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I SISSEJUHATUS 

 

Lasteaed Tõruke arengukava 2019-2022 on dokument, mis määrab ära lasteaia 
arengu põhisuunad ja valdkonnad lasteaia eesmärkide saavutamiseks, tegevuskava 
aastateks 2019-2022 ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse seadusest lasteaia 
põhimäärusest ja teistest lasteaia tegevust reguleerivatest õigusaktidest. 

Arengukava koostamise aluseks on tegevusvaldkondade hetkeolukorra fikseerimine ja 
Lasteaed Tõruke sisehindamine 2014-2017. Välja on selgitatud lasteaia tugevused ja 
sisehindamise tulemuste alusel asutuse arengusuundade määratlemine. 

Kasutatud on: 

lastevanemate ja personali küsitlusi, rahulolu-uuringuid ja vastuste analüüsi 3 aasta 
võrdluses 

eelarvete koostamise materjale 

Rae valla arengukava aastani 2025  

Rae valla haridusvõrgu arengukava aastani 2020 

Lasteaed Tõruke arengukava 2015-2018 

Lasteaed Tõruke õppekava 

Arengukava on meeskonnatöö tulemus lastevanematega, hoolekoguga ja lasteaia 
personali ning pedagoogilise nõukoguga. Arengukavas on välja toodud arendamist 
vajavad võtmealad ja valdkonnad, milles kajastuvad vajalikud tegevused eesmärkideni 
jõudmiseks. 

Arengukava koostamise etapid: 

lastevanemate ja personali rahulolu ning ootuste uuringud ning nende kaardistamine 

arengukava töörühma loomine ja tegevused (tegevuskavade koostamine) 

sisehindamise analüüs 

eelmise arengukava täitmise analüüs, arutelu töörühmas 

uue arengukava eesmärkide ja tegevuste määratlemine 

Arengukava on aluseks Lasteaed Tõruke eelarve ja õppeaastate tegevuskavade 
koostamisel. 

Arengukavas planeeritu täideviimist kontrollib ja tagab vajalikud materiaalsed vahendid 
Rae Vallavalitsus. 

Arengukava on kättesaadav kõigile tutvuda soovijaile lasteaia ja valla koduleheküljel. 
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II LASTEAED TÕRUKE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

Lasteaed Tõruke 

Aadress:  Tammiku 4, Jüri, Rae vald, Harjumaa 75301 

Telefon/faks:  +372 6048 338 

E-mail:  direktor@toruke.edu.ee 

Koduleht:  www.lasteaiad.rae.ee 

Omandivorm: munitsipaalomand 

Õppeasutuse pidaja: Rae Vallavalitsus 

 

Ajaloost 

Asutus alustas oma tegevust 1980. aasta aprillis kaherühmalisena. Alates 1980. aasta 
septembrist juba kuuerühmalise A.Sommerlingi  nimelise sovhoosi lastepäevakoduna. 
Aastast 1991 kuulub asutus Rae Vallavalitsusele nimetusega Lasteaed Tõruke. 
Üleminekuaastatel töötasid kahes rühmaruumis Jüri Gümnaasiumi algklassid. Hoone 
on ehitatud tüüpprojekti järgi ühekordseks lasteaiahooneks, igale rühmale kuulub 
terrass ja eraldi sissepääs. Maja ümbritseb aiaga piiratud haljastatud õueala.  

 

Hetkeseis 

Käesoleval ajal (seisuga 1. jaanuar 2019) töötab lasteaed täiskoormusega- 
kuuerühmalisena, neist 2 sõimerühma - 32 last, 4 aiarühma - 88 last. Planeeritud 
kohtade arv on 120 last. 

Lasteaed teenindab Rae vallas elavaid lapsi, lasteaia teeninduspiirkonnaks on 
kinnitatud Jüri piirkond. 

Lasteaia komplekteerimisel on aluseks võetud Rae Valla lasteaedadesse vastuvõtu ja 
sealt väljaarvamise kord. Lasteaia järjekorda peab Rae Vallavalitsus. Laste 
rühmadesse jaotamine toimub lasteaia direktori ettepanekul ja pedagoogilise nõukogu 
heakskiidul arvestades laste vanust ja arengutaset, võimalusel ka vanema soovi. 
Rühmade nimekirjad kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

Lasteaed on registreeritud riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuse riiklikus registris 
registrikoodiga 75026709 

Lasteaed tegutseb Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt 26.05.2004.a. välja 
antud koolitusloa nr 3276HTM alusel 

Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00 – 19.00. 

Lasteaed tegutseb aastaringselt, tegevusperiood on 01.09.-31.08, kollektiivne puhkus 
on juulikuus. 

Lasteaias suheldakse eesti keeles. 

mailto:direktor@toruke.edu.ee
http://www.lasteaiad.rae.ee/
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Lasteaia personal (seisuga 1. jaanuar 2019) koosneb: pedagoogid (direktor, 
õppealajuhataja, rühmaõpetajad, logopeed, muusika- ja liikumisõpetaja) ja teenindav 
personal. 

Lasteaias töötab kvalifitseeritud pedagoogiline personal, kellest 4 pedagoogi viibib 
lapsehoolduspuhkusel. Pedagoogid omavad pikaajalisi kogemusi, mõistvat ja 
abistavat suhtumist tööks lastega. 

Õpetajad osalevad igal õppeaastal täiendkoolitustel, õpetajad ja lastega kokku puutuv 
personal on läbinud esmaabi koolituse, tuleohutus- ja evakuatsioonikoolituse, kõik 
õpetaja-abid ja kokad on läbinud lisaks ka toidukäitlemise koolitusi.  

Lasteaed toetab perekonda alushariduse andmisel. 

Lasteaia  eesmärgiks on anda lastele heatasemeline alusharidus.  

Selle täitmiseks on vaja:  

• Tagada igale lapsele nõuetekohane ning õppijasõbralik õpi- ja kasvukeskkond 
koolivalmiduse kujundamisel. 

• Võimaldada igale lapsele võimetekohane õpe, arvestades ja toetades laste 
eeldusi nende arengus kehaliste, vaimsete ja eetiliste oskuste kujundamisel. 

• Koostöös koduga toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja kogemusi 
ümbritseva elu nähtuste kohta. 

• Süvendada keskkonnateadlikkust ja -kasvatust lasteaias, propageerida 
tervislikke eluviise, mitmekesistada liikumiskasvatust. 

Igal aastal koostatakse tegevuskavad, millest lähtuvalt toimub tegevus nädalaplaanide 
alusel.  

Õpetajad on suurt tähelepanu pööranud eesmärkide elluviimisele ja tegevuste 
kvaliteedile, tõhustatud on tegevusi laste tervise tugevdamiseks ja ümbritseva elu 
nähtuste tutvustamiseks. 

Pedagoogid analüüsivad laste arengut. 

Alushariduse õppekava läbinud lastele antakse vastav tunnistus ja koostatakse 
koolivalmiduskaart. 

Lastevanemad ja hoolekogu osalevad põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel.  

Koostöö lastevanematega on tihe – korraldatakse koosolekuid, koolitusi 
lastevanematele, ühispidusid, näitusi, lahtiste uste päevi jm. üritusi (spordipäevad, 
ekskursioonid), vanemate töökohtade külastusi, rahulolu-uuringuid. 

Lasteaias toimub ka huvitegevus – lauluring, liikumisrühm, inglise keele algõpe ja 
robootika ring. 

Hästi on lapsed esinenud lauluvõistlustel ja üle-eestilistel lasteaedade 
spordivõistlustel. 

