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SISSEJUHATUS 

 

 

1. Tõstamaa Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse 
põhisuunad ja -valdkonnad, arengukava ja sellest tulenev tegevuskava on 
koostatud kolmeks aastaks.  

 
Arengukavas määratletakse: 

● lasteaia arengu põhisuunad ja –valdkonnad 
● tegevuskava 2016-2018   
● arengukava uuendamise kord 

 

2. Arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, sisehindamisest, lastevanemate 
rahulolu uuringu tulemustest ja Tõstamaa valla arengukavast aastateks 2016-2019, 
koolieelse lasteasutuse seadusest ja alusharidust puudutavatest õigusaktidest.  

 
3. Arengukava on subjektiivne visioon lasteaia ühest võimalikust ootuspärasest 

sihiseisundist.  
 

4. Arengukava koostamise protsess oli järgmine:  
a) eelmise arengukava analüüs  
a)b) sisehindamine 
b)c) SWOT-analüüs  
c)d) lastevanemate rahulolu uuringu tulemused 
d)e) hoolekogu ettepanekud  

 

5. Arengukava uuendamise kord  
 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse igal aastal hoolekogu, pedagoogilise 
personali ja lasteaia juhtkonna vahelise koostöö ettepanekute tulemusena. Arengukava ja 
selle muudatused kinnitab Tõstamaa Vallavolikogu. 
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I ÜLDANDMED  
 

1.1 ANDMED LASTEAIA KOHTA  
 

LASTEASUTUS  TÕSTAMAA LASTEAED 

Aadress   Varbla mnt 24, Tõstamaa alevik, Pärnumaa, 88101 

Kontakt 44 96 144, 53465490, lasteaed@tostamaa.ee, 

 http://lasteaed.tostamaa.ee/ 

Registrikood 75013322 

Omandivorm   Munitsipaallasteaed 

Lasteaia pidaja  Tõstamaa Vallavalitsus 

Lasteaed on avatud  7.30-18.30 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

 

Tõstamaa lasteaed asub Pärnu maakonnas Tõstamaa alevikus ja on koolieelne asutus 
lastele vanuses 1,5 a. – 7. a. Tõstamaa valla lasteaed on kohaliku alushariduse 
järjepidevuse ja traditsioonide kandja.  
 
 

1.2 MISSIOON 

 

Olla lastele turvalist õpi- ja kasvukeskkonda pakkuv, peresid laste kasvatamisel toetav 
lasteaed, kus laps omandab eluks vajalikud toimetuleku- ja õpioskused, väärtushinnangud 
ja käitumisnormid. 
 

 

1.3 VISIOON 

 

Olla lasteaed, kus lapse isiksust ja individuaalsust väärtustades omandab laps teadmised 
ja oskused, mis loovad eeldused õppimiseks. 
 

 

 

1.4 PÕHIVÄÄRTUSED 

Kodukoht 
 
Rõõmsameelne ja teadmishimuline laps  
 

Traditsioonid 
 

Tervis 
 

Koostöö 
 
 
 

mailto:lasteaed@tostamaa.ee
http://lasteaed.tostamaa.ee/
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1.5 LÜHIAJALUGU 

 

 
Lasteaed alustas tegevust üle 50 aasta tagasi kahekorruselises puumajas, mis on 
tänaseks amortiseerumise tõttu lammutatud. Maja on uuesti üles ehitatud käsitööpoeks 
Kihnu saarele. 

 

Lasteaiamaja on ehitatud kahes osas: esimene osa valmis 1968 aastal ja teine 1982 
aastal. 
1968. aasta veebruaris valmis uus, spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud kaherühmaline maja, 
millele tehti 1982. aastal tüüpprojekti järgi juurdeehitus. Ligi 10 aastat tegutseti 6-
rühmalisena, lapsi oli üle 120 ja töötajaid 36. Öörühma vajasid 30 kaugemalelavat last. 

 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega jäi piirkonnas lapsi vähemaks, sest vanematel ei 
olnud enam majandis ja farmides tööd. Esialgu jäi lasteaeda 1 sõimerühm ja 3 aiarühma. 
Kuna ruumi oli lasteaias ülearu, kooli aga kimbutas ruumipuudus, toodi esialgu lasteaeda 
esimene klass. Mõne aasta pärast suleti veel üks rühm ja lasteaia vanas osas tegutses 
algkool 1999-nda aastani. 

 

Kolmerühmalise lasteaiana (50 – 60 last) tegutseti kuni 2009.a. sügiseni. Siis aga laste 
arv järjekordselt vähenes, algas majanduslangus. Otsustati sulgeda veel üks rühm. 
Tänaseks tegutseb Tõstamaa lasteaias 2 liitrühma. 

 

Lasteaiamajas on saanud endale ruumid taastusravikeskus, raamatukogu, juuksur, 
käsitöötuba.  
 
