud 
õuesõppetegevuste läbiviimine  

x  x  x  x  
õppealajuhat
ajaõpetajad  
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Aasataringselt õuepäev teisipäev. 
(Tegevuspesad õues, õues 
toiduvalmistamine, söömine ning 
puhkamine). Ebasobiva ilma korral 
teematoad erinevates rühmades. 

x x x x 
juhtkond 
õpetajad 

Puidutöötuba. Luua osakoormusega 
puutööõpetaja koht. 

 x x x juhtkond 

Õppekorraldus (tegevused rühmades) ja tagasisidestamine  

Lapsest lähtuvate põhimõtete 
rakendamine, aktiivõppemeetodite ning 
praktiliste tegevuste kasutamine  

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  

Põhimõtte, et tegevused viiakse läbi 
väikestes gruppides, kinnistamine  

x  x    õppealajuhat
aja õpetajad  

Lähtuvalt põhimõttest „Keskkond õpetab“ 
õppetegevuse läbiviimine erinevates 
paikades (valla asutused, ümbruskond, 
muuseumid, teater, looduskeskused jmt)  

x  x  x  x  
õppealajuhat
aja õpetajad  

Meediakasvatuse tegevuste sisseviimine  x  x    õppealajuhat
aja õpetajad  

Õppetegevust toetavad tegevused  

Huvitegevuse korraldamine lähtuvalt 
lasteaia prioriteetidest ja perede soovidest  

x  x  x  x  juhtkond  

Arenguvaldkonna, õppekasvatusprotsess ja lastega seotud 
tulemusnäitajad arengukava eesmärkide alusel: 

 Rühma täituvus, keskmine laste arv rühmas 20 

 Tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal tugisüsteemi vajavate 
laste koguarvust lasteaias(logopeediline abi, eripedagoogiline abi, 
psühholoogiline abi): 100% abivajajatest 

 Laste koolivalmidus on heal ja väga heal tasemel: 80 % lastest 

 Lapsed osalevad erinevatel võistlustel, konkurssidel, 
ühisettevõtmistel ja tunnevad eduelamust, on valmis kaotusega 
toime tulema. 

 Rahulolu õppe- ja kasvatuse tegevustega ja tulemustega: 85 % pigem 
rahul ja rahul 

Lasteaia eripärast tulenevad tulemusnäitajad: 

 Laps õpib õues õpetaja poolt suunatud tegevustes (kasutades 
aktiivõppemeetodeid): 5 korda nädalas 

 Lasteaialõpetaja teab ja tahab kasutada tervist toetavaid 
käitumispõhimõtteid: on aktiivne liikuja- sportija, teeb tervislikke valikuid 
toitumisel ja riietumisel, oskab arvestada ohutusnõuetega ja kasutada 
esmaseid esmaabivõtteid, oskab sõita jalgrattaga, suusatada, ujuda ja 
tunneb jalakäija  liiklemisreegleid: 100% lõpetajatest 

 Rahulolu lasteaia menüü tervislikkusega, laste toitlustamisega: 85 % 
pigem rahul ja rahul 
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 Lasteaialõpetaja teab ja oskab kasutada inimestevahelist koostööd 
toetavaid sotsiaalseid oskusi, tunneb ja oskab kasutada võtteid oma 
emotsioonide juhtimiseks: 90 % lõpetajatest. 

 

5. Arengukava hindamise ja uuendamise kord  

Võsukese Lasteaia arengukava on arenev dokument, mis muutub sise- ja või 
väliskeskkonnas tulenevatest vajadustest lähtuvalt. 

1. Arengukava tegevuskava muutmine toimub vajaduse korral iga uue 
õppeaasta alguses. 

2. Arengukava muutmist võib algatada juhtkond, pedagoogiline nõukogu 
või hoolekogu, kui nende poolt teostatud analüüsi alusel leitakse see 
vajalik olevat. 

3. Arengukava muudatused arutatakse läbi pedagoogilise nõukogu poolt. 
4. Arengukava kooskõlastatakse lasteaia hoolekogus ja Rae 

Vallavalitsuses. 
5. Arengukava kinnitab Rae Vallavalitsus. 
6. Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab lasteaia director. 
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Lisa 1  
Eelneva arengukava analüüs  

Lähtuvalt sisehindamise tulemustest on alljärgnevalt analüüsitud 2015-2017 
eesmärkide täitmist võtmealade lõikes, esitatud on tugevused ja 
arendussuunad 2018-2021. aastateks.  

1. Eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine  

Võsukese Lasteaia eestvedajaks on lasteaia direktor, kes koostöös 
organisatsiooni liikmete, lastevanemate hoolekogu esinduse ja Rae 
Vallavalitsusega planeerib, viib ellu ning analüüsib lasteasutuse 
parendustegevust. 

Laste kohalkäidavus igapäevaselt on tõusnud. Laste aktiivsel tegutsemise ajal 
on rühmas korraga 3 täiskasvanut. Laste gruppides on kuni 7 last ning lastega 
on aega ning võimalus individuaalselt suhelda. Väikeste laste gruppide töös 
on kasutusel erinevad metoodikad kõikide laste arengu ja iseloomu 
arvestamiseks. 
Loodud on sotsiaalpedagoogi (0,25 koormus sellest psühholoog) ja  
eripedagoogi ametikoht, kelle tööülesanneteks on koos logopeediga laste 
arendamine ning õpetajate ja lastevanemate nõustamine ja toetamine. 
Õpetaja assistentid osalevad igapäevaselt lastega õppetegevuste läbiviimisel. 
Personali regulaarsed ühiskoolitused tulenevad lasteaia tegevuskava 
analüüsist, tagavad ühtse edasiliikumise. Maja personali töö tõhustamiseks 
toimusid igal õppeaastal supervisioonid rühma meeskondadele. 

2. Ressursside juhtimine  

Kolme aasta jooksul on suures osas välja arendatud laste arenguks vajalik 
kasvukeskond nii lasteaia majas sees (hõlmab koridore ja rühmaruume) kui 
lasteaia õuealal tagades tervisekaitsenõuded, turvalisus, laste areng, 
järelvalve. Arvestatud on töötajate, lastevanemate häid ideid keskkonna 
muutmiseks kaasaegseks, mitmefunktsionaalsemaks ning tagamaks 
töötervishoiunõudeid.  

Suuremad arengud:  

1. Koridoris on loodud tegevuskeskused – muutumismäng, kaisuloomade 
haigla, pallimeri, peenmotoorika töölaud, legolauad jne 

2. Õuealale on loodud 50 meetrine õhusõit, puutöölaud õuesõppepaviljoni. 
3. Loodud on rattaparkla 
4. Loodud on jänkula 

3. Koostöö huvigruppidega  

Vanemad hindavad rühmas lastega projektipõhiseid, praktilisi ja mängulisi 
tegevusi; õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine toimub erinevates 
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keskkondades, teema- ja tervisenädalaid, juhtkonna tegevust vanemate 
kaasamisel ja probleemide ilmnemisel dialoogi osapoolte vahel.  

Vanemate kaasamine on meie lasteaias oluline tegevus. 
Suurimad koostööd kogukonnaga olid perespordisarja “Jüriloppet” (Duatlon, 
Suusamaraton, Orienteerumine) käivitamine ja korraldamine, avatud aia 
kohvikutepäev. Jüriloppeti korraldamisest võtsid osa personal, igast rühmast 
lapsevanemad, vallavalituse töötajad. Jüriloppeti osalejate arv on kasvanud ligi 
350 lapseni ühe etapi kohta. 

Olulised tunnustused lasteaiale: 

- 2016.a Ettevõtlik Tegu, eripreemia- “Jüriloppet” 
- 2017. a Harjumaa tervisenõukogu tunnustus; 
- 2017. a Tervist edendav lasteaed.  

Tunnustuste juures olulisem tegur oli töötajate pühenduvus, nende aruteludest 
sündinud lasteaia väärtuste edasiarendamine.  

