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I SISSEJUHATUS 
 

Riisipere Lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse 

§ 91 alusel ning sisaldab lasteasutuse arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava aastateks 

2015–2020 ning arengukava uuendamise korda. 

Riisipere Lasteaia arengukava tegevuskava koostamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 13. 

detsembri 2005. a määruses nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ja nende koostamise, 

täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“ toodud organisatsioonipõhise 

arengukava koostamise ja täiendamise põhimõtetest. 

 

II  ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEASUTUSE 

ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 

2.1 Lasteaia arenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja 

metodoloogia 
 

Riisipere lasteaia arendus põhineb protsessikesksel lähenemisviisil  ning pideva parendamise 

(kavandamine - kavandatu teostamine - tulemuste hindamine - parendamine) metodoloogial. 

Kavandamine kajastub eelkõige arengukavas kirjeldatud kokkulepitud  lähenemistes, 

strateegilistes eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud tegevustes. Kavandatu 

teostamine kajastub eelkõige  lasteasutuse tegevuskavas arengukavas kokkulepitu 

rakendustegevustes.  Tulemuste hindamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus 

hinnatakse eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkust. Parendamine 

kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi põhjal selguvad 

prioriteetsed parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on omakorda sisendiks 

arengukavale, kus kavandatakse uued strateegilised eesmärgid. Käesolev arengukava on üks 

protsessikesksel lähenemisviisil põhineva lasteasutuse arendussüsteemi osa, mis põhineb 

pideva parendamise metodoloogial. 

Valitud pideva parendamise metodoloogia võimaldab hinnata lasteasutusele seatud nõudmiste 

ja eesmärkide saavutamise vastavust tegelikkusega, selgitada välja olulisi parendusvaldkondi, 

kavandada ja rakendada vajalikke parendusmeetmeid ja -tegevusi, eraldada 

arendustegevusteks asjakohaseid ressursse ning hinnata mõõdetavalt eesmärkide saavutamist. 

Pideva parendamise metodoloogia võimaldab jõuda strateegilise juhtimise protsessis 

põhjendatud otsusteni, mis väljenduvad arengukavas prioriteetsete strateegiliste eesmärkidena 

ja nende saavutamist kindlustavate meetmetena. 

Arengukavas on määratletud Riisipere Lasteaia põhisuunad aastateks 2015–2019, et tagada 

lasteaia jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud strateegilised eesmärgid ja 

meetmed eesmärkide saavutamiseks. Luuakse ettekujutus sellest, kuhu lasteasutuste töötajad 

tahavad oma arengus pürgida lasteasutuse õppekava tulemuslikul rakendamisel. Arengukava 

väljendab seda, millisena näevad lasteasutuse töötajad enda lasteasutust nelja aasta pärast 

ning milliseid eesmärke soovitakse saavutada selleks, et tagada lasteasutuse õppekava raames 

toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut 

kavandatakse endale. Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult 
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lasteasutuse töötajatel. Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitatakse 

kindlustada, on järgmised: konkurentsivõime suurenemine, otsuste langetamise mõjususe 

suurenemine, lasteasutuse tegevusnäitajate paranemine, olemasolevate ressursside 

optimaalsem kasutamine, töötajate vastutusvõime suurenemine, intellektuaalse kapitali 

suurenemine, protsesside efektiivsuse tõus, suhtlemisahela toimivuse paranemine, 

usaldusväärsuse tõus, jätkusuutliku arengu tagamine, huvigruppide lojaalsuse tõus ja ühtse 

pere tunde tugevnemine, vanemate tihedam koostöö lasteasutusega. 

Riisipere Lasteaia arengukava koostamisel on arvestatud Riisipere Lasteaia sisehindamise 

aruandes märgitud lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega,  Nissi valla 

arengukavaga aastateks 2012–2030. 

Arengukava on aluseks lasteasutuse tegevuskavale, milles esitatakse arengukavas olevate 

eesmärkide realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 

Lasteasutuse tegevuskavas kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete 

saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja 

tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 

Igal aastal ajakohastatakse olemasoleva arengukava tegevuskava vastavalt toimunud 

muutustele välis- ja lasteasutuse keskkonnas ja õppeaasta sisehindamise tulemuste põhjal, 

millega tagatakse strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta 

lõpus hinnatakse saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu. Tulemuste analüüsi põhjal 

algatab direktor ajakohastamise. 

Riisipere  Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis sisaldab ametlikku 

pikaajalist kokkulepet selles osas, mis on organisatsioonile oluline ja kuidas seda saavutada. 

Nimetatud arengukava toob välja hetkeseisu, tuleneb 2012–2015 lasteaia arengukavast, 

õppeaasta analüüsist, Nissi valla arengukavast, lasteaia põhimäärusest, riiklikust õppekavast, 

lasteaia õppekavast ja teistest õigusaktidest. Lasteaia 2015/2016–2018/2019. õppeaastate 

arengukava koostamise aluseks on järgmiste huvigruppide koostöö: 

 Lasteaia personal  

 Lasteaia hoolekogu  

 Lapsevanemad  

 Lasteaia pidaja 

 

Arengukavas 2015–2019 juhindutakse järgmistest dokumentidest: 

 Nissi valla arengukava 2012–2030; 

 2012–2015 arengukava täitmise tulemus; 

 Eesti elukestva õppe strateegia 2020; 

 Koolieelse lasteasutuse seadus;  

 Riisipere  Lasteaia sisekontrolli tulemused; 

 Lastevanemate rahulolu uuringud; 

 Lasteaia SWOT analüüs (2015) 
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2.2 Lasteasutuse  arenduse põhivaldkonnad 
Lasteaia arendussüsteemi ülesehitamisel on  aluseks võetud viis põhivaldkonda, mis tulenevad 

haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrusest nr 62 „Koolieelse lasteasutuse 

nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes“. Need  viis põhivaldkonda on 

alljärgnevad ja hõlmavad kokkuvõetult kogu lasteasutuse tegevust. 

Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 

Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

Tegevusvaldkond 3 Koostöö huvigruppidega 

Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Selline järjekindel ja süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale, soodustab 

strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 

Lasteaia arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna lõikes nii hetkeolukorra  

kui ka arengukava tegevuskava. Tegemist ei ole siiski sõltumatute tegevusvaldkondadega ja 

nende valdkondade iseseisva arengu kavandamisega, vaid arengu kavandamine nende 

valdkondade kaudu võimaldab lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad 

tegevused. 

 

2.3. Arengukava koostamise protsess 
Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, keda juhtis direktor ning kelle ülesandeks oli 

korraldada arengukava koostamine määratud tähtajaks. Töörühm analüüsis sisehindamise 

tulemusi, kasutades erinevaid meetodeid, mis võimaldasid määratleda põhjuslikud parendamist 

vajavad valdkonnad. Sõnastati prioriteetsed strateegilised eesmärgid ja seati sihid järgnevaks 

kolmeks aastaks. Leiti prioriteetsete strateegiliste eesmärkide saavutamiseks meetodid ja 

peamised tegevused järgevaks kolmeks aastaks, mis oleksid rakendatavad olemasolevate 

inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad kindlaks tähtajaks, eeldaksid 

minimaalselt täiendavaid rahalisi kulutusi ja tagaksid  lasteasutuse jätkusuutliku arengu. 

Arengukava koostamisel oli oluliseks asjaolu, et arengukava koostamisse olid kaasatud kõik 

asjassepuutuvad huvipooled, eelkõige need, kes arengukava ellu viivad. Arengukava on ette 

valmistatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Üksikute tegevusvaldkondade ja 

alavaldkondade raames moodustati eraldi töörühmi, et suurendada kaasamist. Toimusid kogu 

lasteasutuse personali arenduspäevad. Huvipoolte kaasamise tagas avatud diskussiooni 

lasteasutuse tuleviku visioonist ja ühtse arusaama kujunemise kavandatavast. Arengukava 

koostamise etapis said erinevad lasteasutusega seotud huvipooled võimaluse analüüsida 

nõudeid lasteasutusele ja sõnastada mõõdetavaid eesmärke järgnevaks neljaks aastaks, 

Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja huvigruppidele 

esitlemine.  
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2.4.  Missioon visioon ja väärtused 

 
Missioon 

Riisipere Lasteaia missiooniks on  turvaline ja lapsesõbralik haridusasutus, kuhu lapsed tulevad 

meeleldi kaaslastega mängima ja saama uusi teadmisi tasemel, mis võimaldab õpingute 

jätkamist koolis.  

 
Visioon 

Riisipere Lasteaias on lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad kooliminekuks 

vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse, ta on perekonda toetav ja on avatud 

muutustele ja uutele ideedele.  

 

Väärtused 

 lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond 

Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja 

õpikeskkonda ning arenemisvõimalust.  