 

1.6 TRADITSIOONILISED ÜRITUSED 

 
SÜGIS 
Tutvumine Päästeametiga 
Tere sügis! 
Õpetajate päev 
Leivanädal 
Isadepäev 
Mardipäev 
Kadripäev 
 
TALV 
Heategevuslik advendikontsert 
Jõulupeod 
Vastlapäev 
Sõbrapäev 
Vabariigi aastapäeva tähistamine 

KEVAD 
Lasteaia lauluvõistlus 
Emakeele nädal 
Teatripisik 
Südamenädal 
Veenädal 

  Emadepäeva pidu 
Spordipäevad  
 
 
 
SUVI 
Kooliminejate lõpupidu  
Lasteaia ühine väljasõit 

 

 

Vähemalt 2 korda aastas teatrietenused lasteaias 
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1.7 ERIPÄRA 

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö kavandamisel soovime ära kasutada meie kodukoha 
Tõstamaa eripärasid. Saame kasutada seda, mis meil on olemas, seda lastele 
näidata, lapsed saavad seda kogeda. Lapsed õpivad parmini tundma oma kodukohta 
ning seda väärtustama. Samuti saavad lapsed olla kaasatud kogukonda, tugevneb 
nende kodukohatunne. Eesmärk on kodukoht ja selle eripärad siduda lasteaia 
õppekavaga. 
 
Asukoht looduslikult kaunis Tõstamaa alevikus – metsa ja veekogude (jõgi, järv, 
meri,) ning soode ja rabade lähedus soodustab süvendatud loodus- ja 
keskkonnaõpetust ning õuesõpet. Regulaarne koostöö toimub Matsalu 
looduskeskusega, kasutades võimalust osaleda keskkonnaharidusprogrammides ja 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektides. Oluline on kohalike 
loodusväärtuste külastamine ja tundmaõppimine. 
 
Tõstamaa asub maapiirkonnas, kus tegeletakse peamiselt põllumajandusega, 
kalandusega, metsandusega ja turismiga. Koostöös kohalike ettevõtjatega saame 
lastele tutvustada, millega Tõstamaal tegeletakse, mida kasvatatakse või toodetakse. 
Näiteks on Tõstamaa vallas lamba- ja veisekasvatajaid, teravilja- ja aiandussaaduste 
kasvatajaid, turismiettevõtjaid jt. Õppekäigud taludesse või ettevõtetesse avardavad 
laste silmaringi. 
 
Vallas on välja kujunenud oma traditsioonilised kultuuriüritused, kuhu ka lapsed on 
kaasatud või neile pakutakse tegevusi/osalust. Need on vabariigi aastapäev, laste 
laulukonkurss, emadepäev, Räimewest, lastekaitsepäev, Pootsi laat, jaanipäev, 
vallapäevad, Tõstamaa jooks, kadrikarneval, 1. advendi tähistamine, jõululaat.  
 
Tõstamaal on pikaajalise traditsiooniga folkloorirühm Vokiratas, rahvatantsurühm ja 
näitering. Tegutsevad laulukoor, bändiõpe, eakate klubi. Samuti tegutseb aktiivselt 
spordiklubi ning on välja kujunenud traditsioonilised spordiüritused. Lastele saab 
tutvustada nende tegevust. 
 
Lasteaiaga samas hoones asub Tõstamaa käsitöökeskus, millega on väga hea 
koostöö. Lastele pakutakse seal käsitööalast huvitegevust ning on võimalik 
tutvustada käsitöötraditsioone. 
 
Tehakse koostööd ka teiste valla asutustega – raamatukogu, rahvamaja, kool, 
noortekeskus, perearst jt. OÜ SuFe saab tutvustada lastele, kuidas tuleb kraanist 
puhas joogivesi või kuidas töötab katlamaja. Koostöös Tõstamaa päästekomandoga 
tutvustatakse lastele Päästeameti tööd ning tehakse ennetusteemalisi üritusi. 
 

Tõstamaa vallas on ka aktiivseid külaseltse ja mittetulundusühinguid, kellega 
koostöös on võimalik lastele pakkuda tegevusi. 
 
Tõstamaa ajaloo tundmaõppimiseks on mõis, muuseum, kirikud. 
 
Nende tegevuste kaudu tagatakse ka Tõstamaa valla arengukavas hariduse 
valdkonnale seatud eesmärk - õppe-kasvatustöö sidusus kohaliku eluga, 
kohapealsete väärtuste ja võimaluste tutvustamine. 

 

 



3 

 

 

 

1.8 SWOT ANALÜÜS 

 

TUGEVUSED 

1. Hea asukoht  
2. Väljakujunenud traditsioonid  
3. Looduslähedus  
4. Püsiv ja arenev pedagoogiline kaader  
5. Lapsesõbralik kollektiiv  
6. Loominguline õhkkond  
7. Tasuta koolitustel osalemine  
8. Uuendustele kaasaminek  
9. Hea koostöö töötajate vahel rühmas ja kogu majas  
10. Metoodilise materjali ja lastekirjanduse piisav valik  
11. Remonditud ja soojustatud rühmaruumid, saal. 
12. Rühmade hea täituvus  
13. Samas majas raamatukogu - rikkalik valik erinevaid materjale 
14. Judo ring 
 

NÕRKUSED 

1. Remonti vajav koridor 
2. Osaliselt väravate, piirdeaia ja kõnniteede halb olukord 
3. Rahalised võimalused piiratud  
4. Erinevad väärtushinnangud – lastevanemate soovid ja lasteaia võimalused vastutuse 

jagamisel  
5. Vähene kaasaegsete vahendite olemasolu õppetegevuste rikastamiseks  
6. Nooremal rühmal õues vähe mänguatraktsioone 
7. Väljaspool lasteaia territooriumit liiklemine keeruline, puuduvad ülekäigurajad ja 

kõnniteed 
8. Kõik lapsevanemad ei kasuta e-lasteaeda 
9. Lastaias puudub logopeed 
 