Lasteaial on palju traditsioonilisi üritusi, oma logo ja sümboolika. 
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Lasteaed on koostööaldis – suhtleme naaberlasteaedadega, kooliga, raamatukoguga, 
vallavalitsusega, piirkonnas asuvate ettevõtetega. Koostööd teeme ka kohaliku 
ajalehega. 

Pidevalt on täiendatud hoone tuleohutust,  renoveeritud küttesüsteemi, korrastatud 
piirdeaed. Lasteaia õuealale on muretsetud uusi atraktsioone, korrastatud on 
haljastust ja istutatud on kuusehekk. 

Lasteaial on väike saal, mida kasutatakse nii liikumis- kui ka muusikategevusteks ning 
pidude -  ürituste läbiviimisel, huvitegevuseks. 

Personalil on kasutada 9 arvutit, metoodiline kabinet ja puhkeruum. 

Lasteaia arengu hindamise aluseks on sisehindamine, mis kajastab lasteaia 
põhitegevusi ja tulemuslikkuse kriteeriumeid. Sisehindamise tulemused ja analüüs on 
aluseks tegevuste parendamisel ja planeerimisel. Asutuses on koostatud 
sisehindamise aruanne 2014-2017 töö analüüsi kohta. 

 

III MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED, ERIPÄRA 

 

MISSIOON 

Lasteaed on kodule toetavaks institutsiooniks lapsele parima arengukeskkonna 
loomisel. 

Meie lasteaia põhiülesanne ehk missioon on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid 
vajadusi ja iseärasusi arvestades: 

• Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on 
sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja 
keskkonda väärtustav. 

• Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, 
kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 

 

VISIOON 

• Lasteaia ideaaliks on terve, rõõmsameelne ja õpihimuline ning heatahtlik laps 
soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas 

• Lasteaias töötab teotahteline ja motiveeritud kaader 

• Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas ja selleks kaasaaitav omavalitsus 

 

PÕHIVÄÄRTUSED 

Turvalisus – töötame selle nimel, et laps tuleks meie lasteaeda hea meelega, et ta 
tunneks end siin turvaliselt, et lapsevanem võiks rahuliku südamega oma lapse 
päevaks meie hoolde jätta. 
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Individuaalsus ja lapsekesksus – õppimisel ja arendamisel lähtume eakohasest, 
lapse arengule vastavast põhimõttest: lihtsamalt raskemale, kergemalt keerulisemale, 
lähemalt kaugemale. Suhtume lapsesse kui võrdväärsesse partnerisse, kellel on 
täiskasvanult palju õppida ja kellelt on ka täiskasvanul palju õppida. 

Integreeritus – hindame lapse loomulikku huvi ja uudishimu, soovi teada saada, 
õppida, tegutseda, aitame last ümbritseva maailma mõistmisel erinevate tegevuste 
kaudu. 

Aktiivsus – suuname last aktiivselt liikuma, pakume erineva koormusega kehalist 
tegevust. 

Mängulises – anname lapsele võimaluse valida oma mänge ja tegevusi, tähtsustame 
mängu osa laste õpetamisel ja kasvatamisel. 

Järjepidevus – väärtustame eesti kultuuri, püüame suunata last hindama ja austama 
eesti kultuuri traditsioone, Eesti riiki ja siin elavaid rahvaid ning nende kultuure, 
tutvustame kodukoha ajalugu ja vaatamisväärsusi. 

Koostöö – kogu lasteaia meeskonna tegevus on lastevanematele avatud. Püüame 
pidevalt ja erinevaid koostöövorme kasutades kaasata lapsevanemaid, arvestame 
kodude kasvatuspõhimõtteid ja seda, et lapsevanemad on oma laste kõige peamised 
kasvatajad ja õpetajad. 

Eetilisus – kuna laps õpib ja omandab kogemusi eelkõige matkides, eeskujusid ja 
autoriteete jälgides, siis peab personali käitumine ja tegevus olema eetiline, kultuurne, 
koostööaldis, kaaslasi austav ning neid aktsepteeriv. 

 

ERIPÄRA 

Meie lasteaiale annab lisaväärtust looduslähedus, kuna asume Lehmja tammiku 
servas.  Eripäraks on süvendatud looduse tundmaõppimine, korraldatakse matku, 
teemapäevi, toimub ka koostöö RMK- ga. Loodus pakub meile palju erinevaid 
võimalusi liikumiseks, laste õpetamiseks ja arendamiseks. Kasutame õppe-
kasvatustöös õuesõppe, avastusõppe ja loovusõpetuse metoodikaid; 
väärtuskasvatuse- ja terviseedenduse metoodikaid. 

 

IV LASTEAIA ARENGU JA SISEHINDAMISE VÕTMEALAD 

• Eestvedamine ja juhtimine 

• Personalijuhtimine 

• Koostöö huvigruppidega 

• Ressursside juhtimine 

• Õppe- ja kasvatusprotsess 
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V  2015-2018 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS  

 

Alljärgnev analüüs tuleneb läbiviidud sisehindamise tulemustest. 

 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid:  

1. Arengukava uuendamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. 

2. Töökorralduse parendamiseks täiustatud asutuse sisekorrareeglid, 
täpsustatud ametijuhendid ja täiustatud tunnustamissüsteem. 

3. Asutuse arengut toetav organisatsioonikultuur, meeskonnatöö 

4. Asutuse oluliste dokumentide koostamisel osaleb töörühmades kogu 
personal (teenidav personal, kõik õpetajad). 

5. Toimib koostöö KOViga hoone süsteemide renoveerimiseks. 

6. Lasteaia koduleht on täiendatud, uuendatud 

 

Olulisemad tegevused ja tulemused: 

• Arengukava ja tegevuskavasid analüüsitakse pedagoogilistel nõupidamistel. 
Tulemuste analüüsist lähtuvalt seatakse uued eesmärgid. 

• Täiendatud on sisehindamise süsteemi, tööohutuse ja töötervishoiualast 
dokumentatsiooni. Lasteaias toimub kõigi valdkondade tegevuste hindamine, 
loodud on sisehindamise süsteem ja planeeritud sisekontroll, kaasatud on 
huvigrupid. 

• Sisehindamise raames annab personali ja lastevanemate rahulolu-uuringute 
tulemuste analüüs hea väljundi lasteaia tugevuste ja nõrkuste kaardistamiseks 
ning parendusvajaduste väljaselgitamiseks 

• Igal aastal vaadatakse üle õpikeskkonna riskianalüüs. 

• Teostatud on kogu personali töökeskkonna uuring, mis on andnud olulist teavet 
töökeskkonna ohutumaks muutmiseks ja parendamiseks 

• Lasteaias toimuvad regulaarselt personali koosolekud, pedagoogilised 
nõupidamised ja hoolekogu koosolekud, kus analüüsitakse hetkeolukorda, 
tekkinud probleeme ning erinevate protsesside toimimist. 

• Kogu maja personalil on olnud võimalik osaleda täiendkoolitustel. Õpetajad, kes 
on osalenud asutusevälistel koolitustel, annavad omandatut edasi 
kaasõpetajatele pedagoogilistel nõupidamistel.  Aktiivselt osaletakse 
majasisestel koolitustel. Saadud oskusi ja teadmisi kasutatakse õppe- 
kasvatustöös. 
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• Asutuse juhtkond on läbinud juhtimisalased koolitused, täiendatakse end 
pidevalt strateegilise juhtimise, eestvedamise ja meeskonnatöö alal 

• Personali ja asutuse eesmärkide kokkusobitamiseks toimuvad arenguvestlused 
ja analüüsid, toimub töökorralduse ja selle tulemuste analüüs.  Üheks 
arenguvestluste analüüsi tulemuste väljundiks on töötajatele vajalike koolituste 
kavandamine. 