 

 last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal 

Meie väärtustame last just sellisena nagu ta on, toetades ja  innustades teda uurima 

ümbritsevat ning oma arvamust  avaldama. Peame oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku 

uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele läheneme 

individuaalselt, arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Meie 

personal on missioonitundega ja professionaalne, kes loob lapsele eeldused edukaks 

edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

 mitmekülgne huvitegevus lastele ja täiendõppevõimalused personalile 

Meie lasteaias on mitmekülgne huvitegevus.   

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest. 

Õpetaja on kui õppeprotsessi juht ning õpikeskkonna kujundaja. Ta on võtmeisik lasteaia 

põhiprotsessi tagamisel, st kooliks ettevalmistamisel.  

Koostöös lastevanematega lähtume ühistest väärtustest ja kasvatusprintsiipidest. Lasteaed on 

liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ läbi mille tahame saada hoolivamaks, 

sallivamaks, julgemaks, ausamaks. Kõiki neid väärtusi kanname oma igapäevatöös, olles 

eeskujuks nii lastele kui ka kolleegidele. Oleme edukad vaid sel juhul, kui teadvustame vajadust 

pidevalt juurde ja ümber õppida, olla ettevõtlik ja loov, et kiirelt muutuvas keskkonnas toime 
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tulla. Õppimine ja oma oskuste teadlik kasutamine peab muutuma aktiivse eluhoiaku 

lahutamatuks osaks (Eesti elukestva õppe strateegia 2020).  

Lasteaia arengukava koostamisel on üheks eesmärgiks seatud ka töötajate koolitamine, mille 

üheks lähtepunktiks on väärtustest juhindumine. Selles valdkonnas on planeeritakse koolitusi, 

mis annavad võimalusi ja praktilisi oskusi väärtuskasvatuse alase aine lõimimiseks õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel. Samuti on eesmärgiks, et õpetajaid koolitatakse lapse 

erivajadusi märkama juba varajases staadiumis,  Nissi valla arengukavas 2012–2030 peetakse 

oluliseks tugivõrgustiku toimimist, mis võimaldab valla hariduselu korraldamisel järjest enam 

arvestada laste vajadustega, sh erivajadustega, toetades iga lapse individuaalset, sotsiaalset 

arengut, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust. 

 

Lasteaia traditsioonid  

Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid.  

Väljakujunenud traditsioonid lähtuvad rahvakalendrist ja tähtpäevadest:  

- tarkusepäev; 

- lavastused tulenevalt olulisematest rahvakalendri tähtpäevadest;  

- lasteaia sünnipäev;  

- Eesti Vabariigi aastapäev (isamaaline väärtuskasvatus); 

- spordipäevad, vastlapäev, tõrvikujooks; spordikuu, rattapäevad; tervisenädal 

- temaatilised väljasõidud loodusesse;  

- sõbrapäev;  

- õpetajatepäeva tähistamine; 

- heategevuslik jõululaat; 

- perepeod (jõulupeod, emade- ja isadepäeva peod); 

- piknikud koos vanematega; 

- lõpetajate ekskursioon; 

- lõpupidu kooli minevatele lastele. 

 Aastaaegadest lähtuvad ühisüritused: 

- sügise sünnipäev; 

- loomade toitmine, matk metsa. 

Lasteaiatöötajate väljasõidud ja üritused.  

Üritused kajastuvad lasteaia ürituste plaanis ja lasteaia kodulehel.  

 

Lasteaia eripära  
 

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.  

Loodus on inimese ja tervise allikas – sellele toetub lasteaia eripära. Looduse mitmekülgsuse 

mõistmine, kasvukeskkonna ja selle maksimaalne ärakasutamine  lastele toimub läbi 

mitmekülgsete tegevuste: lasteaiaelu täiendavad õppekäigud ja -ekskursioonid. Lastega on 
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võimalus viibida palju looduses, tutvuda maaelu ja -töödega, õppida tundma kodukoha taimi ja 

loomi.  

 Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning 

pidevaks enesetäiendamiseks.  

 Olulist rõhku pööratakse meie lasteaias ka tervislikule toitumisele. Propageerime 

laste õppe- ja kasvatustegevuste kaudu tervist edendavaid eluviise. 

 Lõimime õppe- ja kasvatustegevustes pärandkultuuri, kasutades ka rahvaluule suur- 

ja väikevorme (liisusalmid, luuletused, muistendid jne).  

 Loodus- ja keskkonnahoid on teemaks, mis läbib kõiki õppetegevusi. 

 Lasteaial on oma laul ja  logo. 

 Lisaks toimuvad  lasteaia huviringid koostöös Nissi Trollidega –  sissejuhatus 

muusikasse  ja pilliõpe; Riisipere Kultuuriseltsiga –  savi-loovusring. Meie majas 

toimub karate, rahvatants, beebikool.  

 Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“,  läbi mille tahame 

saada hoolivamaks, sallivamaks, julgemaks, ausamaks. 
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DIREKTOR 

8 RÜHMA-
ÕPETAJAT 

MUUSIKA-
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LIIKUMIS-
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III LASTEAIA HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA ARENDUSE 

PÕHISUUNAD 

LÄHTEPOSITSIOON 
Juhtimine  

Juhtimine lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest. Lasteaia juhtimisstruktuuri skeem on 

toodud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Riisipere  Lasteaia juhtimisstruktuuri  skeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andmed lasteaia kohta 
Lasteaia andmed on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Andmed Riisipere Lasteaia kohta 

Õppeasutuse  nimetus Riisipere Lasteaed 

Aadress Metsa 7, Riisipere, 76202 Harju maakond 

Telefon +372 608 7121 

kodulehekülg http://riisiperelasteaed.edicypages.com/ 

e-post riisipere.lasteaed@mail.ee 

Õppeasutuse  pidaja 

 Aadress 

Nissi  vald 

Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju 

maakond  

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Registrikood 75010370 

mailto:riisipere.lasteaed@mail.ee
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Ajalugu 

Riisipere Lasteaia eelkäijaks on 1959. aastal asutatud Keila Maaparandusjaama Lasteaed, 

asukohaga Munalaskme külas.  

1962. a viidi asutus üle Riisipere Sovhoosi alluvusse, nimetusega Riisipere Sovhoosi 

Lastepäevakodu.  

Alates 1979. a tegutseb lasteaed uues hoones Riisipere alevikus.  

1991. a, seoses Riisipere Sovhoosi likvideerimisega, läheb lasteaed Nissi külanõukogu alluvusse 

nimetusega Riisipere Lasteaed.   

Alates 2014. a 1. septembrist tegutseb lasteaias neli rühma:  sõimerühm, 2 nooremat rühma ja 

vanem rühm. 

Laste arv lasteaias on käesoleval ajal järgmine: sõimerühmas 16 last ja lasteaiarühmades kuni 

24 last. Momendil käib lasteaias 83 last.  

Riisipere Lasteaed on Nissi Vallavalitsuse hallatav asutus. Lasteaed töötab Nissi Vallavolikogu 

poolt kinnitatud põhimääruse alusel (Nissi vallavolikogu 22.10.2015. a määrus nr 16).  

 

Õppe-ja kasvatustegevus 

Lähtudes Nissi valla arengukavast (Nissi Vallavolikogu 14.06.2012 määrus nr 5) on lasteaia 

esmaseks ülesandeks tagada kättesaadav ja  kvaliteetne alusharidus turvalises ja nõuetele 

vastavas keskkonnas koos toimivate tugisüsteemidega. Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse 

aluseks on lasteaia õppekava. Lasteasutuse õppekava üldosa on koostatud lasteaia eesmärkidest 

lähtuvalt ning kajastab lasteaia eripära. Lasteaed toetub õppetöös tuntud eesti pedagoogi 

Johannes Käisi metoodikale, mis põhineb loodusvaatlustel. Meie üheks eesmärgiks on arendada 

lastes loodushoidlikku ja keskkonnateadlikku suhtumist, kasutades integreeritud tegevusi ja õues 

õppimist. Lastega on võimalus viibida palju looduses, tutvuda maaelu ja   -töödega, õppida 

tundma kodukoha taimi ja loomi.  

Lisaks õppekavaga kehtestatule on lastel võimalus osaleda lasteaias toimuvates huviringides.  

Lasteaias  toimub laste arengu hindamine ja  haridusliku erivajaduse väljaselgitamine  regulaarse 

analüüsimise abil. Info lapse arengu kohta fikseeritakse lapse arengumapis ja vähemalt üks kord 

õppeaastas viib pedagoog lapse arengu toetamiseks vanemaga läbi arenguvestluse, et koos 

arutades kujuneks ühine arusaam lapse arengust ja kujuneks hea koostöösuhe ning usaldus. 

Hariduslike erivajadustega lastele koostatakse vajadusel individuaalne arenduskava ja 

õppeaasta lõpul tehakse kokkuvõte selle toimimisest. Lasteaias rakendatud tugisüsteemid 

(pedagoogid, tugiisik, logopeed) tagavad osaliselt laste toetamise. Vajadus on  eripedagoogi 

(individuaalõpe) ja sotsiaalpedagoogi järele, kelle üheks ülesandeks oleks ka erivajadustega 

lapse õppe- ja kasvatustegevuse ning arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine 

tugispetsialistide ja õpetajate vahel (nn erivajaduste koordinaator). 

Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ . 
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Lapsed  

Lasteaias on alates 2015. a  4 rühma. Lasteaia nimekirjas on seisuga 01.09.2015 84 last. 

Nooremas rühmas (1)  22 last ( 3–6aastased lapsed); nooremas rühmas (2) 24 last (3–6aastased 

lapsed);  sõimerühmas 14 last ja vanemas rühmas (6–7aastased lapsed)  23 last.  

Normatiivne kohtade arv on 74 (14+20+20+20). 01.09.2015. a seisuga said kõik soovijad 

lasteaiakoha.   

 

Personal  

Lasteaias töötab 21 inimest, sh  pedagooge  11 ja abipersonali 10. Logopeedilist abi vajavate 

laste ja nende vanematega  tegeleb logopeed. 

Pedagoogide  keskmine vanus on 51,7 aastat  ja muul personalil  51,2  aastat. Probleemiks on 

jätkuvalt  nn vananev personal, sest vanemaealiste töötajate osakaal on väga suur. Keskmine 

vanus töötajatel on 51,03. 

 

Tabel 2. Riisipere Lasteaia pedagoogide hariduslik struktuur (01.09.2015) 

Pedagoog KOKKU Kõrgharidus Kesk-eriharidus 
pedagoogiline pedagoo-

giline 
muu 

Direktor 1 1   

Õpetaja 8 2  6 

Muusikaõpetaja 1  1  

Liikumisõpetaja 1 1   

KOKKU 11 4 1 6 

 

55% pedagoogidest on kõrgharidus.  Ühel õpetajal on  ülikool lõpetamisel ja 1 õpetaja on 

vanemõpetaja. 

Pedagoogiline personal on kaasatud lasteaia põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel läbi 

pedagoogilise nõukogu töö. Lasteaias on arendustegevusse  kaasatud erinevad töörühmad – 

lasteaia õppekava arendamise töörühmad, lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamise 

töörühm. Personali täienduskoolituse kavandamine lasteaias tuleneb arengukava eesmärkidest, 

töötajate pädevusnõuetest ja  sisehindamise tulemustest. Lasteaias hinnatakse  

täienduskoolitusele eraldatud ressursside kasutamise tulemuslikkust. Koolituste tellimisel tehakse 

koostööd lähiümbruse lasteaedadega (Turba ja Haiba lasteaed). Lasteaia personali 

tunnustamissüsteem on hetkel puudulik, sõltudes eelarvevahendite olemasolust. Personali 

motivatsiooni tõstmiseks oleks vaja  rahalist fondi eelarvesse.  
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Õpi- ja kasvukeskkond 

Iga rühma kasutuses on rühma- ja magamistuba, riietusruum, toidublokk, tualettruum ja esik. 

Kõikidel rühmadel on võimalik kasutada saali, mis on kohandatud ka võimlemissaaliks. Lisaks 

laste kasutuses olevatele ruumidele on lasteaias olemas  köök koos sinna kuuluvate 

abiruumidega, metoodikakabinet ja pesuköök.  

Lasteaed vajab uut maja. Lasteaiale on antud F-energiamaja tähis. Puudulik on  ventilatsioon, vee- 

ja kanalisatsioonitorustik, elektrisüsteemid jm.  Uuendamist vajab lasteaia õueala (mängu- ja 

spordiväljak,  lasteaia territooriumil olevad teed, piirdeaiad). Uue lasteaia ehitamisega saaks 

lahenduse ka ruumipuuduse probleem: loovustuba, metoodikakabineti kaasajastamine, 

köögipersonalile puhke- ja riietusruumid, eraldi saal võimlemistegevuste läbiviimiseks , lastele 

söögisaal, ruum individuaalse ja grupitöö läbiviimiseks. Õpetajatel on vajadus õpetajate toa järele, 

kuna praegu kasutuses olev tuba asub kohandatud ruumis. Pidevalt tehakse  järelevalve ametite poolt 

ettekirjutusi, kuna maja järjest amortiseerub. 

Õueala  mängu- ja õuevahendid vajavad vastavalt tänapäeva turvalisusnõuetele väljavahetamist 

ja uuendamist. Oluline on laste riiete ning jalanõude jaoks kuivatamiskapi ostmine. Laste kasvu- ja 

õpikeskkond muutuks paremaks, kui  viia laste arv normpiiridesse (lasteaiarühmas kuni 20 last, praegu 

rühma nimekirjas kuni 24 last, sõimerühmas 14 last; praegu rühma nimekirjas 16 last).  

 

Riisipere Lasteaia  huvigrupid 

Lasteaia huvipoolte määratlemise lähtealuseks on huvipoolte klassikaline definitsioon: 

„Huvipooled (stakeholders) – kõik need, kellel on huvi organisatsiooni, selle tegevuse ja 

saavutuste vastu. Siia võivad kuuluda kliendid (otsesed kasusaajad), partnerid, tarnijad, 

töötajad, omanikud, ühiskond.“ (allikas: EFQM) 

Lasteaia võtmehuvipoolteks (asutuse põhitegevusega otseselt seotud, seda mõjutavad ja/või 

sellest kasu saavad huvipooled) on: lapsed, lasteaia personal (nii pedagoogiline kui ka 

mittepedagoogiline,  lapsevanemad (sh 6-liikmeline hoolekogu), lasteaia pidaja; 

koostööpartnerid:  Nissi Vallavalitsus, Nissi Põhikool, Nissi valla Kultuurikeskus, Turba Lasteaed, 

Riisipere Raamatukogu, AS Nissi Soojus; EELK Nissi Maarja Kogudus; OÜ Riisipere Tervisekeskus; 

Imbi Kannukene Hambaravi; Alemaa ja Mets OÜ, Nissi Puit OÜ,  Keila Tarbijate Ühistu, OÜ 

Saidafarm, OÜ Mahefarm, lasteaia vilistlased, Tallinna Ülikool,  projektipartnerid; MTÜ-d:  

Riisipere Kultuuriselts;   Muusikaselts Nissi Trollid, Nissi Naisselts,  Nissi Spordiklubi, Ellamaa 

Loodusselts. 

Ühiskonna tasandil on lasteaia huvipoolteks  Haridus- ja Teadusministeerium, Harju 

Maavalitsus, naabervaldade ja -linnade omavalitsused.  

Lasteaias väärtustatakse koostööd kõigi huvipooltega, koostöö põhineb vastastikusel 

mõistmisel, usaldusel ja partnerlusel. Lasteaia koostöövõrgustik toetab lasteaia visiooni ja 

missiooni elluviimist.  
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Joonis 3: Riisipere Lasteaia koostöövõrgustik 

 

 

Lasteaia  hetkeseis  

Lasteaia hetkeseisu väljaselgitamiseks on toimunud SWOT analüüs, mille käigus selgusid meie 

lasteaia tugevused, millele saab uusi plaane üles ehitada; nõrkused, mille parandamiseks tuleb 

eesmärgid püstitada; ohud, mida tuleks vältida ja arenguvõimalused, mida lasteaed peaks 

püüdma ära kasutada. 

Tabel 3. Lasteaia SWOT analüüs 

TUGEVUSED (S) 

 Looduslähedus 

 Väike kogukond 

 Lapsed 

 Uuenduslikud suunad lasteaia 
juhtimisel 

 Püsiv kollektiiv 

 Haritud õpetajad 

 Oma köök 

 Tervislik toit 

 Sõbralik, koostööaldis kollektiiv 

 Toetav direktor 

 Õppekäigud väljaspool lasteaeda 

 Huviringid 

 Lastele teatrietendused 1 x kuus 

 Suur õueala 

 Hea asukoht 

 NÕRKUSED (W) 

 Laste arv rühmades suur 

 Amortiseerunud hoone 

 Puudub kaasaegne mänguväljak, 
atraktsioonid 

 Amortiseerunud köök, köögitehnika 

 Kehv käitumiskultuur 

 Ühised reeglid (lasteaed-kodu) 

 Lasteaia-kodu koostöö  

 Lasteaia aed 

 Puuduvad abiruumid 

 Vananev personal 

 Segarühmad 
 

 

LASTE- 
AED 

LAPSED 

LAPSE-
VANEMAD 

HOOLEKOGU 
KOOSTÖÖ-
PARTNERID 

PERSONAL 
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VÕIMALUSED (O) 

 Uus maja 

 Koostöö huvigruppidega 

 Sündivuse kasv  

 Lisafinantseering läbi projektide 

 Lastevanemate motiveeritus ja 
kaasamine 

 Personali koolitused, enesetäiendus 

 Rühmades laste arvu vähendamine 

 Rühmade arvu suurendamine 

OHUD (T) 

 Tööjõupuudus / spetsialistide puudus 

 Sotsiaaltoetuste vähenemine 

 Valla eelarve alarahastamine 

 Sündivuse langus 

 Väljaränne 

 Tihe liiklus lasteaia värava taga 

 Vandaalitsemine 

 

Hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise tulemustest. Terviklik tugevuste ja 

parendusvaldkondade analüüs on toodud lasteaia sisehindamise aruandes. Sisehindamise 

aruandes esitatud olulisemad parendusvaldkonnad määravad kindlaks lasteaia arenduse 

põhisuunad lähiaastateks. Järgnevalt on esitatud olulisemad tugevused ja arenduse põhisuunad 

viie tegevusvaldkonna lõikes. 