OHUD 

1. Vallas elavate laste arvu vähenemine  
2. Nõrk koostöö kaugemal elavate laste vanematega  
3. Eelarvest suur osa kulub suure maja ja teiste samas majas asuvate asutust 

majandamiskuludeks  
4. Sotsiaalsete probleemide suurenemine 
5. Ressursside puudus kõikide soovide täitmiseks (remont, õuevahendid)  
6. Erispetsialistide puudumine ei taga erivajadusega laste vajadusi  
7. Vähene koolitusraha 

 
VÕIMALUSED 

1. Personali täienduskoolitustel osalemine  
2. Projektidega rahaliste vahendite taotlemine  
3. Lasteaia õpetajate palk võrdseks kooli õpetajate palgaga 
4. Lapsi arendavad spordi- ja mänguväljakud  
5. Õuesõppe võimaluste mitmekesistamine  
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6. Lasteaiahoone remondi lõpetamine  
7. Tihedam koostöö vallavalitsusega, kooli ja hoolekoguga  
8. Koostöö vanematega  
9. Lastevanemate ja õpetajate nõustamine Rajaleidja keskuse spetsialistide poolt  
10. Väljasõidud lastega ja koostöö Matsalu looduskeskusega  

 
 
 
 

II LÄHTEPOSITSIOON JA ARENGUSUUNAD 
 

2.1  Õppe- ja kasvatusprotsess 
 Lasteaia õppekava on uuendatud ja seotud kodukohaga 

 Lapsed on saavutanud koolivalmiduse  

 Lasteaias on mitmekesistatud huviringe  

 Õuesõppe osakaal on kasvanud 

 Tõstamaa Keskkooliga on koostöö tagasiside saamisel 

 

Lasteaias korraldatakse õppe- ja kasvatustegevust koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekava alusel koostatud õppekava järgi.  

Igal õppe-aastal valitakse üldteema, mis kajastub lasteaia aastases tegevuskavas, sellest  

lähtuvalt koostavad rühmad oma tegevuskava. Õppetegevused juhinduvad 

nädalateemast, mis on lõimitud kõikide valdkondade sisuga. Valdkondadeks on: mina ja 

keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine.  

Lasteaia õppe- ja kasvatustöös lähtutakse üldõpetuse põhimõtetest, kus eri 
ainevaldkonnad on omavahel integreeritud. Õpetuse aluseks on kodulugu, teemad 
loodusest ja kodukoha ainestikust on kooskõlas aastaaegade vaheldumisega, 
tähtpäevade, rahvakalendri ja ühiskonnas toimuvaga. Õpetajad valivad temaatika ja 
kavandavad 1 kuu tegevused nädalate kaupa. Rühmade tegevuskavades tuuakse välja 
õppeaasta jooksul käsitletavad teemad, üritused, koostöö lapsevanematega ja soovitud 
koolitused. Õppe- ja kasvatustegevustes väärtustatakse loovust, tervist, loodust, säästlikku 
tarbimist.  Koostööd teevad omavahel rühmaõpetajad, õpetaja abid ja muusikaõpetaja. 
Igal kevadel viiakse lapsevanematega läbi arenguvestlused. Õppetegevuste kvaliteeti 
hindavad õpetajad läbi eneseanalüüsi. 
 

Õppetöö mitmekesistamiseks on lasteaias olemas televiisor ja DVD mängija. Personali 
kasutuses on 2 internetiühendusega arvutit, printer, koopiamasin, projektor.  
Lastel on võimalik osaleda ringides: Mürakarude lauluringis, 1x kuus käsitöötoas 
käsitööringis, kord nädalas judo. 
Meie lasteaed asub looduskauniskohas, mis võimaldab rakendada õues õpet. Õuesõppes 
kasutatakse KIKi toetusega lasteaia juurde rajatud erinevaid puuliike tutvustavat õpperada. 
Tulevikus loodame rajada lasteaiale liiklusväljaku, mis on samuti osa õuesõppest ning 
annab võimaluse liiklusõpet rakendada. 
Laste koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud põhimõtted ja korraldus, mis kajastub 
lasteaia õppekavas. Kooliminejad saavad õpetajate poolt täidetud koolivalmiduskaardi. 
Lasteaiast läheb kooli rõõmsameelne, loov, endast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast 
hooliv laps. 
Enamus meie lasteaia lapsi asuvad õppima Tõstamaa Keskkooli. Lasteaia jaoks on oluline 
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saada tagasisidet koolilt. Hetkel vajab tagasiside vorm veel täpsemat väljatöötamist. 
Hariduslike ja arenguliste erivajadustega laste toetamiseks tehakse koostööd Pärnu 
Rajaleidja keskusega, sest lasteaial puuduvad vastava ala spetsialistid. Rühmade 
õpetajad selgitavad õppeaasta algul välja nõustamist vajavad lapsed. Pärnu Rajaleidja 
keskuse töötajad (eripedagoog, logopeed, laste psühholoog) tulevad kohapeale ja 
nõustavad lapsi ja nende vanemaid. Koos püütakse leida abi ja antakse soovitusi 
edaspidiseks. Lasteaed soovib palgata logopeedi, et abivajavad lapsed saaksid lasteaias 
kohapeal nõustamist ja vajadusel ravi. 
Laste kohalkäimiseprotsent on hea, keskmiselt 70%. Lastevanemate rahulolu uuringust 

selgus, et enamik 5-7 aastaseid lapsi tahab käia lasteaias. 