• Õpetajad koostavad eneseanalüüsil põhinevaid õppeaasta kokkuvõtteid, mis 
omakorda on aluseks õppealajuhataja poolt tehtavale õppeaasta analüüsile. 

• Kord aastas (kevadel) hinnatakse lasteaia tööd personali ja lastevanemate ning 
laste rahuluolu küsimustike kaudu. Toimunud on arenguvestlused õpetajate ja 
lastevanemate vahel. 

• Pedagoogid ja personal on hinnanud rahulolu-küsitlustes kõrgelt lasteaia 
juhtimist, mainet ja üldist rahulolu lasteaiaga. Kõrgelt hinnatakse juhtkonna 
tegevuse mõjusust, eestvedavat rolli, lasteaia rahalisi vahendeid on sihipäraselt 
ja otstarbekalt kasutatud. 

Eelneval aruandluse perioodil viidi lasteaias läbi temaatiline riiklik järelevalve. 
Järelevalve eesmärgiks oli välja selgitada laste arengu toetamine, õppe- ja 
kasvatustöö korraldamine, rühmade komplekteerimine ning õpetajate ja õpetajaid 
abistavate töötajate töö korraldamine, eesti keele kui teise keele õppe korraldamine, 
lapse turvalise kasvukeskkonna tagamine ja andmete õigsuse kontrollimine Eesti 
Hariduse Infosüsteemis. 

Harju Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalituse peainspektor hindas lasteaia töö 
tulemused väga heaks, ettekirjutusi ei esitatud. 

Samuti viidi lasteaias läbi Rae vallavalitsuse poolt teenistuslik järelevalve, mille käigus 
puudusi ei tuvastatud. 

Põhja-Eesti Päästekeskuse tuleohutusjärelevalve ettekirjutustest lähtuvalt on välja 
vahetatud kilbiruumi tulekindel uks ja lisatud andureid. 

Terviseameti Põhja talituse poolt läbiviidud plaanilise järelevalve käigus on koolieelse 
lasteasutuse toitlustamise korralduse inspekteerimise aktide alusel 2015.a., 2016.a. ja 
2017.a. hinnatud toitlustamine nõuetele vastavaks ja ettekirjutusi ei ole määratud. 

Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskuse riikliku toiduohutuse 
järelevalve kontrollaktide alusel vastab lasteaed Toiduseaduses ning Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta sätestatud 
nõuetele. 

Lasteaed kasutab PRIA koolipiima toetust. 

Lasteaed Tõruke andmed kajastuvad riiklikus elektroonses hariduse infosüsteemis 
EHIS. 
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Sisehindamise tulemusel 5-pallisüsteemis on hinnang: 

       2014/2015       2015/2016      2016/2017 

Personali hinnang juhtimisele 4,8 4,8 4,9 

Personali tunnustamine ja 
motiveerimine 

4,6 4,7 4,8 

Juhtkonna ja personali koostöö 
otsuste tegemisel, plaanide 
koostamisel 

4,7 4,7 4,7 

Personali soovide ja 
arenguvõimalustega 
arvestamine 

4,8 4,8 5,0 

 

Parendusvaldkonnad:  

1. Arengukava uuendamisel lähtuda sisehindamise tulemustest 

2. Asutuse oluliste dokumentide koostamisel kaasata töörühmadesse 
rohkem personali (teenidav personal, kõik õpetajad). 

3. Osa personalist vajab juhendamist ELIIS-I kasutamisel ja analüütilise 
eneseanalüüsi koostamisel. 

4. Koostöö jätkamine KOViga hoone süsteemide renoveerimiseks. 

5. Tõhusam koostöö kohalike ettevõtetega lasteaia arendamiseks. 

 

5.2 Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid: 

1. Pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile (100%).  

2. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, mainekujundamisse, 
majasisestesse tegevustesse. 

3. Pedagoogide eneseanalüüsi oskuste arendamine vastavasisuliste 
koolituste abil, koolitused kogu personalile ühiselt. 

4. Täiendatud personali tunnustamis- ja motiveerimissüsteemi, erinevate 
lasteaedade külastused. 

5. Õpetajate töö tõhusam tänu uuendatud arvutipargile ja kogu maja 
katvale interneti ühendusele. 

6. Õpetajad on motiveeritud osalema erinevatel konkurssidel.  
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Olulisemad tegevused ja tulemused: 

Lasteaed Tõruke personaliks on lasteaiaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad, 
logopeed, õppealajuhataja, direktor, õpetajaabid, lasteaia korrashoiu ning 
toitlustamisega tegelevad töötajad. 

Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor. Personali õigused, 
kohustused ja vastutus on määratletud töölepingutes, ametijuhendites, sisekorras, 
tööohutus- ja tuletõrjejuhendites. 

• Personal on kaasatud arendustegevusse üldkoosolekute, pedagoogilise 
nõukogu tegevuse, töögruppide (arendusgruppide) tegevuse vahendusel. 
Arendustegevuse tulemusena on välja töötatud lasteaia arengukava, õppekava, 
tegevuskavad. 

• Korraldatud on nii sise- kui väliskoolitusi. Üksikkoolitustel osalejad annavad 
tagasisidet, jagavad saadud teadmisi kolleegidega pedagoogilistel 
nõupidamistel. Pedagoogilt pedagoogile kogemuste jagamine toimub avatud 
tegevuste kaudu. Personal on osalenud koolitustel , mis puudutab nende 
töövaldkonda: tuleohutus, esmaabi, töökeskkond, toiduhügieen. Koolitused on 
tõstnud personali töö kvaliteeti ja enesehinnangut. 

• Personali osa sisehindamise teostamisel on mahukas ja oluline: töötajate 
enesehinnangud, rahulolu-uuringud, arenguvestlused, õppe- ja 
kasvatustegevuse hindamine, lapse arengu jälgimine, koolivalmiduse 
hindamine, arenguvestlused lapsevanematega, tegevuste vaatlused ja kõige 
selle analüüsimine, tugevuste ja parendusvajaduste väljatoomine, uute 
eesmärkide seadmine. 

• Õppe- ja kasvatustegevuste vaatluste ja nende analüüsimise põhjal on 
muutunud õpetajate poolt suunatud tegevused mitmekesisemaks ja 
mängulisemaks. Personali aktiivsusest annab tunnistust laste osalemine 
lasteaia liikumis- ja muusikaõpetaja eestvedamisel piirkondlikel ja maakondlikel 
võistlustel, saavutades häid tulemusi. 

• Personal osaleb aktiivselt lasteaia ühisüritustel (ekskursioonid, matkad, peod, 
spordipäevad)  

Personal on aldis kõigele uuele. Lasteaias on vajalik  kaader, tegeletakse eripedagoogi 
värbamisega. 

Õpetajatel ja teenindaval personali olemas kaasaegsed töövahendid ja –riietus.  

Sisehindamise tulemusel 5-pallisüsteemis on personali hinnang: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Minu tööd asutuses hinnatakse 4,9 4,8 4,9 

Võimalus osaleda koolitustel 5,0 4,9 4,9 

Olen saanud juhtkonnaga 
rääkida oma soovidest ja 
arenguvõimalustest 

4,8 5,0 5,0 
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Tunnustus hästi tehtud töö eest 4,8 4,8 4,8 

Personali omavahelised 
suhted on head 

4,7 4,8 4,7 

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Kõikide pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile.  