 

3.1. Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas: 

Toimiv sisehindamine, mis on tõhus asutuse kui terviku tegevuse läbipaistvuse kajastamisel. 

- Tegutsevad töörühmad. Personal on teadlikum süsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest. 
- Sisehindamise protsessi on kaasatud huvigrupid. Tulemused on süstematiseeritud. 
- Personal on haaratud enesehindamisprotsessi ja mõistab selle tähtsust.  
- Paranenud on analüüsil põhinev otsustamine  ja muudatuste juhtimine.   

Lasteaia põhiväärtused  on omaks võetud nii personali kui lapsevanemate poolt. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas: 

- Arengukava 2015–2019, aasta tegevuskava ja teiste arengut suunavate plaanide 
koostamine, võttes aluseks analüüsitud tulemused, kaasates tööprotsessi huvigrupid. 

- Töökorralduse ja dokumendihalduse täiustamine. 
- Eestvedamisel ja juhtimisel olla avatud mõistlikele uuendustele, tagamaks kaasaegne 

areng ja toimimine. 
 

3.2. Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas: 

- Personal on vastavalt vajadusele komplekteeritud. 
- Personal on kaasatud otsustusprotsessi.  
- Lasteaias on logopeed ja psühholoog, toimiv koostöövõrgustik.  
- Toetakse töötaja õppimist. 
- Toimib koostöö Turba Lasteaiaga. 
- Tagasiside arenguvestlustelt positiivne. 
- Toimuvad koolitused. Täienduskoolitustel käivad töötajad kasutavad uusi teadmisi, 

jagavad kolleegidega (infotunnid). 
- Õpetajad on motiveeritumad lisaülesannete täitmisega (ürituste korraldamine).  
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- Personali motiveerimine ja tunnustamine on  toimunud läbi erinevate ühisürituste, 
tänukirjaga ja võimalusel lisatasudega. Tunnustamine on töötajaid innustav ja arengut 
toetav tegevuse osa. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas: 

Töökohtade täitmine kvalifitseeritud töötajatega,  kes on nooremaealisemad   ja on valmis HEV 

lastega töötama. 

- Vajadus võtta  majandusjuhataja tööle. 
- Personali värbamiseks värbamisstrateegia väljatöötamine ja sidumine lasteaia 

põhiväärtustega. 
- Mittepedagoogilise personali kaasamine erinevatesse koostöögruppidesse. 
- Arenguvestluste jätkuv läbiviimine, lähtudes põhiväärtustest ja ametijuhenditest. Isiklike 

eesmärkide püstitamine. 
- Iga töötaja teadmiste, oskuste tõstmine ja meeskonnatöö arendamine. 
- Personali- ja meeskonnakoolituste läbiviimine  (IKT; seadusega nõutavad koolitused). 
- Töötajate tunnustamise süsteemi parendamine, aluseks lasteaia põhiväärtustest 

lähtumine. 
 

3.3. Tegevusvaldkond 3. Koostöö huvigruppidega 
Olulisemad tugevused tegevusvaldkondades: 

- Toimiv koostöö Nissi Vallavalitsusega. 
- Korraldatud on ühiseid koolitusi  Turba lasteaia  ja Nissi kooli õpetajatega. 
- Toimiv  tugivõrgustik ja lastevanemate individuaalne nõustamine õppe- ja 

kasvatusküsimustes. 
- Vähemalt kord õppeaastas toimub koolitus lapsevanematele. 
- Koostöös lapsevanematega  traditsioonilised üritused: perepeod, jõululaat, jõulupidu.  
- Lapsevanemad tahavad oma lapsi lasteaeda tuua ja lasteaia tegemistest osa saada.  

Hoolekogu on huvitatud lasteaia tegemistest  ja plaanidest. 
- Koostöö  Nissi Põhikooliga. Toimiv kooliks ettevalmistus kooliga kohanemisel. Lapsed on 

kooli oodatud. 
- Lasteaed hindab koostööd ja tunnustab aktiivseid lapsevanemaid. 
- Koostöö suhtes  on üleüldine rahulolu. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas: 

- Huvigruppidega (vanematega, hoolekoguga, teiste lasteaedadega, kooliga, pidajaga) 
koostöö planeerimine aasta tegevuskavas.  

- Lapse arengu toetamine, lapse üleminek lasteaiast kooli oleks lapsele sujuv. 
- Huvigruppide kaasamine lasteaia igapäevategemistesse. 
- Lapsevanemate tunnustamine, tänamine. 
- Hoolekogu töö tõhustamine. 
- Rahulolu uuring läbi viia ka hoolekogu liikmetele. 
- Rahulolu uuringu tulemuste kajastamine lasteaia kodulehel. 

 

3.4.Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas:  
- Eelarveliste ressursside otstarbekas  kasutamine. 
- Lasteaia ruumid ja territoorium vastavad nõuetele. 
- Rühmaruumid on puhtad, maitsekalt kujundatud ja territoorium heakorrastatud.  
- Arenguliselt sobivad õppe- ja mänguvahendid on olemas. 
- Loodud on võimalused loovmänguks.  
- Loodi logopeedi-psühholoogi tööruum. 
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- On tagatud ohutu töökeskkond.  
- Lasteaia füüsiline kasvukeskkond ületab nii rühmaruumides kui ka mänguväljakul 

õigusaktides seatud norme ja riiklikke eesmärke. Avar õueala- ja ruumid. 
- Kõik rühmad on varustatud arvutitega. 
- Lapsed ja töötajad hoiavad ja kaitsevad loodust. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas:  
- Laste õpi- ja kasvukeskkonna arendamine (uue hoone ehitamine, õueala arendamine). 

Uue lasteaiahoone ehitamine lahendab ära hoone ehitustehnilise seisukorra. 
- Lahendamist vajab täna lasteaiahoone üldine seisukord (vt ehitustehniline  ekspertiis 

2015). 
- Lasteaia köögi rekonstrueerimine. Köögitehnika on vana ja vajab väljavahetamist, 

ruumid uuendamist. 
- Lasteaia õueala  uuendamine (mängu-spordiväljak, territooriumil olevad teed, 

piirdeaiad, väravad). 
- Õueatraktsioonide täiendamine. Mängumaja korrastamine. 
- Õppe-, mängu- ja spordivahendite ja rühmamööbli  pidev uuendamine. 
- Nõudepesumasinate, kuivatuskappide ost. Lasteaia koridori, sh põranda remont. 
- Sisehoovis postkontoripoolse terrassi eraldamine aiaga. 
- Uue lasteaia piirdeaia ehitamine. 
- Uue rühma avamine, et vähendada laste arvu rühmas ja  keskmist laste arvu  rühmas 

ühe õpetaja kohta. 
- Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi sisseviimine ja rakendamine.  
- Infotehnoloogia võimaluste kasutamine nii info vahetamisel kui  ka õppe- ja kasvatus-

protsessis. 
- Säästlike majandamisvõtete kasutamine ja keskkonnahoid. 

 

3.5. Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatustegevus 
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas:  

- Lasteaiast omandatav alusharidus võimaldab lastel koolis hästi hakkama saada. 
- Õppekava on toimiv ja õppekava töörühma poolt igal õppeaastal korra läbi töötatud ja 

toimivust hinnatud. 
- Erinevate õppemeetodite kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustöös.  
- Keskkonnaalased tegevused on lõimitud õppe- ja kasvatustöös. Toimuvad matkad ja 

õppekäigud. 
- Projektis “Kiusamisest vaba lasteaed” osalemine  on aidanud laste sotsiaalsete ja 

tunnetusoskuste arendamisele. 
Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteasutuse arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas:  

- Lapse arengu hindamine. Lapse individuaalsusega arvestamine. Erivajaduste 
väljaselgitamine. 

- IAK koostamine koostöös lapsega tegelevate õpetajate – logopeedi,  psühholoogi – 
tugiisiku – lapsevanemaga. 

- „Kiusamisest vaba lasteaed“  programmiga jätkuv liitumine vähemalt 1 rühm aastas. 
- Erinevate õppe- ja kasvatustöö meetodite kasutamine. 
- Õppekäigud. 