4. Õppe- ja kasvatustegevus  

Lasteaia õppekava arendustegevus on olnud eesmärgipärane ja intensiivne. 
Lähtutud on riiklikest prioriteetidest ja iga-aastasest õppeaasta kokkuvõtte 
analüüsist. Täiendatud on koostöös sotsiaalpedagoogiga õppekavas punkti  
„Erivajadusega lastega tehtav töö“, “Lasteaia töökorraldus” ning “Koostöö 
lapsevanematega” 
 
Ühiselt on üle vaadatud õpetajatel nõutud dokumentatsiooni täitmine. 
Parendused dokumentatsioonis on muutnud õpetajate töölõigu 
konkreetsemaks ja säästvamaks. Alustatud on projektiõppe suunitlusega. 
Samuti osales Võsukese lasteaed Nordplus projektis “My Earth depends on 
Me“ ja “Farmi lasteaiad”. Projektid rikastasid laste ja õpetajate maailmavaadet 
ja silmaringi. Tegevusi oli kerge lõimida igapäeva õppe- ja kasvatustööga. 
 

Kõikide rühmade lastel täideti arengukaardid ELIISi keskkonnas. Sõimerühma 
õpetajad jälgisid laste arengut igapäevase tegevuste käigus ning kaardistasid 
laste arengu aluseks võttes Võsukese Lasteaia õppekava eeldatavad 
tulemused vastavalt laste vanusele 1-3 aastat. 3-6 aastaste laste õpetajad 
viisid lastega kevadel läbi mängu “Arengu jälgimise mäng” J.Rebane jt. 
raamatu alusel. Koolieelsete laste arengut hinnatakse mänguga 
“Jäätisemäng”.  

 
Lapsest lähtuvaid tegevuspõhimõtteid järgivate Vaikuseminutite koolituse ja 
Reggio Emilia suunitluste tulemusena on rühmade ja üldkasutavate ruumide 
tegevuskeskused muutunud omanäolisteks, laste vanusest ja huvidest 
lähtuvateks ning võimaldavad läbi viia praktilisi tegevusi väikestes gruppides. 
Käivitunud on õuesõppe populariseerimiseks õue teisipäevad, kus rühmad 
veedavad ilmastikust olenevalt terve päeva õues. Õppetegevusi viidi läbi 
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lõimitult väikestes gruppides, individuaalselt ja terve rühmaga. Ühe õpetaja 
süsteem võimaldab õpetajal moodustada väikeseid gruppe, mis annab 
võimaluse õpetajal iga last märgata ja vajadusel abistada. Õppetegevuste 
läbiviimiseks kasutasid õpetajad kogu lasteaia maja ja territooriumit.  Võsukese 
lasteaia koridorid on suured ja avarad, mis võimaldab luua koridoridesse 
erinevaid tegevuskeskusi.  

Lastele liikumisharjumuste süvendamiseks ja pereväärtuste tugevdamiseks 
alustati kolmiküritus „Jüriloppet“ korraldamisega. Kolmikürituse käigus saavad 
lapsed koos vanematega osaleda Jüriloppet Duatlonil (Rattasõit ja jooks), 
Jüriloppet Suusamaratonil ja Jüriloppet orienteerumisel.  
 
Toimiv tugisüsteem tagab varajase märkamise ja sekkumise. Tugimeeskonna 
moodustavad Võsukese lasteaias logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog-
psühholoog.  Oma igapäevased tegevused lastega kandsid tugispetsialistid 
ELIISi keskkonnas olevasse rühma päevikusse konkreetse lapse nime taha, 
see võimaldas ka lapse vanematel olla kursis tehtava tööga. Uuenduslikuna 
lasteaia töös saab välja tuua „Saviteraapia“, mida juhendas Võsukese Lasteaia 
sotsiaalpedagoog. Alustatud on õpetajatele lihtsamate viibete õpetamist, et 
maja siseselt kasutada lastega, kes ei ole veel omandanud sõnavara. Enim abi 
lihtsatest viibetest oli sõimerühmades. 
Tähelepanu väärib meie tugispetsialistide töö kogukonna (Rae valla) vanemate 
heaks. 2016/2017 ja 2017/2018 õppeaastal viisid lasteaia tugispetsialistid läbi 
ATH tugigruppi aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanematele Rae vallas. 
Kohtumised toimusid 1x kuus.   
 
Sotsiaalsete oskuste parandamiseks on rühmades kasutusele võetud Samm 
Sammult projekt. Projekt võimaldas õpetajatel oma planeeritud õppe- ja 
kasvatustegevustesse lõimida sotsiaalsete oskuste kujundamise tegevusi ning 
kaasata vanemaid antud projekti iganädalaste infokirjadega.  