 

Lastearv rühmades ja komplekteerimine: 

 

Lasteaed on kaherühmaline:  
Noorem liitrühm 1,5 – 5a. lapsed. 
Vanem liitrühm 5 – 7a. lapsed.  
Vanemas liitrühmas toimub laste kooliks ettevalmistamine. 

 

2015/2016 õppeaasta: 

Rühm Vanus Tüdrukud Poisid Kokku 

Noorem 

liitrühm 

  1,5-5 a.   15 5 20 

      

Vanem liitrühm     5-7 a.   6 14 20 

Kokku   21 19 40 

 

2014/2015 õppeaasta 

Rühm Vanus Tüdrukud Poisid Kokku 

Noorem 

liitrühm 

  1,5-5 a.   12 10 22 

      

Vanem liitrühm     5-7 a.   8 15 23 

Kokku   20 25 45 

 

Tõstamaa valla laste sündide arv aastate lõikes on järgmine:  

2008 23 

2009 10 

2010 14 

2011 15 

2012 11 

2013 12 

2014 15 

2015 11 

 

2008 aastal oli sündivus väga kõrge. Järgnevatel aastatel on sündide arv langenud, kuid 
jäänud stabiilseks. Lisaks sündivusele mõjutab laste arvu rühmades ka elanikkonna 
liikuvus. 
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2.2 Eestvedamine ja juhtimine: 

● Lasteaial on hea maine 

● Turvalisus on tagatud 

● Lasteaia arengukava on kinnitatud ja tegevus lähtub arengukavast 

● Lasteaia tööd reguleeriv dokumentatsioon on korrastatud 

● Sisehindamine on läbi viidud 

● Töötajate tunnustamissüsteem on täiendatud 

 

2015 aasta mais toimus lasteaias vanemate rahuloluuuring. Uuringu tulemustest selgus, et 

lapsevanemad on lasteaiaga rahul ja lasteaial on hea maine. Enamus lapsevanemaid 

soovitaksid Tõstamaa Lasteaeda ka oma tuttavatele.  

Lasteaia dokumentatsioon vajab täiendamist ja uuendamist. Läbi on vaja viia 

sisehindamine, mis tuleb esitada Haridusministeeriumile. Lisaks sisehindamisele on vaja 

täiendada töötajate tunnustamissüsteemi,  

. 

Lasteaia väärtused vajavad ülevaatamist. Oluline on, et lapsed, nende vanemad ja 

lasteaia personal mõistaksid lasteaia väärtuseid ühtemoodi ja tegutseksid vastavalt 

nendele.  

Lasteaed kasutab e-lasteaeda. Põhifunktsioonid toimivad hästi ning nüüd on aeg 

kasutusele võtta lisafunktsioonid, mida see süsteem pakub. 

 

2.3 Personali juhtimine: 
● Kvalifitseeritud ja professionaalse personali olemasolu on tagatud 

● Personali rahulolu on tagatud 

● Töötajate arenguvestlused on läbiviidud  

 

Personali koosseis seisuga 01.11.2015 

 

Lasteaia personali moodustavad 10 töötajat:  
 5 õpetajat, neist 4 rühmaõpetajat ning muusikaõpetaja, direktor, lisaks töötavad majas 
kokk, majandustöötaja ja 2 õpetaja abi. 
 

Pedagoogiline kaader jaguneb staaži ja hariduse järgi: 

1 – 10 a. 11 – 20 a. 31 – 40 a.  Üle 40 aasta 

1 1  2  1 

   

Rakenduslik kõrgharidus Kesk-eriharidus Muu kesk-eriharidus + 

    320 tundi 

3  1  1  

 

Ühel õpetajal puudub kõrgharidus, kuid 2015 aasta sügisest asus ta seda omandama 
Tallinna Ülikooli, teised õpetajad vastavad lasteaia pedagoogile kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuetele ja on atesteeritud koolieelse lasteasutuse pedagoogideks. Muu 
personal on kesk-eri- või keskharidusega. 
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Personali vanus: 

25 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 

2 2 5 1 

 

Lasteaial on liikumisõpetaja. Tugispetsialistid lasteaial puuduvad. 

 

Personali koolitus: 

Pedagoogide koolituse maht 5 eelneva aasta jooksul on olnud 1094 tundi, keskmiselt 

182,3 tundi ühe pedagoogi kohta.  

 

Koolituste läbiviimine: 

Personal osaleb koolitustel vastavalt rahalistele võimalustele. Korraldatakse ühiskoolitusi 

koostöös teiste lasteasutustega. Seadusest tulevaid koolitusi (esmaabi, tuleohutus) 

tehakse sisekoolitustena, kus osaleb kogu lasteaia personaal. Koolituste läbiviimiseks 

otsitakse lisavõimalusi (nt projektides osalemine). 