  

3.6. Õppeasutust mõjutavad välistegurid lähiajal 
Väliskeskkonna võimaluste ja ohtude määratlemisel analüüsiti järgmiste aspektide mõju 

lasteaia jätkusuutliku arengu tagamisel:  majanduslikud, poliitilised ja demograafilised trendid 

nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil,  võtmehuvipoolte (sh ühiskonna) vajaduste 

muutumine,  lisafinantseerimise võimalused,  koostöövõrgustik ja ühisprojektid. Väliskeskkonna 
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analüüsiks vajalik informatsioon/andmed on pärit Nissi valla arengukavast 2012–2030, Harju 

maakonna arengustrateegiast 2025, Harjumaa rahvastiku prognoosist (Geomedia uuring 2006). 

 Nissi valla rahvaarv väheneb. Suureneb nooremas tööeas (25–39 a vanused aastal 2020) 

inimeste arv seoses 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses sündinud suuremate 

sünnipõlvkondade tööikka jõudmisega. Üldistatud vanuserühmade analüüs toob esile 

kuni 6-aastaste laste arvu kiire kasvu. Kooliealiste laste arv väheneb prognoosiperioodi 

esimesel poolel, kuid hakkab lõpuosas taas suurenema. Väga suuri muutusi 

vanusrühmade vahelistes proportsioonides siiski ei toimu, märgata võib laste osakaalu 

mõningast suurenemist ja kooliealiste osakaalu vähenemist.  

 Toimuvad "Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised". Läbirääkimiste edukal kulgemisel 

moodustuks uus omavalitsus hiljemalt 2017. a kohalike omavalitsuste volikogude 

valimise järgselt. Ühinemisläbirääkimistel osalevad Saue linn, Saue vald, Kernu vald ja 

Nissi vald. 

 Enim mõjutab hariduse kvaliteeti lasteaiaõpetajate pädevus ja motiveeritus. Uuenev ja 

avatud ühiskond eeldab õpetaja rollipildi ja õpetajapädevuste muutumist. Õpetajate 

probleemid Eestis on samad, mis kogu Euroopas: põhi- ja täienduskoolituse 

kaasajastamise vajadus, noorte kvalifitseeritud õpetajate osakaalu suurendamine 

lasteaias, õpetajaskonna motiveerimine professionaalse arengu ja karjäärivõimaluste 

loomisega.  

 Tehnoloogia kiire areng, mis loob uusi võimalusi õppeprotsessi paindlikumaks 

korraldamiseks, kuid samas esitab väljakutse õpetajate IT-alasele pädevusele. 

 Tunnistades hariduse arendamise riigi arengu üheks prioriteediks, tuleb tagada 

lasteaiaõpetajate pidev ja märkimisväärne palga alammäära tõus. Lasteaiaõpetaja 

palgataseme järjepidev kasv motiveerib noori senisest enam asuma tööle õpetajana ja 

seniseid õpetajaid õpetajatööd jätkama. 

 Eesti kiire integreerumine Euroopa ja kogu maalima kogukonda, mis toob esile vajaduse 

pöörata suurt tähelepanu teiste kultuuride ja erisuste mõistmisele. 

 Avatud tööturg tähendab seda, et kedagi enam Eestis väevõimuga ei hoia. Hea on see, 

et välismaal töötamine on paljude jaoks võimalus nii töötust vältida kui ka enese ja pere 

majanduslikku heaolu parandada. Kindlasti on boonuseks ka uued kogemused ja 

oskused nii tööalaselt kui ka näiteks keeleõppimise mõttes. Varjupooleks on aga perest 

eemaloleku tõttu tekkiv paradoksaalne olukord, kus pere majanduslik olukord küll 

pigem paraneb, kuid omavahelised sidemed võivad nõrgeneda, mis jällegi tähendab 

suuremat ohtu, et pere võib laguneda. (Krusel) Nissi vallas on paraku palju  selliseid 

peresid. 

 Ebakindlus  majandusliku olukorra  suhtes tulevikus nii Eestis kui kogu maailmas, mis 

toob kaasa senisest suurema vajaduse  järgida säästliku ja paindliku majandamise 

põhimõtteid. 
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IV  ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

4.1 Arengukava tegevuskava koostamise põhimõtted ja kasutatavad mõisted 
 

Lasteaia arengukava tegevuskavas on väljendatud lasteaia prioriteetsed sihiseaded 

strateegiliste eesmärkidena. Arengukava tegevuskava kajastab kvalitatiivseid muutusi, mida 

soovitakse mingi tulevikus toimuva protsessi käivitamiseks või mingi uue seisundi 

saavutamiseks. Arengukava tegevuskava kirjeldab seda, millised on oodatavad kvalitatiivsed 

muutused lasteaia nelja aasta perspektiivis ning milliste tegevuste kaudu need kavatsetakse 

saavutada. 

Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Arengukava tegevuskavas 

on esitatud viis tegevusvaldkonda: 

 Eestvedamine  ja juhtimine 

 Personalijuhtimine 

 Koostöö huvigruppidega 

 Ressursside juhtimine 

 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Igas tegevusvaldkonnas on esitatud strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud 

meetmed, mille elluviimist korraldab vastutav isik. Strateegilised eesmärgid tulenevad 

sisehindamise tulemustest ning väljendavad tegevusvaldkonnas taotletavat mõju, mille 

saavutamine on mõõdetav. Iga eesmärgi saavutamiseks on esitatud meetmed, mis on erinevate 

tegevuste kogumid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Meetmed sisaldavad endas 

erinevaid tegevusi, mis on vajalikud meetme rakendamiseks. Igale tegevusele on kindlaks 

määratud kindel lõpptähtaeg, mis märgitakse tegevuse juurde. 

Tegevuskavas kasutatavad mõisted 

Arengukava eesmärk ehk strateegiline eesmärk tuleneb sisehindamise käigus läbiviidud 

hetkeolukorra analüüsi tulemustest,  mis on mõõdetav ja reaalselt saavutatav tulemus, milleni 

soovitakse jõuda teatud kindlaks ajaks. Eesmärk on sõnastatud mõjupõhiselt ning selle 

mõõdetavust iseloomustab eesmärgi juures toodud indikaator. Eesmärgid on püstitatud 

arengukavas nii, et nende täitmine oleks lasteasutuse võimuses. 

Tulemuslikkuse mõõdik on eesmärgi täitmist iseloomustav kvalitatiivne või kvantitatiivne 

näitaja, mis võimaldab eesmärgi täitmist mõõta. 

Tulemus on abinõude kogum eesmärgi saavutamiseks. Meetmeid võib olla ühe eesmärgi 

saavutamiseks mitu. Meetmete rakendamine toob kaasa konkreetsed, mõõdetavad 

asjakohased ja reaalselt saavutatud tulemused. Meede on sõnastatud tegevuspõhiselt. Igale 

meetmele tervikuna on määratud vastutaja. 

Tegevused on meetmete rakendamiseks kavandatud konkreetsed tegevused, mis on 

sõnastatud projektipõhiselt, st tegevus on juhitav, mõõdetav ja sellele on võimalik määrata 

kindel teostamise tähtaeg (algus- ja lõppaeg). 

Vastutav isik on kindlaks määratud meetmetele ning ta peab enda tegevuste ja erinevate 

isikute kaasamise kaudu tagama kogu meetme teostamise.
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4. 2. Arengukava tegevuskava 2015–2019. a  valdkonniti 

4.2. 1. Eestvedamine ja juhtimine  

4.2.1.1.  Strateegiline juhtimine 

Eesmärk: Võttes aluseks eelmise perioodi sisehindamise tulemused on koostatud arengukava 2015–2019, aasta tegevuskava ja teised arengut suunavad 

plaanid. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik  

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Arengukava 2015–2018, aasta tegevuskava 
ja teiste arengut suunavate plaanide 
koostamine, võttes aluseks analüüsitud 
tulemused, kaasates tööprotsessi huvigrupid 

Uus arengukava 
aastateks 2018–2020 

Arengukava 
tegevuskava 
korrigeeritakse  1 kord 
aastas. 

x x x x LA eel-
arve 

direktor 

Aasta tegevuskava analüüs ja 
korrigeerimine, uute eesmärkide 
püstitamine, uue tegevuskava 
koostamine 

Aasta tegevuskavad 
aastateks 2016, 2017, 
2018. 