Ühinetud on Tervist edendavate lasteaedadega võrgustikuga. Ühinemine 
tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga annab õppe- ja kasvatus-
tegevustele kindla suuna. 
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Lisa 2  
Statistiline analüüs  

Statistlise analüüsi aluseks on 2016.a kevadel, 2017a. kevadel toimunud 
lastevanemate rahuloluküsitlus ning töötajate toimunud rahuloluküsitlus 2016. 
a mais. 2017.a mais ei toimunud töötajatele rahuloluküsitlust, kuna töötajad ei 
soovinud seda.  

1. Juhtimine, personali areng  

Tugevused:  

 juhtkond loob tingimused töötajate arenguks ja töö tegemiseks;  
 lasteaia töö põhineb lasteaia väärtushinnangutel;  
 toimib õpetajate koostöö “Õpetajalt õpetajale“;  
 toimunud on õpetajate professionaalne areng läbi erinevate koolituste, 

projektide;  
 töötajad on aktiivselt osalenud töörühmades, erinevate suundade ning 

dokumentide  väljatöötamisel ja kokkulepitud tegevuste elluviimisel;  
 töötajad on empaatilised ja pühendunud;  
 nii lastevanemate kui töötajate poolt hinnatakse info kättesaadavust ning 

lasteaia  mainet kõrgelt.  

Arendusvõimalused:  

 digipädevuste arendamine;  
 töötajate panuse väärtustamine, inimeste motiveerimine;  
 taotleda täiendavaid rahastusi erinevateks koolitusprojektideks ( KIK, 

Innove, Erasmus); 
 õueala turvalisuse tagamine;  
 tugipersonali koolituste jätkamine; 
 Analüüsida võimalust ja soovi liituda konkursiga “Persõbralik asutus” ja 

“Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” 

2. Ressursside juhtimine, majandustegevus  

Tugevused:  

 toimiv süsteemne infovahetus (Eliis, Drive, Võsukese uudiskiri) 
 lisavõimalused õpikeskkonnas- tegevuskeskused koridorides, ateljee, 

miniköök;  
 eelarvet kavandades tulenevad prioriteedid lasteaia õppekava, 

arengukava ja õppeaasta tegevuskavas rakendamise analüüsist; 
 õppevara ja õppevahendite varustatus lähtub õppeprotsessi 

vajadustest, personali soovidest; 
 lasteaia õueala on turvaline, atraktsioonid pakuvad lastele piisavalt 

tegevust ning uueneb pidevalt; 
 lasteaias on lapsekeskne ja turvaline mängu- ja õpikeskkond; 
 lastel on olemas valikuvõimalused erinevateks tegevusteks; 
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 lasteaial on nõuetekohane köök, kus valmistatakse tervislik, kvaliteetne 
ja optimaalse hinnaga toit kolm korda päevas; 

 vajadusel (meditsiiniliste näidustuste korral) koostatakse lapsele 
erimenüü; 

 olemas kaasaegne töökeskkond (töö-, olme- ja laste kasvukeskkonna 
tingimustega ollakse rahul nii siseruumides, kui õues).  

Arendusvõimalused:  

 IKT kasutamise toetussüsteemi arendamine; 
 seiklusraja väljaehitamine;  
 ventilatsioonisüsteemi korrashoid, vajadusel erinavate lisapuhastuste 

läbivimine, et hoida ära ebameeldiva lõhna levikut majas; 
sisetemperatuuri kõikumiste reguleerimine ehk küttesüsteemi 
parendamine ( garantiiaeg pikendati kuni 31. mai 2018);  

 õppevahendite jätkuv vajaduspõhine tegemine, ostmine majja;  
 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste tõhusam 

rakendamine; 
 inimeste ootused infoliikumiste osas on erinevad ja sõltuvad info 

vastuvõtja aktiivsuusest- info vastuvõtjas pidev huvi äratamine ( Eliisi 
aktiivsem kasutamine lastevanemate poolt); 

 projektides osalemine lisaressurside saamiseks; 
 säästliku majandamise ja keskkonnahoiu valdkonna eesmärgistamine, 

mis aitab analüüsida valdkonna tegevuste tulemuslikkust; 
 menüü parendamine.  