2. Pedagoogide eneseanalüüsi oskuste arendamine vastavasisuliste 
koolituste abil, ELIIS-i kasutamine, robootika kasut-ne õppeteg-tes. 

3. Meeskondlike arenguvestluste tõhustamine. 

4. Erinevate lasteasutuste külastused, erivajadustega rühmade külastus. 

5. Motiveerida õpetajaid osalema erinevatel konkurssidel. 

 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid: 

1. Laste arengu toetamine toimib pere, lasteaia ja pidaja koostöös. 

2. Hoolekogu tegusaid liikmeid tunnustatakse. 

3. Lapsevanemad on  kaasatud lasteaia ja rühmade  tegevustesse, 
lasteaias korraldatavatesse loengutesse. 

4. Lasteaia tegevusi kajastatakse meedias. 

5. Toimib koostöö kohalike asutuste ja ettevõtetega toetamaks õppekava 
eesmärke ja rikastamaks laste õppimisvõimalusi.  

 

 

Olulisemad tegevused ja tulemused: 

 

Koostöö huvigruppidega on kavandatud nii lasteaia arengukavas kui ka õppeaasta 
tegevuskavas.   

Lasteaias on kaasatud sisemised huvigrupid lasteaia tasandil - personal, 
pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, lapsevanemad, lapsed. Välised huvigrupid: 
vallavalitsus: sotsiaaltöötajad, haridusspetsialistid, lastekaitsespetsialistid; teised 
haridusasutused: valla teised lasteaiad, Jüri gümnaasium; valla kultuuriasutused: Jüri 
raamatukogu, Rae kultuurikeskus, Jüri spordikeskus; kohalik ajaleht “Rae sõnumid”. 
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• Lasteaias toimuvad rahulolu uuringud ja arenguvestlused sisemiste 
huvigruppidega. Rahuloluküsitluste tulemustega arvestatakse lasteaia 
arendustegevustes. 

• Sisemiste huvigruppide koosolekud on toimunud plaaniliselt ja vastavalt 
vajadusele. 

• Toimuvad pedgoogilise nõukogu koosolekud (keskmiselt 1x kuus); 
töökoosolekud, mida ei protokollita; abipersonali informeerimiseks toimuvad 
vajadusel infominutid; rühmades toimuvad lastevanemate koosolekud 
keskmiselt 1x aastas, vajadusel tihedamini.  

Sisehindamise tulemusel 5 palli süsteemis on lapsevanemate hinnang väga hea: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse 
arengu kohta 

69,7% 69,4% 82,5% 

Saan piisavalt infot lasteaias toimuva 
kohta 

67,0% 66,7% 72,5% 

Olen rahul lasteaias toimuvate üritustega 63,0% 63,9% 80,0% 

Minu lapse rühmast on valitud esindaja 
hoolekokku, kes suudab mõjutada 
lasteaias toimuvat ja annab tegevusest 
tagasisidet 

43,5% 44,4% 67,5% 

Minu lapsele meeldib lasteaias olla 64,5% 61,1% 76,9% 

Olen lasteaiaga üldiselt rahul 58,0% 52,9% 69,2% 

 

• Lasteaias toimuvad lapsevanemate rahulolu-uuringud ja lapse arengu 
vestlused vanematega, mille tulemusi arvestatakse lasteaia arendustegevuses. 
Tagasisidet saavad lapsevanemad individuaalselt ja lasteaia koosolekutel. 

• Lapsevanemate rahulolu lasteaiaga on rahulolu-uuringute alusel väga hea, 
samuti on lapsevanemad kõrgelt hinnanud personali töösse suhtumist ja 
usaldust töötajate vastu. 

• Hinnang hoolekogu tööle näitab aastate lõikes tõusutrendi.   

Sisehindamise tulemusel 3 palli süsteemis on laste (vanem ja koolieelikute rühm) 
hinnang: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Kuidas sulle meeldib lasteaias 2,7 2,8 2,9 

Kuidas sulle meeldib lasteaias mängida 2,9 3,0 2,9 

Kuidas sulle meeldivad lasteaias 
toimuvad tegevused 

2,8 2,9 3,0 



 

14 

 

Kuidas sulle meeldib lasteaia toit 2,5 2,6 2,7 

Kuidas sulle meeldib õuesolemine 
lasteaias 

3,0 2,9 2,9 

 

• Laste rahulolu on uuritud rühmades laste tegevuste kaudu. 

• Lapsed käivad meeleldi lasteaias. Koostöö lastevanematega on hea. 
Lapsevanemad on rahul lasteaia personaliga.   

• Lasteaed hindab heatasemelist koostööd valla haridus- ja kultuuriasutustega.  

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Uuendada lasteaia kodulehe materjale. 

2. Kaasata rohkem lapsevanemaid lasteaia ja rühmade  tegevustesse, 
lasteaias korraldatavatesse loengutesse. 

3. Jätkata lasteaia tegevuste kajastamist meedias. 

4. Tihendada koostööd kohalike asutuste ja ettevõtetega. 

 

5.4 Ressursside juhtimine  

 

Eesmärgid: 

1. Ressursside planeerimine lähtuvalt lasteaia õpi-, mängu- ja töökeskkonna 
tingimustest ning sisehindamise ning tegevuskava analüüsist 

2. Säästlik majandamine 

3. Inforessursside juhtimine  

 

Olulisemad tegevused ja tulemused: 

Lasteaia ressursside planeerimisel lähtutakse arengukavast. Eelarve koostamisel 
arvestatakse sisehindamise tulemusi (kajastuvad tegevuskavades, sisehindamise 
aruandes jm), lastevanemate ja personali ettepanekuid ja seadusega sätestatud 
nõudeid lasteaia tegevusele.  

Eelarve projekt arutatakse läbi vallavalitsuses ja kinnitatakse valla volikogus. 

Direktor jälgib eelarve täitmist, vallavalitsuse ökonomist saadab igal kuul aruande 
kulude täitmise kohta. Vajadusel korrigeeritakse eelarvet volikogu otsusega. 

Uute vahendite muretsemine motiveerib töötajaid, aitab muuta õppe- ja 
kasvatuskeskkonda turvalisemaks, lapsesõbralikumaks ja kaasaegsemaks. 

Ressursside kasutamise kohta annab hinnangu hoolekogu ja asutuse personal üks 
kord aastas. Lasteaia ruumide ja maa-ala vastavus tervisekaitsenõuetele on positiivne. 
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Sisehindamise tulemusel 5 palli süsteemis on lapsevanemate hinnang väga hea: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Olen rahul rühmaruumidega 52,2% 50,0% 55,0% 

Olen rahul mängu- ja õppevahenditega 61,0% 61,1% 65,0% 

Olen rahul toitlustamisega 46,0% 45,7% 50,0% 

Lasteaia territoorium on turvaline 52,0% 51,4% 52,5% 

Olen lasteaiaga üldiselt rahul 58,0% 52,9% 69,2% 

 

Personal hindab rahulolu-uuringute alusel oma töötingimusi heaks ja väga heaks, 
ressursside kasutamise tõhusust väga heaks. 

Lapsevanemate rahulolu-uuringutest selgub, et kõrgelt on hinnatud lasteaia 
rühmaruume ja sisustust. Lapsevanemad on küsitluste alusel rahul toitlustamisega 
lasteaias. 

• Kõik lasteaia rühmad ja abiruumid on renoveeritud, 4 rühmas ja lasteaia saalis 
on teostatud ka sanitaarremont, personalile on ehitatud täiendav tualettruum. 
Korrastatud on küttesüsteemi.  