Õpetajad jagavad kolleegidele koolitustel saadud materjale ja kogemusi. 

 

 2.4 Koostöö huvigruppidega 
 Lapsevanemate rahulolu on tagatud 

 Koostöö Tõstamaa Keskkooliga on suurenenud 

 Koostöö kohalike asutuste ja ettevõtetega on suurenenud 
 

 

Peame oluliseks koostööd järgmiste huvigruppidega: 

Lapsevanemad 

Hoolekogu 

Tõstamaa Keskkool 

Kohalik omavalitsus 

Noortekeskus 

Raamatukogu 

Rahvamaja 

Käsitöökeskus 

Matsalu looduskeskus 

Perearst 

Kohalikud ettevõtted 

 

Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse on lasteia üks põhieesmärke. 

Lastevanematega info vahetamiseks kasutame erinevaid võimalusi : infouks rühmas, 

rühmade e-postilistid, Facebookis lasteaia grupp, lasteaia koduleht, e-lasteaed, 

koosolekud, arenguvestlused. Lastevanemate kaasamiseks toimuvad mitmesugused 

ühisüritused (nt talgupäev). 

Lasteaias 2015 aasta mais läbiviidud rahulolu uuringu tulemusena selgus, et lasteaia tööd 

hinnatakse kõrgelt ning lasetaia personaliga ollakse rahul. 

Lasteaia tööd toetab hoolekogu, kes esindab lapse ja lastevanemate huve ning osaleb 



8 

 

lasteaia arendustegevuses.  
Lasteaia koostööpartneriks on Tõstamaa Keskkool. Peamiseks eesmärgiks koostöös 
kooliga on laste kooliks ettevalmistamine, sujuvam üleminek lasteaiast kooli ja laste 
toimetuleku tagamine koolis. Paremate tulemuste saavutamiseks soovime suurendada 
koostööd kooliga. Lasteaed ja kool võiksid koos korraldama üritusi kooliminevatele lastele 
ja nende vanematele. Esmaseks koostööpartneriks koolis võiks olla 1. klassi õpetaja, kes 
osaleb kevadisel lastevanemate koosolekul ja selgitab lastevanematele kooliga 
seonduvaid muutusi perekonna elus, tutvustab kooli tugisüsteemide ja huviringide 
võimalusi.  
Kooliminejad osalevad kevadisel spordipäeval kooli staadionil ning tutvuvad kooliga 
õppekäikudel.  
Kaks kord aastas osaleb lasteaed Matsalu looduskeskuse haridusprogrammides. 
Lasteaia tegevust puudutavaid teemasid kajastavad artiklid valla ajalehes ning maakonna 
ajalehes Pärnu Postimees.   
 

2.5 Ressursside juhtimine 

● Lasteaias on tagatud turvaline ja kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond 

● Lasteaia õuele on loodud uusi tegutsemisvõimalusi 

● Lasteaias on järgitud säästliku tarbimise põhimõtteid 

● Lisaressursside leidmiseks on kasutatud projektivõimalusi 

 

Füüsiline keskkond 

Lasteaia tegevus ja majandamine lähtuvad tuleohutusest, tervisekaitse ja tööohutuse 

nõuetest. 

Tõstamaa Lasteaed on standardprojekti järgi ehitatud ühekordne lasteaiahoone: keskel 
pikk koridor ja neli rühmaplokki selle küljes. Mõlemal rühmal on kaks rühmaruumi 
(mängu- ja magamistuba) ja oma katusealune. Lasteaia kasutuses on 2 alevipoolses 
küljes asuvat plokki. Mõlemal rühmal on oma sissepääs. Majas on olemas saal, kus 
toimuvad võimlemis- ja laulmistunnid ning lastepeod, lisaks on personali tööruumid. 
Lasteaial on oma köök. 
Lasteaia territoorium on suur ja ümbritsetud piirdeaiaga. Lasteaia lähiümbrusesse jäävad 
korrusmajad, rahvamaja ning kaunis luitemets.  
Lasteaia õuealal kasvab palju suuri puid. Hoov on korrastatud ja seda kasutavad 
mängukohana ka lapsed. Lasteaia õuealal on olemas 2 liivakasti, 4 kiike, 3 ronimiskaart, 1 
liumägi, karussell, ronimisvahendid ja mängumaja. Üks paviljon on ümber ehitatud 
tööriistakuuriks. Lasteaeda ümbritsev kõnnitee on asfalteeritud, kuid kohati on selle 
lõhkunud puujuured, talvine lumekoristus ja küttetorustiku vahetus. Lasteaia lastel võimalik 
mängida ka aleviku mänguväljakul, metsas ning laululaval. 
Lasteaia õueala vajab uuendamist. Plaanis on asfalteeritud teede korrastamine ning 
tulevikus lasteaia hoovile liikluslinnaku rajamine. Samuti on kavas värskendada 
olemasolevate atraktsioonide välimust ja noorema rühma hoovile paigaldada liumäega 
mängukeskus ning kiiged. 
IT-vahenditest on rühmades olemas internetiühendusega arvutid. Arvuteid kasutatakse 
õppetegevuste läbiviimiseks, suhtlemiseks lastevanematega ja nädalaplaanide 
koostamiseks. Personali kasutuses on printer, koopiamasin ja projektor. Lasteaia saalis on 
olemas televiisor ja DVD-mängija.  
Infoliikumine on tagatud erinevate võimaluste kasutamise kaudu (rühmalistid, infouks 
rühmas, elasteaed, kodulehekülg  
Vastavalt finantsilistele võimalustele on remonditud köögi, saali, taastusravikeskuse ja 
noorema rühma katust (2001-2002. a.). 2004. a. sügisel remonditi koridori katus. Köögi 
remont toimus 2003. a. suvel. 2011. a. sügisel lakiti saali põrand.  
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Vanemas liitrühmas toimus kapitaalremont 2007.a, mille tulemusena on lastel õppimiseks 
ja mängimiseks head tingimused. Välja vahetati kogu rühmaruumi mööbel. Nooremas 
liitrühmas toimus kapitaalremont 2008.a. Lisaks rekonstrueeriti rühma varjualune, kõnnitee 
ja aed. Mõlematel plokkidel on renoveeritud katus ja tehtud välisviimistlus ja sokli 
soojustus. 
2015 aasta suvel sai soojustuse saaliblokk, renoveeriti saal, kaks kabinetti, saali esine 