3. Koostöö huvigruppidega  

Tugevused:  

 lastevanemate kõrge rahulolu lasteaiaga läbi aastate, mille on taganud 
vanemate kaasamine lasteaia tegevustesse ning õpetajate 
professionaalsus laste mitmekülgsel arendamisel; 

 erinevate huvigruppide ootused, vajadused ja rahulolu selgitatakse välja 
rahulolu uuringutega; 

 huvigruppide tagasisidet analüüsitakse ja arvestatakse edasiste otsuste 
tegemisel; 

 lapse käitumise ja edasijõudmise kohta vahetatakse infot regulaarselt, 
arenguvestlused on hinnatud vanemate poolt kõrgelt; 

 vanemad hindavad kõrgelt koostöö ettevõtmisi (avatud aiad, kohvikute 
päevad, talgud- soetatud on jalgrattahoidjad, suured velotaksod lastele); 

 lastevanemad on aktiivsed osalemaks õppekäikude ja rühmaürituste 
korraldamisel;  

 probleemide ilmnemisel toimub dialoog osapoolte vahel;  
 õppe- ja kasvatustegevused erinevates keskkondades 

(looduskeskused, muuseumid, teatrid, valla asutused, jne.); 
 hoolekogu aktiivsus ja kaasatus lasteaia tegevustesse. 

 

Arendusvõimalused:  
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 vanemate koolitamine, nõustamine laste igapäevases elus kaasamise 
kaudu;  

 innustada vanemaid oma parimat praktikat või erialast kogemust 
tutvustama rühmadele või sisekoolitustel; 

 vanematelt konstruktiivse tagasiside saamine-suhtlemine vastustuse 
jagamise eesmärgil;  

 lasteaia arendamise eesmärgil kõikide valla poolt loodud võimaluste 
kasutamine;  

 Projektide kirjutamine (nt KIK, HITSA) leidmaks uusi koostööpartnereid, 
kelle kaudu rahastada õppekasvatustöö ja personalijuhtimise eesmärke. 

 

4. Õppe- ja kasvatustegevus  

Tugevused:  

 lapse arengu jälgimise ja analüüsimise süsteem toetab laste 
arengumuutuste märkamist, edasiste arengutegevuste kavandamist; 

 toimuvad arenguvestlused vanemaga, mis aitab kaasa lapse arengu 
suunamisele lasteaed- pere koostöös; 

 laste arengu toetamiseks on olemas tugimeeskond; 
 laste arengu analüüsi kokkuvõte on aluseks järgneva õppeaasta õppe- 

ja kasvatustegevuse planeerimisel; 
 rühma tegevuskava koostamisel arvestatakse laste individuaalsete 

vajadustega; 
 õppekava arendatakse selle täitmise ja toimimise tagasisidest lähtuvalt; 
 mängu- ja õppekeskkond on pidevas arengus;  
 õppe- ja kasvatustegevused rakendatakse lapsekeskseidõppe- ja 

kasvatusmeetodeid;  
 lasteaed tegutseb ühtsetest ja kokkulepitud väärtustest lähtuvalt, toetab 

laste sotsiaalsete oskuste ja väärtushinnangute kujunemist; 
 õpetajatele meeldib nende töö;  
 kogu personali tegevus on eetiline (eeskuju kaudu õppimine); 
 lasteaia õppekavas on süvendatud tervisekasvatuse osa ja toimub 

tervislike eluviiside järjepidev propageerimine; 
 Eliisi aktiivne kasutamine- piltide kaudu lapse päeva tagasisidestamine. 

Arendusvõimalused:  

 kõikide laste, sh õpi- ja kasvamisraskustega laste arendamine, kaasava 
hariduse rakendamine;  

 lasteaias alushariduste uuendusi arvestav tegutsemine;  
 õuesõppe päeva edasiarendamine;   
 õpetajate analüüsioskuse arendamine ( supervisioonid); 
 hariduslike erivajadustega laste arvu suurenemine rühmades, mis toob 

kaasa vajaduse professionaalse abi osas, õpetajate täiendkoolituse, 
tugiisikute palkamise . 
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 erinevate projektidega liitumine: KIK- loodusharidus- ja 
keskkonnateadlikkus- õppekäigud õppekava eesmärkide toetuseks; 
HITSA- IKT võimalused laste arendamisel jne.  