Arengukava 
tegevuskava 
korrigeeritakse  1 kord 
aastas. 

x x x x LA ee-
larve 

direktor 

Õppekava analüüs ja korrigeerimine Muudatustega 
kinnitatud õppekava 

Õppekava 
analüüsitakse ja 
korrigeeritakse 1 x 
aastas 

x x x x LA eel-
arve 

Direktor 

Sisehindamise tegevuste rakendamine Toimiv sisehindamise 
süsteem 

pidev x x x x LA eel-
arve 

direktor 

2015–2018 arengukava tulemusnäitajate 
põhise andmete kogumissüsteemi 
loomine ja kolme aasta jooksul andmete 
analüüsimine 

Arengukava 
tulemusnäitajad on 
kogutud ja EHIS-ega 
võrreldud / 
analüüsitud 

Pidev x x x x LA  eel-
arve 

direktor 

Enesekontrolli tuleohutusaruande 
täitmine ja esitamine 

Tuleohutusaruanne 
täidetud ja esitatud 1 x 
aastas 

1 x aastas x x x x LA  eel-
arve 

direktor 

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse 
edendamine Riisipere Lasteaias  

Riskianalüüs Täidetud kord aastas x x x x LA eel-
arve 

direktor 

Töökorralduse ja dokumendihalduse 
täiustamine 

 Pidev x x x x LA eel-
arve 

direktor 
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4.2. 1.2. Eestvedamine  

Eesmärk: tagamaks kaasaegne areng ja toimimine on juhtimine avatud mõistlikele uuendustele 

Prioriteetsed 
eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Eestvedamisel ja juhtimisel olla avatud mõistlikele  
uuendustele, tagamaks kaasaegne areng ja toimimine 

 Põhiväärtuste 
rakendamine 
igapäevatege-
mistes 

Põhiväärtused on rakendunud 
(lapsekeskne, lapse arengut 
toetav mängu- ja õpikeskkond.  
Meil on last väärtustav, 
missioonitundega ja 
professionaalne personal, 
mitmekülgne huvitegevus 
lastele ja täiendõppevõimalused 
personalile). Oleme avatud 
uutele ideedele ja mõtetele, 
tunnustame ennast ja teisi, 
väärtustame loodust, äratame 
lapsevanemates huvi rühmas 
toimuvate tegevuste vastu 

Personalist hindab tegevust väga 
heaks ja heaks 80%; 
lapsevanematest hindab tegevust 
väga heaks ja heaks 70% 

x x x x LA  
eel-
arve 

direktor, 
personal 

 Töörühmade 
eestvedamine 
prioriteetsete 
eesmärkide 
täitmiseks 

Töörühmade tegevus aitab 
eesmärke täita 

4–6 korda aastas x x x x LA 
 eel-
arve 

direktor 

 Iga lasteaia 
töötaja on 
maine 
kujundaja 

Iga lasteaia töötaja hoiab kõrgel 
lasteaia mainet (teeb oma tööd 
kvaliteetselt, on lojaalne). 

Personalist hindab tegevust väga 
heaks ja heaks 90%; 
lastevanematest hindab tegevust 
väga heaks ja heaks 80%; KOV 
hindab tegevust väga heaks ja 
heaks 80% 

x x x x LA 
eel-
arve 

direktor, 
personal 
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4.2. 2.Personalijuhtimine 

 4.2.2.1. Personali vajaduse hindamine ja personali värbamine  

Eesmärk: Analüüsi põhjal on lasteaia eesmärkide elluviimiseks tagatud töökohtade täitmine kvalifitseeritud töötajatega,  kes on nooremaealisemad   
ja on valmis HEV lastega töötama. 
Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Personalivajadus on analüüsitud 

 Personalivajaduste väljaselgitamine Lasteaias töötab 
kvalifitseeritud kaader. 
Õpetajad vastavad 
jätkuvalt  100% 
kvalifikatsiooninõuetele. 

1x aastas x x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Töökohtade täitmine kvalifitseeritud 
töötajatega,  kes on nooremaealisemad   ja 
on valmis HEV lastega töötama. 

  x x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Vabale ametikohale konkursi 
korraldamine 

Õpetaja vabad 
ametikohad täidetakse 
konkursi kaudu. 

Vastavalt vajadusele x x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Tugispetsialisti – eripedagoogi 
ametikoha loomine (0,3) 

Ametikoht loodud. 
Täidetud 

Vastavalt vajadusele   x x x LA  
eelarve 

direktor 

Vajadus võtta  majandusjuhataja tööle. Ametikoht täidetud Vastavalt vajadusele  x    LA 
eelarve 

direktor 

Personali värbamisstrateegia sidumine 
lasteaia põhiväärtustega 

Personali 
värbamisstrateegia on 
seotud lasteaia 
põhiväärtustega 

Töötajad on 
kaasatud 

 x    LA 
eelarve 

direktor 
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4.2.2.2.  Personali kaasamine ja toetamine 

 Eesmärk: personal on aktiivselt kaasatud kogu lasteaia arendustegevusse. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused (kriteeriumid) 
 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

 Mittepedagoogilise personali kaasamine 
erinevatesse koostöögruppidesse, ka 
ühekordsed sündmused (matkad, 
spordipäevad, etendused jms) 

Suureneb abipersonali  soov 
erinevates tegevustes kaasa 
lüüa  

Osaleb 50% x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Pedagoogide osalevad erinevates 
töörühmades. 

Teadvustavad oma rolli 
tähtsust koostöögruppides 
osalemisel 

80% x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Personali kaasamine 
otsustusprotsessidesse 

Töötajad on kaasatud, 
rahulolu vähemalt 90% 

4–6 korda 
aastas 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Pedagoogide osalemine koos lastega 
loodusteemalistes projektides 

Lapsed osalevad 
loodusteemalistes projektides  

 x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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4.2.2.3. Personali arendamine  

Eesmärk: personali eneseanalüüs ja arenguvestlused on seotud põhiväärtuste rakendamise analüüsimisega, mis on kaasa aidanud lasteaia visiooni 

rakendamisele, arengukava eesmärkide täitmisele 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 
 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Täiendkoolituse kavandamine ja 
korraldamine.  Koolitusvajaduse 
hindamine.  

Iga töötaja on läbinud 
koolitused koolituskava alusel. 
Personal vastab 
kvalifikatsiooninõuetele.  

Täiendkoolitusel 
osaleb 
pedagoogidest 
100% 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Koolituselt saadud tagasiside andmine. 
Parimate praktikate jagamine, tagasiside 
andmine 

Koolituselt saadud teadmised ja 
materjalid on edastatud (loeng, 
õpimapp, näidistegevus) 
kaastöötajatele 

 x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Personali arendamine tulenevalt kutsestandardist 
 

 Õpetaja kui õppeprotsessi juht ja 
õpikeskkonna kujundaja.  Õpetaja on 
teadlik oma valikutes ja vastutuses 
õppijana ja enesearendajana. Õpetaja on 
pädev oma töös. 

Õpetaja on teadlik oma 
valikutes ja vastutuses õppijana 
ja edasiarendajana. Õpetaja on 
pädev oma valdkonnas. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Arenguvestluste läbiviimine ja tagasiside 
andmine 

Arenguvestlused on läbi viidud. 
On saadud  kinnitust, et maja 
töötajad järgivad meie lasteaia 
põhiväärtusi ja ametijuhendit. 
Püstitatud on isiklikud 
eesmärgid. Tagasiside on antud 

1 x aastas, 
 pidev 
 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Iga töötaja teadmiste, oskuste tõstmine ja 
meeskonnatöö arendamine 

Inimesed mõistavad, et 
õppimine ja enesearendamine 
on nende endi teadlik valik ja 
vastutus. 

1 x aastas, 
 pidev 
 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Personali- ja meeskonna- Personal on koolitatud 1 x aastas, x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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koolituste läbiviimine  (IKT ; 
seaduses nõutavad koolitused) 

vastavalt 
kvalifikatsiooninõuetele 

 pidev 
 

 Pedagoogide osalemine etteantud 
teemadega koolitustel 

Koolituselt tagasiside antud 
tagasiside lehe näol 

Aasta jooksul 
osaleb 
täiendkoolitusel 
100% õpetajatest 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Sisekoolituste ja lahtiste tegevuste 
korraldamine  

Teadmised ja kogemused on 
personaalselt edastatud 

1 x aastas, 
 pidev 
 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

4.2.2.4. Personali hindamine ja motiveerimine  

Eesmärk: lasteaias töötavad motiveeritud töötajad. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Personali hindamine sisekontrolli käigus 
(õppetegevuste vaatlus, dokumentatsiooni 
kontroll, lahtised tegevused, kuu 
kokkuvõtete esitamine, maja puhtuse 
kontroll, töökeskkonna sisekontroll) 

Töötajale töö tulemuse 
kohta hinnangu andmine 

Pidev x x x x  Direktor, 
personal 

Töötajate tunnustamise süsteemi jätkuv 
täiendamine, parendamine, aluseks 
lasteaia põhiväärtustest lähtumine 

Personal on pädev ja 
motiveeritud, rahulolu 
vähemalt 95%. 
 

Tunnustamissüsteemi 
sidumine lasteaia 
põhiväärtustega 

x x x x LA 
eelarve 

Direktor, 
personal 

Töötajate tunnustamine erinevate 
väljasõitude näol. 

Personal omandab kogemusi, 
uusi ideid ja mõtteid oma töö 
mitmekesistamiseks 

Pidev x x x x  Direktor, 
personal 
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4.2.3. Koostöö huvigruppidega  

4.2. 3. 1. Huvigruppidega koostöö kavandamine 

 Eesmärk: koostöö huvigruppidega on planeeritud ja see toetab laste õpitingimuste mitmekesisust ja lasteaia eesmärkide täitmist. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Huvigruppidega koostöö on kavandatud.         