koridor. Samuti renoveeriti vanema rühma katusealune ning sinna paigaldati lasteaia 

peasissekäiguks uks. 

Remonti vajavad veel koridor, personali ja külaliste WC, köögilagi. Lähiajal vajavad 
sanitaarremonti ka rühmaruumid.  
 

III ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD 

 

Tõstamaa lasteaia arengukava täitmise kokkuvõte ja analüüs tehakse 1 kord aastas, 

eelarveaasta lõpus. 

Asutuse juht hindab lähtudes sisehindamise tulemustest kehtiva arengukava 

muutmisvajadust pärast kalendriaasta lõppu. 

Muudatus- ja parandusettepanekuid saavad teha personali liikmed koosolekutel, 

lapsevanemad  üldkoosolekutel ja hoolekogu kaudu. 

Ettepanekud arengukava muutmiseks kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Tõstamaa Vallavolikogu.  
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IV TEGEVUSKAVA 2016-2018 
 

1. Õppe- ja kasvatusprotsess 
● Lasteaia õppekava on uuendatud ja seotud kodukohaga 

● Lapsed on saavutanud koolivalmiduse  

● Lasteaias on mitmekesistatud huviringe  

● Õuesõppe osakaal on kasvanud 

● Tõstamaa Keskkooliga on koostöö tagasiside saamisel 

 

Tegevused 2016 2017 2018 Teostaja/ 

Vastutaja 

Tulemused Kulud 

● Lasteaia õppekava on uuendatud ja seotud kodukohaga 

Õppekava valdkondade 

täiustamine 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Toimiv 

õppekava 

eelarve 

Õppekava sidumine 

kodukohaga(kohalike 

loodusväärtuste, 

kultuuritraditsioonide, ajaloo, 

asutuste jm) 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Toimiv 

õppekava, 

suurem 

tähelepanu 

kodukohale 

eelarve 

● Lapsed on saavutanud koolivalmiduse 

Lapse arengu hindamise 

kriteeriumite läbi vaatamine ja 

täiendamine (koolivalmiduse 

kaart) 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Koolivalmis laps eelarve 

Erivajadustega laste 

märkamine 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Erivajadustega 

laste toetamine 

eelarve 

Tugisüsteemi loomine ja 

igapäeva töösse rakendamine 

X X X Direktor Igakülgselt 

toetatud laps 

eelarve 

Logopeedi leidmine   X Direktor Igakülgselt 

toetatud laps 

eelarve 

Arenguvestluste läbiviimine X X X Ped. 

personal 

Igakülgselt 

toetatud laps 

eelarve 

Metoodilise materjali 

täiendamine ja 

kaasajastamine 

X X X direktor Pedagooge 

toetav 

metoodiline 

kabinet 

eelarve 

 

Osalemine erinevates 

pakutavates 

õppeprogrammides 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Laste rahulolu eelarve, 

projekt 

Lasteaia ühiste väärtuste 

teadvustamine ja 

tugevdamine 

X X X Kogu 

lasteaia 

personal 

Lasteaia 

väärtustel 

põhinev 

heatahtlik ja 

eelarve 
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viisakas 

suhtlemine kõigi 

osapoolte vahel 

● Lasteaias on mitmekesistatud huviringe 

Huvitegevuse võimaluste 

laiendamine 

X X X direktor Lastel on 

võimalus valida 

erinevate 

huvitegevuste 

vahel 

eelarve 

● Õuesõppe osakaal on kasvanud 

Õuesõppe meetodi tulemuslik 

kasutamine kõigi 

pedagoogide poolt 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Õuesõppe 

osakaal 

suurenenud 

eealrve 

Liikluskasvatuse läbiviimiseks 

liiklusväljaku loomine 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Paraneb laste 

liiklusteadlikus, 

rikastab 

õuesõppe 

võimalusi 

eelarve, 

projekt 

● Tõstamaa Keskkooliga on koostöö tagasiside saamisel 

Tagasiside küsimustiku 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Paraneb laste 

kooliks 

ettevalmistus 

eelarve 

 

2. Eestvedamine ja juhtimine 

 

