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SISSEJUHATUS 

Soinaste Lasteaed Laululind arengukava on dokument, mis määratleb lasteaia 

arendustegevuse valdkonnad, üldeesmärgid, tegevusnäitajad ja tegevuskava kolmeks 

aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks lasteaia 

strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste üldtegevuskavade koostamisele. 

Lasteaed Laululind arengukava lähtub asutuse põhimäärusest, personali vestluste 

kokkuvõttest, grupitöödest kus määratleti lasteaia arengusuunad, väärtused ja prioriteedid. 

Arvestatud on Ülenurme valla arengukavaga aastateks 2015-2020. 

Lasteaia arengukava koostamisel osalesid töötajad ja hoolekogu liikmed. Arengukava 

koostamist juhtis töögrupp kooseisus direktor, õppealajuhatajad, majandusjuhataja, 

tervishoiutöötaja, logopeed ja   12 õpetajat. 

 

Mõisted 

TEL – Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik 

TM – Tervise meeskond 

LAT –  Lapse arengut toetav meeskond 

KOV – Kohalik omavalitsus 

SMK – Säästliku majandamise ja keskkonnahoiu töögrupp 

IAK – Individuaalne arenduskava 

KLS – Koolieelse lasteasutuse seadus 
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1. ÜLDINFO 

Soinaste lasteaed Laululind tegutseb kahes hoones – peamajas ja filiaalis. Edaspidi 

kasutatakse arengukavas lasteaiamajade eristamiseks järgnevaid  nimetusi - Soinaste 

lasteaed peamaja ja Eerika lasteaed filiaali tähenduses. 

Õppeasutuse nimetus Soinaste lasteaed Laululind 

Peamaja aadress Tartumaa 61709, Ülenurme vald, Kurepalu tee 1. 

Filiaali aadress Tartumaa , Ülenurme vald, Õssu küla, Eerika tee 1. 

Omandivorm Munitsipaallasteaed  

Registrikood 75038291 

Koolitusluba Nr 7068HTM (välja antud 14.06.2013.a ministri 

käskkirja nr 263 alusel) 

E-aadress, kodulehekülg laululind@laululind.ee; www.laululind.ee 

Rühmade arv 

Soinaste lasteaias 

Eerika lasteaias  
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Teeninduspiirkond Ülenurme vald 

Õppekeel  Eesti keel 

Soinaste lasteaia ehitamist alustati 2012 aasta maikuus. Hoone ehitas OÜ Eventus 

Ehitus. Lasteaiale paigaldati nurgakivi 27. juuni 2012. Ehitustööde järg jõudis sarikateni 

17.08.2012 a. 15. märtsis 2013 andis ehitaja lasteaia üle vallale.  

Lasteaia ehituse kogumaksumus on 2 612 816 eurot, sealhulgas EASi toetus 928 115 

eurot. Valla osalus kokku on 1 684 701 eurot, millest 1 000 000 eurot on SEB pangalaen. 

Lasteaia hoone on 2- korruseline üldpinnaga 2395 m
2
, suletud netopind 1963,4 m². 

Esimene korrus on 1719,3 m², teine korrus on 244,1 m². Kinnistu üldpindala on 20 150 

m
2
, terrasside pind 193,6 m

2
. 

Lasteaed Laululind asutati ja põhimääruse kinnitas Ülenurme Vallavolikogu otsusega 12. 

veebruaril 2013 aastal. Haridus- ja Teadusministeerium väljastas Laululinnu lasteaiale 

mailto:laululind@laululind.ee
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koolitusloa 14. juunil 2013. 

1. augustil 2014 avati   Laululinnu lasteaia Eerika filiaal, mis  asub Õssu külas Eerika tee 

1. 

Filiaali hoone on 2 korruseline üldpinnaga 1345,2 m
2
. Esimene korrus 324,6 m², teine 

korrus on 647,1 m². Õueala üldpindala on 2000 m
2
.  
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2. LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED JA 

ERIPÄRA 

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad  ja tegusad lapsed. 

Missioon: Me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.  

Meie - kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal 

Kuidas tegutseme - 

 lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest 

 loome sõbraliku ja arendava keskkonna 

 oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, 

hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist 

 arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema 

perega 

Väärtused:  

Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, 

mõistvad  ja sõbralikud. 

Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule 

toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on 

lastele ja töötajatele turvaline. 

Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks 

vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed. 

Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise 

eesmärgi nimel. 

Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Loome lapsele loovust toetava 

keskkonna. 

Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust. 
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Eripära 

Soinaste lasteaia hoone kujundus on inspireeritud keskkonnast- krundil kasvavast 

kasemetsast. Hoone on funktsionaalselt jagatud kolme plokki, mida ühendavad 

„päikesetoad“, valgusküllased koridorilaiendused. Iga plokk on kujundatud lähtuvalt 

mingi puu omapärast. Kõige väiksemad rühmad asuvad tammetüve õõnsuses, keskmised 

kasetüves ja kaks viimast rühma männitüves. Köögi, administratsiooni ja saali ruumide 

plokk on kontpuust inspireeritud.  

Eripära kujundab ka ümbritseva keskkonnaga hästi sobiv lasteaia nimi Laululind, millest 

tulenevad rühmade nimed: Tihased, Leevikesed, Ööbikud, Kuldnokad, Lõokesed, 

Pääsukesed, Pöialpoisid, Laulurästad, Peoleod, Metsvindid, Öökullid ja Lehelinnud. 

Õppe- ja kasvatustegevuses lõimub  muusika erinevate ainevaldkondadega.  

Oluliseks peame tervisedendust – liikumisaktiivsuse ja õige tervisekäitumise 

kujundamist. Alates 11. juunist 2014 kuulub Laululinnu lasteaed Tervistedendavate 

lasteaedade võrgustikku. 

Ülenurme vallas asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja lasteaedade läheduses olevad 

pargid ning Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtete kasutamine õppe- ja 

kasvatustegevuses,  võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist ning eesti 

kultuuritraditsioonide ja koduloo väärtustamist.  Laps õpib matkimise, vaatlemise, 

uurimise, katsetamise, suhtlemise jms. kaudu, olles õppijana aktiivne tegutseja. Parimaks 

arengukeskkonnaks on lapse jaoks loodus ja ümbritsev keskkond, kus kujunevad 

väärtused. Õpetamisel on tähtis mängulisus, et laps õpiks enesele märkamatult. Õpetus 

on seotud ühtseks tervikuks ning teemad on seotud lapse huvide ja elulisusega. Õpetaja 

on sobiva kasvukeskkonna looja võimaldades lastel tunnetada, kogeda, uurida ja 

avastada ning tasakaalustada tänapäeva tehismaailma. 

Lähtuvalt lasteaia eripärast, aastaaegadest, rahvakalendrist ja tähtpäevadest on lasteaia 

traditsioonilised üritused tarkusepäeva tähistamine (Soinaste lasteaia tarkusetamme  

austamine), perepeod (isade- ja emadepäeva ning jõulude tähistamine), Eesti Vabariigi 

aastapäev, sõbrapäev, vastlapäev, lasteaia spordi- ja tervisepäevad, kevadpidu ning 

lasteaia sünnipäev. 
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3. LÄHTEPOSITSIOON JA ARENGUSUUNAD 

Lähtuvalt sisehindamise tulemustest on analüüsitud Laululinnu lasteaia arengukava 

2013-2016 eesmärkide täitmist. Analüüsi tulemused on aluseks 2017-2019 arengukava 

koostamisel.  

3.1 Eestvedamine ja juhtimine  

ÜLDEESMÄRK: LASTEAIA VÄÄRTUSTELE TOETUV OSALUSJUHTIMINE. 

Tegevusnäitajad 

Rahulolu lasteaia juhtimise ja üldise töökorraldusega 

Lasteaia tegevus toetub ühiselt kokkulepitud visioonile, missioonile, väärtustele, 

eesmärkidele ja tegevustele 

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parenduses 

Sisehindamise tulemused on aluseks lasteaia eesmärkide planeerimisel ja juhtimisotsuste 

vastuvõtmisel 

Soinaste lasteaed Laululind juhtimisstruktuur on esitatud lisas 1. 

Laululinnu lasteaias on rakendatud osalusjuhtimine, mis toetub lasteaia väärtustele. 