• Toimunud on ka õueala korrastamine (planeerimine mullaga, kuuseheki 
korrastamine-istutamine) ja laste mänguatraktsioonide väljavahetamine ning 
uute paigaldamine (mängupaat UKU, mängurong SHOO-CHOO, pugemistoru 
FOXHOLE, tegelussein COUNTER).  

• 2017.aasta suvel on paigaldatud uus piirdeaed ja korralikud väravad, kogu 
territooriumile on rajatud kaasaegne valgustus. 

• 2018.aasta suvel korrastati rühmade terrasside laed ja renoveeriti 
peasissekäigu trepp 

• Korrastatud on logopeedi töökoht vajamineva sisustusega. 

• Lasteaia eelarvest tulenevalt on uuendatud vajaminevat inventari. 

Muretsetud on laste eale ja kasvule vastavat mööblit, sõime mängutoa uus 
sisustus (kapid-riiulid mänguvahenditele, lauad lastele ja õpetajatele, toolid, 
potiriiul), välja on vahetatud laste toole ka teistes rühmades. Kõikidesse 
rühmadesse on tellitud pehmed istumiskettad hommikuringi jt tegevuste 
tarbeks. 

Lastel on piisavalt mänguks ja õppetööks vajalikke vahendeid.  

Kõikide rühmade nukunurkadesse on paigutatud juurde laste diivanid ja 
tugitoolid. Välja on vahetatud kulunud vaibad, rulood, kardinad ja 
amortiseerunud tolmuimejad. 

• Lasteaia kööki ja rühmadesse on tellitud vajaminevaid toidunõusi ja tarvikuid. 
Personal on varustatud asjakohaste ja ohutute töövahenditega, õpetaja-abidel 
on rühmades kasutamiseks nõudepesumasinad.  
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• Lastele on muretsetud 21 paari suusavarustust (suusad, saapad, kepid) 

• Lasteaia turvalisust parandab valvekaamerate olemasolu hoone eri külgedel 
õueala jälgimiseks.  

• Lastele ja töötajatele on tagatud ohutu töökeskkond, abipersonalile on 
muretsetud tööriideid ja jalatseid. Töötajaid on instrueeritud tööülesannete 
täitmise ohutustehnikast. Majas on paigaldatud tuletõrje- ja 
valvesignalisatsioon.  

Lasteaed on muutunud kaasaegsemaks ja turvalisemaks. 

Infovahetus huvigruppidega toimub läbi suuliste vestluste, koosolekute, infostendide, 
e-kirjade, infovoldikute, kutsete ja lasteaia kodulehe kaudu. Oluliseks peetakse 
igapäevast inimestevahelist suhtlust. Lapsevanemate hinnangul on info liikumine 
lasteaias hea. 

• Lasteaiale on muretsetud arvuteid: õpetajatele, õppealajuhatajale, 
tervishoiutöötajale, majandusjuhatajale, juhatajale. Personalil on võimalik 
kasutada arvutit metoodilises kabinetis. Kõik arvutid on ühendatud internetti, 
töötab ka Wifi võrk. Mitmed ühisdokumendid on salvestatud õpetajate 
arvutitesse ja neid on võimalik vastavalt vajadusele muuta ja täiendada. 
Õpetajad koostavad rühmade aastaplaanid elektroonselt, et vajadusel teha 
täiendusi ja muudatusi. Õpetajad on arvutit kasutades mitmekesistanud õppe- 
ja kasvatustegevusi. Õppe- ja kasvatustegevuste rikastamiseks on õpetajatel 
kasutamiseks Data-projektor, vahendid printimiseks, koopiate valmistamiseks, 
skaneerimiseks.  

• Majandusjuhataja kasutab valla raamatupidamisega ühist PMen 
majandustarkvara programmi. Kasutusel on ka e-arvekeskus, ARNO ja 
vallavalitsuse poolt koostatud digitaalsed dokumendipõhjad.   

• Kasutatakse ka turvameetmeid, et isikuandmed jm dokumendid ei oleks 
kolmandatele inimestele kättesaadavad.  Arvuteid hooldab ja programme 
sisestab vallavalitsuse administraator. 

Oluliseks peetakse igapäevast inimestevahelist kommunikatsiooni.  

Lisavahendite hankimisel on lasteaiale suureks abiks lapsevanemad. Pakutud on 
mänguasju, raamatuid, erinevaid pabereid ja pappi. Organiseeritud ja sponsoreeritud 
on laste ekskursioone (Tallinna Lennujaam, Üksik-sidepataljon, “Kalevi” kommivabrik, 
Nukuteater, Maksu- ja tolliamet, Amserv´i autokeskus, Tallinna Raekoda, Päästeamet, 
Veski Mati jne, ) 

Heategevusüritusena on korraldatud kasutatud asjade müüke, sügislaatasid ja 
jõulukohvikuid. 

Lisavahendeid on vanematelt saadud ka matkapäevade korraldamisel ja pidude 
läbiviimisel. Koolieelikud on osalenud erinevatel tasuta koolitustel (“Targalt Internetis”, 
tuleohutusalased koolitused, “Prügihunt” jne) 

Personal osaleb aktiivselt tasuta koolitustel ja täiskasvanud õppija nädala üritustel. 

Tulemusena on paranenud personali enesehinnang, teadmised ja koostöö 
lastevanematega. 
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Säästlikku majandamist ja keskkonnahoidlikku suhtumist kujundatakse nii töötajates 
kui lastes. Korraldatakse vastavasisulisi ühisüritusi, teemapäevi. Jälgides ja hinnates 
säästliku majandamise ja keskkonnahoidlikkuse rakendumist, saab ellu viia tegevusi 
säästlikuks majandamiseks.  

Säästlikku majandamist ja keskkonnahoidlikku suhtumist kujundatakse töötajates ja 
lastes läbi õppe- ja kasvatustegevuse. Prügi sorteerimine toimub vastavalt nõuetele, 
seda teevad nii lapsed rühmades kui ka personal. Korraldatakse vastavasisulisi 
ühisüritusi ja teemapäevi (näit keskkonnaministeeriumi üritus “Aita pakend ringlema”, 
õpetuslik prügi sorteerimise üritus - SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud 
- “Prügihunt”, heakorrapäev jne). Harjumuspäraseks on kujunenud elektri ja vee 
säästlik tarbimine, paberi kokkuhoid.  

Ressursse kasutatakse ratsionaalselt, jälgitakse kütte tarbimist, mida reguleeritakse 
paigaldatud termoregulaatoritega vastavalt välisõhu temperatuurile. 

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Rekonstrueerida küttesüsteem. 

2. Paigaldada saali uus põrand. 

3. Kaasajastada majasisesed valgustid (LED). 

4. Sanitaarremont 2 rühmas. 

5. Pidev digivahendite kaasajastamine, interaktiivne tahvel ja tahvelarvutid.  

6. Õueala laiendus ja mänguväljakute täiustamine.  

7. Adminkorpuse vundamendisoojustus, asfaldikatte parandused 
peavärava juures. 

 

5.5 Õppe-kasvatusprotsess ja lapsega seotud tulemused  

 

Eesmärgid: 

1. Koolivalmidus -  laste arengu toetamine lähtuvalt vajadustest, huvidest, laste 
arengu analüüsi tulemustest ja lapsevanemaga kokku lepitud põhimõtetest. 