● Lasteaial on hea maine 

● Turvalisus on tagatud 

● Lasteaia arengukava on kinnitatud ja tegevus lähtub arengukavast 

● Lasteaia tööd reguleeriv dokumentatsioon on korrastatud 

● Sisehindamine on läbi viidud 

● Töötajate tunnustamissüsteem on täiendatud 

 

Tegevused 2016 2017 2018 Teostaja/ 

Vastutaja 

Tulemused Kulud 

● Lasteaial on hea maine 

Teadvustada ja lahti rääkida 

lasteaia väärtused, 

missioon, visioon ja 

tegevuse eesmärgid 

X X X direktor Kõigile üheselt 

arusaadav lasteaia 

areng 

eelarve 

Pedagoogiline nõukogu on 

kaasatud lasteaia juhtimisse 

X X X direktor Personali rahulolu eelarve 

E-lasteaia võimaluste 

suurem kasutuselevõtt 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Toimiv e-lasteaed eelarve 

Tegevusi kajastatakse valla X X X direktor Lasteaial on hea eelarve 
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ajalehes, koduleheküljel maine 

● Turvalisus on tagatud 

Tuleohutuse aruanne X X X direktor Turvaline keskkond eelarve 

Tuleohutusõppuse 

korraldamine 

X X X direktor Teadlik ja 

tegutsemisvõimelin

e personal 

eelarve 

Keskkonna turvalisuse 

hindamise korraldamine 

X X X direktor Turvaline keskkond eelarve 

● Lasteaia arengukava on kinnitatud ja tegevus lähtub arengukavast 

Lasteaia arengukava ellu 

viimine, täitmise analüüs ja 

korrigeerimine 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Lasteaia tegevuse 

eesmärgid ja 

suunad on kõigile 

huvigruppidele 

teada 

eelarve 

Lasteaia aasta tegevuskava 

koostamine ja täitmise 

analüüs 

X X X Ped. 

personal, 

direktor 

Toimiv 

tegevuskava, 

personali, laste ja 

lapsevanemate 

rahulolu 

eelarve 

● Lasteaia tööd reguleeriv dokumentatsioon on korrastatud 

Lasteaia dokumentatsiooni 

vastavusse viimine 

muutustega 

seadusandluses ja 

töökorralduses. 

X X X direktor Dokumentatsioon 

on ajakohane 

eelarve 

Tagada lasteaia tegevuse 

alusdokumentide 

(õppekava,  arengukava, 

tegevuskava) 

kättesaadavus 

X X X direktor Lasteaia tegevuse 

eesmärgid ja 

suunad on kõigile 

huvigruppidele 

teada 

eelarve 

Arengukava koostamine 

2019-2021 aastateks 

  X direktor, kogu 

personal 

Õigeaegselt 

valminud 

arengukava 

eelarve 

● Töötajate tunnustamissüsteem on täiendatud 

Töötajate 

tunnustamissüsteemi 

täiendamine 

X X X direktor Motiveeritud 

personal 

eelarve 

● Sisehindamine on läbi viidud 

Sisehindamissüsteemi 

uuendamine 

X X X direktor Sisekontroll toetab 

lasteaia arengut 

eelarve 

Sisehindamisaruande 

esitamine 

Haridusministeeriumile 

2018 sügisel 

 

  X direktor Valminud 

sisehindamis-

aruanne 

eelarve 
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3. Personali juhtimine 

● Kvalifitseeritud ja professionaalse personali olemasolu on tagatud 

● Personali rahulolu on tagatud 

● Töötajate arenguvestlused on läbiviidud  

 

Tegevused 2016 2017 2018 Teostaja/ 

Vastutaja 

Tulemused Kulud 

● Kvalifitseeritud ja professionaalse personali olemasolu on tagatud 

Personali edasiõppimise ja 

täiendõppe toetamine 

X X X direktor Rahulolev 

kvalifitseeritud 

personal 

eelarve 

Personali kaasamine 

otsustamisse 

(sisehindamine, õppekava, 

arengukava, ühisüritused, 

menüü mitmekesistamine) 

X X X direktor Rahulolev personal eelarve 

Informatsiooni 

kättesaadavus (koduleht, 

infotunnid) 

X X X direktor Teadlik personal eelarve 

Esmaabi koolitus kogu 

personalile 

X   direktor Teadlik ja 

tegutsemisvõimaline 

personal 

eelarve 

Personali koolituste 

kavandamine tulenevalt 

eneseanalüüsist, 

arenguvestlusest ja 

sisekontrollist 

X X X direktor Rahulolev, 

enesekindel, 

kvalifitseeritud 

personal 

eelarve 

Koolitusel saadud info 

jagamine töökaaslastele 

X X X ped. 

personal 

Rahulolev ja teadlik 

personal 

eelarve 

● Personali rahulolu on tagatud 

Ühiste ettevõtmiste 

korraldamine 

X X X direktor Kokkuhoidev 

meeskond 

eelarve, 

projektid 

oma-

finantseering 

Personali rahulolu uuringu 

koostamine ja läbiviimine 

X X X direktor Rahulolev personal eelarve 

● Töötajate arenguvestlused on läbiviidud 

Arenguvestluste läbiviimine 

meeskonnatöö 

tugevdamiseks 

X X X direktor Rahulolev personal eelarve 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Koostöö huvigruppidega 
 Lapsevanemate rahulolu on tagatud 