 Huvigruppidega (vanematega, 
hoolekoguga,  kooliga, pidajaga) 
koostöö planeerimine aasta 
tegevuskavas.  

Koostöö on planeeritud 
vanematega, 
hoolekoguga, kooliga, 
pidajaga aasta 
tegevuskavas 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapsevanemate nõustamine, 
arenguvestluste läbiviimine 

Lapsevanematega on läbi 
viidud arenguvestlused (kuni 
90%). 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

Direktor, 
õpetajad 

 Lapse arengu toetamine, lapse 
üleminek lasteaiast kooli oleks 
lapsele sujuv. 

Koostöö kooliga Pidev,  
5 x aastas 

x x x x LA 
eelarve 

Õpetajad,  
direktor 
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4.2.3.2. Huvigruppide kaasamine  

Eesmärk: erinevad huvigrupid on kaasatud ning see loob uudseid ja huvitavaid võimalusi õppekasvatustöö rikastamiseks. 

Prioriteetsed eesmärgid, 
tegevused (kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Huvigruppide kaasamine lasteaia igapäeva tegemistesse 
 Lapsevanemate valmidus 

osaleda lasteaia töös 
(sisekoolituste läbiviimine 
vanematele, ühisürituste/ 
ekskursioonide 
korraldamine ning 
vanemate töökohtade 
külastamine jne) 

Lapsevanemad on kaasatud 
85% ulatuses lasteaia 
ühisürituste läbiviimisse. 
Kasvatuspõhimõtete 
ühtlustamine. Rahulolu-
uuringud vanematele, 
hoolekogule. Rahulolu 80–100% 

Pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Hoolekogu töö 
tõhustamine 

Erinevad koostöövormid: 
ümarlauad, seminarid, 
koolitused jne. 

Vähemalt 4 
korda aastas 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Konstruktiivne koostöö 
hoolekoguga lasteaia 
ühisväärtustest tulenevalt 

Erinevad koostöövormid: 
ümarlauad, seminarid, 
koolitused 

Vähemalt 4 
korda aastas 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lasteaia elu kajastamine 
meedias  

Lasteaia elu kajastamine 
kohalikus vallalehes 

vähemalt  
4 x aastas 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lasteaia kodulehe 
uuendamine 

Lasteaia koduleht on pidevas 
arengus. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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4.2. 3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine  

Eesmärk: sisehindamise tulemused on tagasisidestatud olulisematele huvigruppidele, mis on kaasa aidanud erinevate huvigruppide kaasamisele lasteaia 

arengusse. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused (kriteeriumid) Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

 Viia läbi hoolekogu liikmetele rahulolu 
uuring 

 

Hoolekogu on 
80% rahul 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Rahulolu uuringu tulemuste kajastamine 
lasteaia kodulehel 

 1 x aastas  x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lastevanemate tunnustamine, tänamine 
 

Tänukirjad, 
meened 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

4.2.4. Ressursside juhtimine  

4.2. 4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine  

Eesmärk: ressursside planeerimine on vajadustel põhinev ja kasutamine otstarbekas 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Eelarve koostamine  Eelarvelised ressursid on 
kasutatud teadlikult ja 
otstarbekalt 

1 x aastas x x x x LA  eelarve direktor 

Eelarve täitmise jälgimine Eelarve täitmise jälgimine 
tagab igati vajaliku ja 
läbipaistva juhtimise 

pidev x x x x LA eelarve direktor 
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4.2. 4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

Eesmärk: lasteaia kasvu ja õpikeskkond on turvaline, kaasaegne, heakorrastatud ja mitmekülgset arengut soodustav  

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. allikas Vastutaja 

Laste õpi- ja kasvukeskkonna arendamine   
 

 Köögi rekonstrueerimine On rekonstrueeritud köök, mis 
teenindab  teisi valla haridusasutusi 
(136 tuh) 

1 x aastas x    LA eelarve direktor 

 Riskianalüüsi läbiviimine: 
lasteaia sise- ja väliskeskkonna 
hindamine; 

Juhindutakse lasteaia sise- ja 
väliskeskkonna hindamise tulemustest 

1 x aastas x x x x LA eelarve direktor 

 Materiaal-tehnilise baasi 
vajadusepõhine täiendamine 

Lastele on tagatud eelarve piires 
kvaliteetne ja kaasaegne õpikeskkond, 
mis tagab laste ohutuse 

1 x aastas x x x x LA eelarve direktor 

 Sisehoovis postkontoripoolse 
terrassi  eraldamine aiaga 

 1 x aastas x    LA eelarve direktor 

 Nõudepesumasinate ostmine 1 x aastas x    LA eelarve direktor 

 Kuivatuskappide ostmine 1 x aastas x    LA eelarve direktor 

 Lasteaia koridori, sh põranda 
remont. 

1 x aastas x    LA eelarve direktor 

 Õueala 
arendamine/uuendamine, 
täiendamine.  Mängumaja, 
piirdeaedade-, territooriumil 
olevate teede korrastamine. 

1 x aastas x x x x LA eelarve direktor 

 Vastavalt nõudlusele 
täiendava sõime- või 
aiarühma avamine 

1 x aastas x x x x LA eelarve direktor 
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 Tööruumide sisustamine, 
õpetajate tuba, köögipersonali 
puhke- ja riietusruumid, ruum 
rühmatöö läbiviimiseks 

 1 x aastas x x x x LA eelarve direktor 

 Uue hoone ehitamine  
 

Uue lasteaiahoone ehitamine lahendab 
ära hoone ehitustehnilise seisukorra. 

1 x aastas    2020
+ 

LA eelarve KOV  
direktor 

 

4.2.4.3. Inforessursside juhtimine  

Eesmärk: Infotehnoloogia arendamine. Õppimisel ja õpetamise kasutatakse kaasaegset õppevara, sh digitehnoloogiat 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

fin. 
allikas 

Vastutaja 

 Elektroonilise dokumendi- 
haldussüsteemi 
sisseviimine ja 
rakendamine.  

Liitumine 
elektroonilise 
dokumendihaldus-
süsteemiga, 
AMPHORA 

pidev  x x x La 
eelarve 

direktor 

 IT-vahendite uuendamine, 
täiendamine 

Vastavalt vajadusele 
täiendada IT-
vahendeid 

pidev x x x x La 
eelarve 

direktor 

 Infotehnoloogia võimaluste 
kasutamine info 
vahetamisel õppe- ja 
kasvatusprotsessis  

Õpetajad täidavad 
tööks vajalikke 
dokumente 
arvutipõhiselt ning 
kasutavad uut ja 
huvitavat õppevara 

Õpetajatest 100% täidab tööks 
vajalikke dokumente 
arvutipõhiselt. 

x x x x La 
eelarve 

direktor 

 Lasteaia kodulehe 
arendamine 

Uue välimusega 
koduleht 

Kodulehega rahulolu: 
Lapsevanemad väga rahul ja 
rahul 80%; hoolekogu: väga 
rahul ja rahul 80% 

x x x x La 
eelarve 

direktor 
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4.2.4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid  

Eesmärk: edendada säästlikku majandamist ja keskkonnahoidu 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

On  tagatud on säästlik majandamine ja keskkonnahoid 
 

Edendada säästlikku majandamist ja 
keskkonnahoidu 

Jälgitakse veekraanide sulgemist laste poolt. 
Kustutatakse tuled, kui ruumis ei olda. 
Töötajad ja lapsed sorteerivad prügi, 
täiskasvanud koos lastega koristavad õue ala, 
matkaradadel korjatakse maast pabereid ja 
plastpudeleid. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

Töötajad,  
direktor 

Juurutada lasteasutuses 
keskkonnahoidliku suhtumist 
taaskasutatavate vahendite kaudu 
(õppetööks vajalikud paberid, 
pakendid, jääkmaterjalid jne) 

Õppe- ja kasvatustöös juhindutakse ning 
juurutatakse keskkonnasäästlikku suhtumist. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

 

4.2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

4.2.5.1. Lapse areng  

Eesmärk: Lasteaias toimub kvaliteetne, lapsekeskne, lapse individuaalsust ja erivajadusi arvestav   õppe- ja kasvatustegevus. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused (kriteeriumid) Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Laps on mitmekülgselt ja järjepidevalt arenenud kodu ja lasteasutuse koostöös 
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 Arenguliste erivajaduste varajane 
märkamine, sekkumine, 
tugivõrgustiku toimumise tagamine . 
IAK koostamine koostöös lapsega 
tegeleva tugivõrgustikuga 

100%-lt  on välja selgitatud 
arengulised erivajadused.  On 
koostatud IAK. 

aastaringselt x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Koolieelikute koolivalmiduse 
tagamine 