2. Looduse esmane tundmaõppimine, õuesõpe, avastusõpe, loovuse 
arendamine. 

3. Lapsed on sõbralikud, rõõmsad ja koostöövalmid, teavad ja kasutavad 
tervislikke eluviise toetavaid tegevusi. 

 

Olulisemad tegevused ja tulemused: 

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on: lasteaia õppekava, mis vastab Eesti Vabariigi 
Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse riiklikule õppekavale; lasteaia 
tegevuskava; rühmade tegevuskavad; rühmade nädalaplaanid ja lasteaia päevakava. 
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Õppekavas on välja töötatud lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus. 

Lapse arengu jälgimise, fikseerimise, analüüsimise ja hindamise eesmärgiks on 
asutuses püstitatud teabe kogumine lapse individuaalsuse arvestamiseks, 
erivajaduste väljaselgitamiseks, lapse arengu toetamiseks, õppe- ja 
kasvatustegevuste planeerimiseks. Laste arengu hindamine toimub kaks korda 
aastas. Lapsevanemad kaasatakse lapse arengu hindamise ja kavandamise protsessi 
arenguvestluste kaudu. 

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on tasakaalustatud päevakava, kus vahelduvad 
igapäevatoimingud, õppetegevus, laste vabategevus ning puhkus (lõunauinak). Lapse 
põhitegevuseks on mäng, seepärast arvestavad õpetajad rühma õppe- kasvatustöös 
järgmist: igasugune õpetamine toimub mängulises vormis, mängulisi võtteid 
kasutades. 

Lastel on jäätud  küllaldaselt aega vabaks mänguks, liikumiseks ja värskes õhus 
viibimiseks.  Kõige parem arengu näitaja on lapse mänguoskus - oma teadmiste ja 
oskuste rakendamine loovas mängus. 

Õpetajad kasutavad õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimiseks üldõpetuslikku tööviisi, 
võttes aluseks lapse elu- ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Õpetajad 
jälgivad rühma tegevuse kavandamisel nii teema terviklikkust kui ka erinevate ainete 
metoodikaid.  Alternatiivmetoodikate järgi töötavaid rühmi lasteaias ei ole.  Õpetajatel 
on lubatud valikuliselt kasutada alternatiivmetoodikate elemente oma töös 

Üks rühm on liitunud “Kiusamisest vaba lasteaia programmiga”  

Õppetegevused viiakse läbi lõimitult, aktiivselt kasutatakse õuesõpet, aktiivõpet 

Õpetajad järgivad õppe- kasvatustöö täitmist lähtuvalt arengukavast, õppekavast ja 
rühma tegevuskavast. 

Laste koolivalmiduse hindamine toimub lapse arengu analüüsi põhjal valminud 
koolivalmiduskaardi alusel, lapsevanemad saavad tagasisidet. Lapse tugevused ja 
arendusvõimalused arutatakse läbi arenguvestlusel. Lapsed on saavutanud 
koolivalmiduse. 

Lasteaed saab kevadel tagasisidet koolilt laste hakkamasaamise kohta esimeses 
klassis. Tagasiside koolilt laste koolivalmidusele on läbi aastate väga hea ja hea. 

Lasteaias töötab logopeed, kes jälgib laste kõne arengut, koostab kõneravi vajavatele 
lastele individuaalse tööplaani, õppeaasta lõpus analüüsib laste kõne arengut. 

Laste arengu jälgimisel selgunud hariduslike erivajadustega laste toetamiseks 
koostatakse individuaalsed arenduskavad, vajadusel soovitatakse lapsevanematel 
konsulteerida erispetsialistidega. Lasteaias toetatakse haridusliku erivajadusega lapsi. 

Lastele on tagatud eakohane ja tervislik toit. 
Õppetegevused toimuvad läbi mängu ja õuesõppe. 
Kasutusele on võetud ELIISI keskkond õppekasvatustöö fikseerimiseks 

Lasteaial on rohkesti traditsioonilisi üritusi – sügispidu õues, sügisnäitus, sügisene 
matkapäev, leiva- või piimapäev, mardi- või kadripäev, isadepäev, päkapikupäev, 
jõuluteemaline näitus, osavõtt jõuluprogrammidest, jõulupidu, lauamängude olümpia, 
Eesti Vabariigi aastapäev, vastlapäev, lasteaia luule- ja laulupäev, teatripäev “Teeme 
ise teatrit”, Rae Huvikooli õpilaste kontsert, kevadpühad, lasteaia sünnipäev, õpetajate 
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teater, emadepäev, kevadine perepäev, kevadised spordipäevad, merepäev, 
koolisaatmise pidu, koolieelikute spordipäevad teiste Jüri lasteaedadega. 

Terviseedendus ja tervisekasvatus lasteaias on planeeritud lasteaia õppekavas ja 
tegevuskavades. 

Võimalikult palju õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi õues. Liikumistegevused 
liikumisõpetaja juhendamisel toimuvad 2 korda nädalas. Liikumistegevustest 1 on 
kõikidel aastaaegadel iga ilmaga õues. Saalitegevustes pööratakse suurt tähelepanu 
laste õige rühi kujundamisele ja lampjalgsuse profülaktikale. Neil päevil kui ei ole 
liikumistegevust, organiseerivad rühmaõpetajad õuesolekul lastega liikumismänge. 
Talviste liikumistegevuste läbiviimisel on oluline suusavarustuse olemasolu.  

Traditsiooniks on saanud õppeaasta jooksul erinevate tervist edendavate ürituste 
läbiviimine ja neis osalemine. Kaks korda aastas toimuvad spordipäevad kõikidele 
rühmadele. Igal aastaajal, vastavalt laste vanusele, korraldatakse lühemaid ja 
pikemaid matku looduses. Aktiivselt ja edukalt osaletakse valla ja üle-eestilistel 
lasteaedade spordipäevadel. Toimuvad rattapäevad, erinevate spordialade 
tutvustamise üritused (uisutamine, jalgrattaspordi tutvustamine jne). 

Tervisehoiutöötaja jälgib laste arengut, tervislikku seisundit, laste üldist enesetunnet,  
toitumist. 2x aastas mõõdetakse lapse pikkust ja kaalu. Igal kevadel toimub 
tervisenädal rühmades, kus osaleb ka tervishoiutöötaja. Seal tutvustatakse tervislikke 
eluviise, tervislikku toitumist. Toimuvad teemapäevad (piimapäev, leivapäev). 
Hambaarst viib läbi näitliku tegevuse suuhügieeni vajalikkusest koolieelikute rühmas. 

Lastele on loodud võimalusi huvitegevuseks lasteaia ruumes (inglise keele algõpe, 
kergejõustiku ring, showtantsuring, muusikaring, robootika ring). 

Sisehindamise tulemusel 5 palli süsteemis on lastevanemate hinnang väga hea:  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Olen rahul lasteaias läbiviidava õppe- ja 
kasvatustööga 

70,0% 69,4% 85,0% 

Olen rahul lasteaias toimuvate üritustega 63,0% 63,9% 80,0% 

Minu laps saab hea ettevalmistuse 
kooliks 

72,0% 63,9% 81,6% 

Minu lapsele meeldib lasteaias olla 64,5% 61,1% 76,9% 
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Parendusvaldkonnad: 

1. Tehnoloogiaõppe rakendamine  rühmades.  

2. Õpetajate digipädevuste edasiarendamine. 