 Koostöö Tõstamaa Keskkooliga on suurenenud 

 Koostöö kohalike asutuste ja ettevõtetega on suurenenud 
 

Tegevused 2016 2017 2018 Teostaja/ 

Vastutaja 

Tulemused Kulud 

 Lapsevanemate rahulolu on tagatud 
Lapsevanemate rahulolu uuringu 

korraldamine 

X X X direktor Tagasiside 

vanematelt 

eelarve 

Lastele rahulolu uuringu läbiviimine X X X direktor, 

ped 

personal 

Tagasiside lastelt eelarve 

Ühised üritused lapsevanematega 

(peod, talgud, väljasõidud, 

koosolekud) 

X X X kogu 

personal 

Rahulolev laps, 

vanem, personal 

eelarve 

Koostöö Pärnu Rajaleidja keskusega X X X direktor Probleemide 

ennetamine ja 

lahendamine 

koostöös 

spetsialistidega 

eelarve 

Infot edastatakse lapsevanematele 

erinevate võimaluste kaudu (e-post, 

e-lasteaed, kodulehekülg, infouks) 

X X X direktor, 

ped 

personal 

Tagatud 

infoliikumine ja 

lapsevanemate 

rahulolu sellega 

eelarve 

Lasteaia tegevusi kajastatakse valla 

ajalehes 

X X X direktor Tagatud 

infoliikumine ja 

lapsevanemate 

rahulolu sellega 

eelarve 

 Koostöö Tõstamaa Keskkooliga on suurenenud 
Koostöös kooliga 1.klassi minevatele 

lastele kooli tutvustamine 

X X X direktor Koolivalmis laps eelarve 

 Koostöö kohalike asutuste ja ettevõtetega on suurenenud 
Lasteaia tegevustesse ja üritustesse 

kaasatakse kohalikke asutusi ja 

ettevõtteid 

X X X direktor Koostöö 

huvigruppidega 

suurenenud 

eelarve 

Esimese advendi ürituse 

korraldamine koostöös erinevate 

huvigruppidega (rahvamaja, 

lapsevanemad, kogukond) 

X X X direktor Erinevad 

huvigrupid on 

kaasatud 

eelarve 
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5. Ressursside juhtimine 

● Lasteaias on tagatud turvaline ja kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond 

● Lasteaia õuele on loodud uusi tegutsemisvõimalusi 

● Lasteaias on järgitud säästliku tarbimise põhimõtteid 

● Lisaressursside leidmiseks on kasutatud projektivõimalusi 

 

Tegevused 2016 2017 2018 Teostaja/ 

Vastutaja 

Tulemused Kulud 

● Lasteaias on tagatud turvaline ja kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond 

Eelarve koostamine ja 

planeerimine tegevuskava 

realiseerimiseks 

X X X direktor Turvaline keskkond eelarve 

Koridori remont X   direktor Puhas ja korras maja eelarve 

Personali-külaliste WC 

remont 

X   direktor Puhas ja korras maja eelarve 

Köögi lae remont X   direktor Puhas ja korras maja eelarve 

Rühmades sanitaarremont  X X direktor Puhas ja korras maja eelarve 

Lasteaia hoovis kõnnitee 

rekonstrueerimine 

X   direktor Turvaline keskkond eelarve 

Aia ja väravate osaline 

uuendamine 

 X  direktor Turvaline keskkond eelarve 

Laser-värviprinter X   direktor Võimalus lasteaias 

vajadusel värviliselt  

printida 

eelarve 

Vaip nooremasse rühma X   direktor Rahulolevad lapsed eelarve 

Majajuht ja uksesildid 

(seintele maalitud) 

X   direktor Heakorrastatud ja 

turvaline keskkond 

eelarve 

Saalitoolid  X  direktor Rahulolev lapsevanem 

ja personal 

eelarve 

Riidenagid  X   direktor Rahulolev lapsevanem 

ja personal 

eelarve 

● Lasteaia õuele on loodud uusi tegutsemisvõimalusi 

Noorema rühma hoovile 
liumäega mängukeskuse ja 
kiikede paigaldamine 

X   direktor Lastel rohkem õues 

mängimisvõimalusi 

eelarve 

Lasteaia õueala 

täiendamine sportlike ja 

mänguliste vahenditega 

X X X direktor Lastel rohkem õues 

sportimis- ja 

mängimisvõimalusi 

eelarve 

Liiklusväljaku loomine  X X direktor Õuesõppe võimaluste 

ja laste liiklusteadlikuse 

suurendamine 

eelarve, 

projekt 

● Lasteaias on järgitud säästliku tarbimise põhimõtteid 

Temperatuuri regulaatorid 

kõigile lasteaia 

radiaatoritele 

X   direktor Säästlik tarbimine eelarve 

Liikumisanduritega lambid X   direktor Säästlik tarbimine eelarve 
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koridori, rühmade 

riietusruumidesse ja õue 

rühmade ees olevatesse 

katusealustesse 

● Lisaressursside leidmiseks on kasutatud projektivõimalusi 

Projektitaotluste koostamine 

erinevatesse 

programmidesse (KIK, 

Hasartmängumaksu 

Nõukogu jt) 

X X X direktor Lisaressursside 

kaasamine 

projektid 

 