Kõik koolieelikud on 
saavutanud koolivalmiduse 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapse arengu jälgimine, 
mahajäämuse väljaselgitamine ja 
arengu toetamine, kaasates 
lapsevanemaid ja vajadusel 
erialaspetsialiste 

Igale koolieelikule on 
koostatud koolivalmiduse 
kaart. Iga lapse arengut on 
analüüsitud ja täidetud lapse 
arengukaart. 

aastaringselt x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapse arenguvestluste läbiviimine 
lastevanematega  

Arenguvestlused on läbi 
viidud 100%-selt 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapse individuaalsusega arvestamine Individuaalne töö lastega. Lapse 

individuaalsete vajaduste ja 

võimetega arvestamine õppe- ja 

kasvatustegevuses. Toetada iga 

lapse individuaalset, sotsiaalset 

arengut, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikust. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Osalemine vabariiklikel, maakondlikel, 
piirkondlikel joonistus-,  laulu- ja 
spordivõistlustel ning  konkurssidel 

Osaletud on vabariiklikel, 
maakondlikel, piirkondlikel 
joonistus-,  laulu – ja 
spordivõistlustel ning  
konkurssidel 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lastes tervislike eluviiside kujundamine Lastes on kujundatud tervislikke 
eluviise läbi nädalakavas 
kajastuvate lõimuvate tegevuste 
ja valdkondade: Mina ja 

pidev x x x x LA 
eelarve 

õpetajad 
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keskkond ning liikumise kaudu 
(turvalisus, ohud, liikumine). 
Tervisenädalate läbiviimine: 
spordinädalad, leivanädal, 
südamenädal 

 Lastes keskkonnateadlikkuse 
kasvatamine 

Laste keskkonnateadlikkus on 
kasvanud läbi nädalakavas 
kajastuvate lõimuvate tegevuste 
ja valdkonna mina ja keskkond, 
õuesõppe, õppekäikude, 
ekskursioonide. Lapse 
teadlikkuse tõusu on hinnatud 
läbi intervjuu. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Laste rahulolu-uuringute läbiviimine 100% on küsitletud 6–7a lapsi. 
90% lastest tunneb rõõmu 
lasteaias käimisest 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapse mitmekülgne ja järjepidev 
arendamine kodu ja lasteasutuse 
koostöös 

Lapsevanemaid nõustatakse ja 
antakse tagasisidet lapse arengu 
kohta igapäevaselt. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

4.2.5.2. Õppekava  

Eesmärk: õppekava toetab lasteaia õppeesmärkide täitmist, süvendatult loodushariduse andmist ja „Kiusamisest vabaks“ projekti rakendamisel laste 

sotsiaalsete oskuste arendamist. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused (kriteeriumid) Tulemus Tulemuslikkuse 
mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Õppekava täitmist on hinnatud ja arendustegevust planeeritud 
 

 Õppekava arendustegevusega 
tegelemine, täitmise hindamine, 
vajadusel muudatuste tegemine 

Õppekava on üle vaadatud, täitmist 
hinnatud läbi õpetajate 
eneseanalüüsi ja vajadusel tehtud 

1 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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muudatusi  

 Infotehnoloogia arendamine. Õppimisel ja õpetamisel 
kasutatakse kaasaegset õppevara, 
sh digitehnoloogiat Nädalakava ja 
rühma dokumentatsioon esitatakse 
elektrooniliselt. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Nädalakava planeerimisse laste 
kaasamine ja terviklikkuse jälgimine 

Kaasatakse lapsi nädalakava 
planeerimisse. Õppekava on 
nädalaplaanide koostamise aluseks 

1x kuus  x x x LA 
eelarve 

direktor 

 „Kiusamisest vaba lasteaed“  
metoodika kasutamine 

 pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

4.2.5.3. Õppekorraldus ja-meetodid  

Eesmärk: lasteaias kasutatavad õppemeetodid toetavad lapse mitmekülgset arengut ja õpihuvi. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused (kriteeriumid) Tulemus Tulemuslikku
se mõõdik 
arengukava 
eesmärkide 
alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Lasteasutuses on kasutatud erinevaid õppemeetodeid,  
mis aitavad kaasa lapse aktiivsusele, vaimuerksusele,  
vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele 
 

 Õppekäigud.  Lastes 
keskkonnateadlikkuse kasvatamine 

On toimunud õppekäigud ja 
väljasõidud looduskeskkonda 

2 x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 „Kiusamisest vaba lasteaed“  
programmiga jätkuv liitumine vähemalt 1 
rühm aastas. 

 

Lapsed ja töötajad on 
sallivamad, hoolivamad, 
julgemad ja ausamad 

pidev  x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Erinevate õppe- ja kasvatustöö 
meetodite kasutamine  

Erinevate õppemeetodite 
kasutamine (nt õuesõpe, J. Käis, 
avastusõpe, väärtuskasvatus, 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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meediakasvatus), mis aitab kaasa 
lapse aktiivsusele, vaimuerksusele, 
vajalike teadmiste ja oskuste 
omandamisele.  Õuesõppe 
meetodit on kasutatud 2 x kuus. 
Avastusõppe meetodit on 
kasutatud 2 x kuus. 
Väärtuskasvatust, planeeritud 
tegevusena, on läbi viidud 1x 
nädalas. Meediakasvatust 
planeeritud tegevusena on läbi 
viidud 1 x kuus 

 Tervistedendava tegevuse kaudu oma 
tervise väärtustamise õppimine 
Sportlikest üritustest on toimunud 
spordipäevad. 

 peod , vastlapäev, leivapäev, 
südamenädal, spordinädal 

2x aastas x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Lapsevanemate nõustamine lapse kooliks 
ettevalmistamisel, õppe- ja  päevakava 
osas, et toetada lapse igakülgset arengut 

 Õpetajad on nõustanud 
lapsevanemaid lapse kooliks 
ettevalmistamisel, õppe- ja 
päevakava osas igapäevaselt. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Infotehnoloogiliste vahendite võimaluste 
kasutamine oma töös 

Õppetegevuste mitmekesistamisel 
ja meediakasvatuse läbiviimisel on 
kasutatud infotehnoloogilisi 
võimalusi (näidismaterjalid, 
õppevideod, -mängud). 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 Huviringide mitmekesistamine ja 
tulemuste esitamine vähemalt kord 
aastas (kontsert, näitus, esinemine jm) 

mitmekesine huvitegevus lastele pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 
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4.2.5.4. Väärtushoiakute kujundamine  

Eesmärk: Riisipere L asteaia laps ja töötaja on  hooliv, salliv, julge ja  aus. 

Prioriteetsed eesmärgid, tegevused 
(kriteeriumid) 

Tulemus Tulemuslikkuse mõõdik arengukava 
eesmärkide alusel 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Fin. 
allikas 

Vastutaja 

Juhindumine igapäevatöös 
lasteaia väärtustest ning nende 
rakendamine õppe- ja 
kasvatustöös. 

lapsekeskne, lapse 
arengut toetav mängu- ja 
õpikeskkond 
 

Juhindutakse lasteaia väärtustest 
70% kuni 2020. aastal 95–100%. 
Õpetaja eneseanalüüs õppeaasta 
lõpus (statistiline analüüs)1 x 

aastas 

x x x x LA 
eelarve 

direktor 

Väärtuskasvatust toetava 
õpikeskkonna loomine 

Kõik rühmad on liitunud 
projektiga „Kiusamisest 
vaba lasteaed“. 

Igal aastal liitub üks rühm    x LA 
eelarve 

direktor 

Õpetajad selgitavad lastele 
ühiskonnas väljakujunenud 
väärtusi ja norme 

Õpetajad on eeskujuks ja 
selgitavad ühiskonnas 
väljakujunenud väärtusi ja 
norme igapäevaselt. 

pidev x x x x LA 
eelarve 

direktor 

 

V  ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJLIKE RAHALISTE VAHENDITE KAVANDAMINE 
Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused saavutatavad olemasolevate eelarveliste 

vahenditega ning lasteaia areng tagatakse igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava tegevuskava elluviimiseks 

vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub lasteasutuse eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

VI  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  
1. Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga  õppeaasta  alguseks detailne arengukava rakendusplaan  lasteaia tegevuskavas.  

2.  Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise 

hetkeseisu. 

3. Tulenevalt kokkuvõttest uuendab direktor arengukava tegevuskava. 
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4. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab direktor käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused hoolekogult ja pedagoogiliselt nõukogult. 

5. 2018. aastal koostatakse sisehindamise aruanne, milles esitatakse lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks strateegiliste 

eesmärkide ja nende elluviimiseks vajalike meetmete kavandamisel uues arengukavas, mis kinnitatakse pidaja poolt kehtestatud korras. 

 

KOOSKÕLASTUSED  
 

1. Riisipere lasteaia hoolekogu   15.12.2015. a protokoll nr  3 

2. Riisipere lasteaia pedagoogilise nõukogu    15.12.2015. a protokoll nr 3 

 

 