3. Tähelepanu pööramine erivajaduste väljaselgitamistele ja õpetamisele. 

4. Eripedagoogi vajalikkus. 

 

VI TEGEVUSKAVA VALDKONNITI 2019-2022 AASTAKS 

 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid:  

1. Arengukava uuendamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. 

2. Personal on aktiivne lasteaia ühissündmuste kavandaja ja korraldaja. 

3. Juhtimist toetav dokumentatsioon (juhendid, korrad) on seadusandluse 
ja töökorraldusega vastavuses. 

4. Eliis on kujunenud oluliseks infokanaliks lasteaia tegevuse kohta info 
saamisel. 

5. Toimib koostöö KOViga hoone süsteemide renoveerimiseks. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022  Vastutaja 

Arengukava täitmine, 
pedagoogilise nõukogu, 
koosolekute ja hoolekogu 
otsustega arvestamine ning 
vajadusel muudatuste 
sisseviimine. 

    x     x    x    x  juhtkond 

Personal on kaasatud 
lasteaia innovaatilisse 
juhtimisprotsessi 
kavandajana ja ideede 
elluviijana 

   x    x    x    x juhtkond, 

ped.nõukogu  

Õppeaasta tegevuskavas 
on prioriteedid kavandatud 
lähtuvalt eelneva 
õppeaasta analüüsist 

   x    x    x   x ped.nõukogu 
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Õppeaastaasta 
tegevuskava koostamisel 
sisehindamistegevuste 
rakendamine, aasta 
kokkuvõtete läbiarutamine 
personaliga ja oluliste 
huvigruppidega ning uute 
suundade kavandamine 

   x    x    x    x juhtkond,        
õppealajuhataja,  
õpetajad 

Juhtimist toetav 
dokumentatsioon 
(tööohutusjuhendid; 
instrueerimine; 
riskianalüüs; 
tervisetalituse-, 
päästeameti- ning 
tööinspektsiooni nõuete ja 
ettekirjutuste täitmine 
koostöös KOV-iga) 

  x   x   x   x juhtkond, 

direktor 

Info liikumine huvigruppide 
vahel on süsteemne. 
Oluline info koduleheküljel, 
ELIISIS, igal rühmal oma 
meililist 

  x   x   x   x direktor,  

õppealajuhataja, 

õpetajad 

Lasteaial on oma 
sümboolika, meened 

  x   x   x   x direktor, 

õppealajuhataja 

 

6.2 Personalijuhtimine  

Eesmärgid: 

1. Loodud ametikohad on komplekteeritud. 

2. Pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile. 

3. Personal on kutsealaselt pädev, kaasatud lasteaia arendustegevusse, 
mainekujundamisse, majasisestesse tegevustesse. 

4. Personali arendamine vastavasisuliste koolituste abil, ELIIS-i 
kasutamine, robootika kasut-ne õppeteg-tes. 

5. Meeskondlike arenguvestluste tõhustamine. 

6. Erinevate lasteasutuste külastused, erivajadustega rühmade külastus. 

7. Motiveerida õpetajaid osalema erinevatel konkurssidel. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja 
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Pedagoogi vabale 
ametikohale konkursi 
korraldamine. Töölepingud. 

  x   x   x   x direktor 

Pedagoogide kaasamine 
lasteaia õppe- ja arengukava 
arendustöörühmadesse 

  x   x   x   x direktor, 
õppealajuhataja 

Vajadustele vastava 
koolituskava koostamine 
arengukava eesmärkide ja 
sisehindamise analüüsi 
alusel. 

Sisekoolituste läbiviimine. 

  x 

 

 

  x 

  x 

   

 

  x 

  x 

  

 

  x 

  x 

   

 

  x 

õppealajuhataja, 

 

Korraldada tutvumis- ja 
õppepäevi teistes 
lasteaedades, kogemuste  

vahetus, teiste lasteaedade  

külaliste vastuvõtt. 

  x   x   x   x direktor, 

õppealajuhataja 

Personali kaasamine 
sisehindamisse 

(enesehindamine ja 
sisekontroll), 

põhitegevuse tulemuslikkuse 
analüüsimisse, et selle 
tulemusel parendada lasteaia 
tegevusi. 

  x   x   x   x juhtkond 

Personali innustamine 
osalema konkurssidel ja 
projektides. 

  x    x    x    x juhtkond 

Pedagoogide info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
koolitustele suunamine 
(robootika, eliis jm.) 

   x    x    x    x õppealajuhataja 

Algajate õpetajate 
toetusprogramm 

(mentorite või selles kokku 
lepitud töötajate poolt). 
Sisekoolituste süsteem 
(avatud tegevused  

kolleegidele, töögrupid õppe-
kasvatustöö arendamiseks). 

Õpetaja-abide koolitused. 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

   x 

 

 

 

   x 

 

  

   x 

 

 

 

   x 

 

   

   x 

 

 

 

   x 

 

   

õppealajuhataja 
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Kõik töötajad on läbinud 
esmaabi koolituse, 
tuleohutusalase koolituse ja 
evakuatsiooniõppuse. 

 

  x 

  x 

  

  x 

   x 

 

   x 

   x 

 

   x 

   x 

 

majandusjuhataja 

tervishoiutöötaja 

Rahuloluküsitluste 
korraldamine koolieelikute, 
personali ja lapsevanemate 
seas. 

  x   x   x    x juhtkond 

Meeskondlike 
arenguvestluste korraldamine 

  x   x   x    x juhtkond 

Personali teadmiste ja 
kogemuste jagamine 
lasteaias, personali töö 
tunnustamine 

  x   x   x    x juhtkond 

Personali silmaringi 
laiendamiseks õppereiside 
korraldamine 

  x   x   x   x juhtkond 

 

6.3 Koostöö huvigruppidega  

Eesmärgid: 

1. Uuendatud lasteaia koduleht. 

2. Laste arengu toetamine toimib pere, lasteaia ja pidaja koostöös. 

3. Hoolekogu tegusaid liikmeid tunnustatakse. 

4. Lapsevanemad on  kaasatud lasteaia ja rühmade tegevustesse, 
lasteaias korraldatavatesse loengutesse. 

5. Lasteaia tegevusi kajastatakse meedias. 

6. Tihendatud on koostööd kohalike asutuste ja ettevõtetega toetamaks 
õppekava eesmärke ja rikastamaks laste õppimisvõimalusi.  

 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Vastutaja 

Laste arengu edenemise 
tulemused 

arutatakse läbi pere ja 
lasteaia koostöös 
arenguvestlustel. 

  x   x   x   x õppealajuhataja, 

õpetajad, 

logopeed 

Erinevate huvigruppide 
kaasamine lasteaia tegevuse 
planeerimisse, tegevustesse, 
ühisüritustesse.La koduleht. 

  x 

 

 

  x 

 

 

  x 

 

 

  x 

 

 

direktor, 

õppealajuhataja, 

õpetajad 
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Laste rahulolu küsitluste  

läbiviimine. 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

Lapsevanemate kaasamine 
lasteaia tegevustesse, 
heategevusprojektidesse, 
sisehindamisse 
(rahuloluküsitlused), 
lapsevanemate nõustamine ja 
koolituste võimaldamine. 

  x   x   x   x juhtkond, 

õpetajad 

Koostöö algklasside 
õpetajatega (vestlused, 
üritused, tundide külastused)  

  x   x   x   x õppealajuhataja, 

õpetajad, 

logopeed 

Lapsevanemad on kaasatud 
lasteaia tegevuste 
planeerimisse, hoolekogu 
ettepanekute rakendamine ja 
lasteaia aruandlus. 

  x   x 

   

  x 

   

  x 

 

   

direktor, 

õppealajuhataja 

Huvitegevus, üritused 
koostöös valla erinevate 
asutustega (kultuurikeskus, 
spordikeskus, huvikool, 
gümnaasiumi näitering, 
raamatukogu) 

  x   x   x   x direktor, 

õppealajuhataja, 
õpetajad 

Pidev koostöö kohaliku 
omavalitsusega, teiste 
haridusasutustega, kohaliku 
ajalehega, perearstiga jt. valla 
allasutuste ning firmadega.  

  x   x   x   x juhtkond 

 

6.4 Ressursside juhtimine  

Eesmärgid: 

1. Ressursside planeerimine lähtuvalt lasteaia õpi-, mängu- ja 
töökeskkonna tingimustest ning sisehindamise ning tegevuskava 
analüüsist. 

2. Uuendatud internetiühendus rühmades ja digivahendite kaasajastamine. 

3. Rekonstrueerida küttesüsteem. 

4. Paigaldada saali uus põrand. 

5. Sanitaarremont 2 rühmas. 

6. Siseruumidesse kaasaegsed valgustid (led). 

7. Õueala laiendus ja mänguväljakute täiustamine.  
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8. Adminkorpuse vundamendisoojustus, asfaldikatte parandused 
peavärava juures. 

Tegevus 2019 2020 2021 2022 Rahastami- 

se allikad 

Igapäevane turvaline, 
funktsionaalne, esteetiline 
kasvu- ja töökeskkond 
arvestades laste vanust, 
huvisid ja individuaalseid 
vajadusi. 

  x   x   x   x La eelarve 

Mitmekesised mängu- , õppe- 
ja tegelemisvõimalused ning 
vahendid lastele 

Toa- ja õuevahendite, 
õppevahendite eakohasus, 
mitmekesisus. 

  x   x 

 

 

 

  

  x   x La eelarve 

Lasteaia sümboolikaga 
tunnistused. Tänukirjad, 
voldikud ja meened. 

Sümboolikaga esindus- 

pluusid personalile ja lastele. 

  x 

 

   

   

   

 

 

   x 

  x    

 

   

La eelarve 

Säästlik majandamine ja 
keskkonnahoid. 

Prügi sorteerimine, elektri  ja 
vee säästlik tarbimine. 

Paberi säästlik kasutamine. 

  x   x   x   x  

IT-vahendite kasutamise 
võimalus õppe-ja kasvatus-
tegevuste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel õpetajatele ning 
lastele (Interaktiivne tahvel ja 
tahvelarvutid). Korrastatud 
interneti ühendus. 

  x 

 

 

 

 

  x 

 

 

 

   

  x 

 

 

 

 

  x 

 

 

 

   

La eelarve 

 

 

Päästeteenistuse nõuete 
täitmine. 

Evakuatsioonikoolitus. 

Tulekustutite kontroll. 

  x 

  

  x 

  x 

  

  x 

  x 

  x 

 

  x 

  x 

  

  x 

  x 

La eelarve 
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Eririietus, jalatsid, 
hügieeninõuete täitmine 
(tervisekaitse nõuete täitmine) 

  x 

  x 

   

  x 

  x 

  x 

   

  x 

La eelarve 

La siseruumide heakord, 
nõuetekohane mööbel jm. 
inventar, tehnika. 

Lugemispesade tugitoolid 3 r 

Laste toolid-lauad 
rühmadesse. 

Tolmuimeja 2 tk. 

Admin.vaipkatted, kardinad. 

Rulood, vaibad 3 rühma. 

Rühmade san.remont(2.,3.r). 

Küttesüsteemi korrastamine. 

Valgustite vahetus (LED) 

Saali põranda vahetus 

Akende vahetus uute vastu 

   

 

   

   x 

 

 

  x 

  x 

  x 

   

  x 

   

  x 

  x 

 

   

  

  x 

 

   

   

   

   

  x 

   

    

   

 

 

  

  x 

 

 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

   x 

  x 

 

 

 

 

 

  x 

 

 

 

 

  x 

  x 

La eelarve 

 

 

 

La eelarve 

Õue-ala pidev heakord, 
väravad, terrassid, liivakastid, 
trepid (liiv, muld). 

La piirdeaed, hekk 

Mänguväljaku uuendamine, 
palliviske rõngad 

Peavärava asfaldikatte 
parandus 

Hoone adminkorpuse 
vundamendisoojustus, 
välisfassadi ja vundamendi 
sokli parandus-uuendus 

  x 

 

   

   x 

   x 

   

   x 

   x 

   x 

  x 

 

 

   

   

  x 

 

 

 

  x 

 

   

  x 

  x 

 

   

 

 

  x La eelarve 
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6.5 Õppe-kasvatusprotsess ja lapsega seotud tulemused  

Eesmärgid: 

1. Õppe kasvatustöös kasutatakse aktiivselt õuesõppe, aktiivõppe ja kogemusõppe 
metoodikaid. 

2. Tehnoloogiavahendid on integreeritud igapäevasesse õppetöösse. 

3. Erivajadustega laps on lasteaias märgatud ja toetatud. 

Tegevus 2019 2020 2021   2022 Vastutaja 

Õppekava toimimise  
jälgimine, sellest lähtuvalt 
parenduste tegemine 

  x   x    x   x õppealajuhataja 
õpetajad 

 

Laste arengu jälgimine, 
hindamine, tagasiside 
andmine lastevanematele  

  x   x   x   x õppealajuhataja 

õpetajad 

logopeed 

Laste arenguvajadustest 
lähtuvalt individuaalsete 
tegevuste kavandamine 
rühmas. Individuaalse 
arenduskava koostamine 
HEV lastele  

  x 

 

 

   

  x 

 

 

   

  x   x õppealajuhataja 

õpetajad 

logopeed 

Õuesõppe süstemaatilijne 
kavandamine ja  läbiviimine  
Aktiiv-ja kogemusõppe 
meetodite rakendamine  
õppe- ja kasvatustöös 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

 

   

   x  

 

 

 

   

õppealajuhataja 

õpetajad 

 

 

 

Tegevuste kavandamine 
mängu kaudu   

Grupi ja individuaalse töö 
rakendamine 
õppetegevustes 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

 

  x 

 

 

 

õpetajad 

 

 

 

Infotehnoloogiliste vahendite 
kasutamine õppeprotsessis 
ja vaba aja tegevustes 
(Lego, Bee Bot jne) 

  x   x 

 

   

  x 

 

   

  x õppealajuhataja 

õpetajad 

 

Tervistedendavate 
tegevuste planeerimine, 
elluviimine, teemapäevad: 
piimapäev, leivapäev, 
matkad, liikumispäevad 

  x 

 

 

  x 

 

 

  x   x õpetajad 
tervishoiutöötaja 
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Keskkonna säästliku 
mõtteviisi kujundamine: 
materjalide taaskasutamine, 
prügi sorteerimine, elektri ja 
vee kokkuhoid 

  x   x   x   x õpetajad 

 
 

VII ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse igal aastal septembrikuus 
pedagoogide nõukogu, hoolekogu ja lasteaia juhtkonna vahelise koostöö ettepanekute 
tulemusena. 

Arengukava uuendatakse: 

• Seoses alushariduse seadusandluse muudatustega 

• Seoses muudatustega alushariduse riiklikus õppekavas 

• Seoses lasteaia staatuse muutumisega 

• Seoses arengukava tähtaja möödumisega 

Arengukava kinnitatakse Rae Vallavalitsuse poolt.  

Arengukava muudatused  võetakse vastu pedagoogilise nõukogu-, hoolekogu- ja 
vallavalitsuse kooskõlastusel. Arengukava on kättesaadav kõigile tutvuda soovijaile 
valla koduleheküljel. 

 

Arengukava kooskõlastus: 

Lasteaed Tõruke pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr. 5, 17.04.2019 

Lasteaed Tõruke hoolekogu koosoleku protokoll nr. 9, 15.05.2019 