Juhtimisel järgitakse pideva parendamise tsüklit. Juhtkond toetab ja innustab töötajaid 

vastavalt välja töötatud tunnustamissüsteemile. Toimuvad meeskonna koosolekud 

paremaks töökorralduse tagamiseks (õpetajate kattuv tööaeg, rühma koristajate 

värbamine, tugispetsialistide tegevus, arendusmeeskondade tegevus). 

Arengukavas seatud eesmärgid toetavad lasteaia arengut lapse heaolu ja turvalisust 

arvestavalt ning on vastavuses lasteaia missiooni ja põhiväärtustega. Planeeritud 

tegevused toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist ning on kooskõlas lasteaia eripära 

ja missiooniga. 

Lasteaias on välja töötatud sisehindamissüsteem. Eesmärkide ja tegevuste hindamine 

toimub valdkondade lõikes sisehindamise korras määratletud tegevusnäitajate kaudu. 

Sisehindamise üldeesmärk on lasteaia  tegevuste  ja tulemuste  mõtestatud analüüsimine 
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ning sisehindamise tulemused on aluseks õppeasutuse eesmärkide planeerimisel ja 

juhtimisotsuste vastuvõtmisel. Sisehindamisel on kaasatud personal ja huvigrupid, mis 

soodustab kõigi lasteaiaga seotud inimeste vastutust lapse arengu toetamisel ning 

suurendab seotust ja motivatsiooni lasteaia arendustegevustes kaasa rääkida.  

Arengusuunad 

Parendustegevusena analüüsida sisehindamise käigus kogutavate andmete sidusust 

lasteaia tegevusnäitajatega. Tegevusnäitajate puhul fikseerida indikaatorid, mis näitavad 

soovitud tulemust. Parendada veelgi kogu personali otsustusprotsessi kaasamist ja 

soodustada osalusjuhtimist. Järgida ühiste väärtuste kajastumist Laululinnu  lasteaia 

igapäevategevustes, mis tugineb eelkõige täiskasvanute eeskujule. Lasteaia tegevustes 

lähtuda eripärast. 

 

3.2 Personali juhtimine 

ÜLDEESMÄRK: LASTEAIAS ON PROFESSIONAALNE, MOTIVEERITUD JA 

ÜHTSE MEESKONNANA TEGUTSEV PERSONAL. 

Tegevusnäitajad 

Lasteaias töötab kompetentne ja asutuse põhiväärtustele vastavalt käituv personal 

Personal tunneb end vajaliku ja hinnatuna   

Personal töötab ühtse meeskonnana 

Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja otsustusprotsessi 

Töötajad on rahul tunnustamissüsteemiga 

Töötajate teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamine, lähtuvalt lasteaia, meeskonna ning 

üksikisiku vajadustest ja eesmärkidest. 

Personali osalemine töögruppides  

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust. 

Täienduskoolitusel osalenud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust. 
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Pedagoogide täienduskoolituse maht tundides 

Abipersonali täienduskoolituse maht tundides 

Pedagoogide vanuseline koosseis 

Rahvusvahelistes projektides osalenud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

Tunnustuse pälvinud töötajate olemasolu  

Töölt lahkunud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

Soinaste lasteaed: 01.11.2016 seisuga töötab lasteaias 33 töötajat. Pedagoogilist 

personali on kokku 17. Pedagoogidest töötavad 1,0 koormusega 12 õpetajat ja 0,75 

koormusega töötavad liikumis- ja muusikaõpetaja. Logopeed töötab 1,0 koormusega. 

Pedagoogilise personali ametikohti on kokku 16,5. Abipersonali on kokku 16. 

Abipersonali ametikohti on kokku 14,75. Psühholoog töötab 0,25 koormusega ja 

tervishoiutöötaja 0,5 koormusega. 

Eerika lasteaed: 1.11.2016 seisuga töötab lasteaias 31 töötajat. Pedagoogilist personali 

on kokku 16. Pedagoogidest töötavad 1,0 koormusega 12 õpetajat ja 0,75 koormusega 

töötavad liikumis- ja muusikaõpetaja. Logopeed töötab 1,0 koormusega. Pedagoogilise 

personali ametikohti on kokku 15,5. Abipersonali on kokku 14. Abipersonali ametikohti 

on kokku 12,75. Psühholoog töötab 0,25 ja tervishoiutöötaja 0,5 koormusega. 

Tabel 1. Lasteaedade personali koosseis ametikohtade lõikes 

Ametikoht Ametikohtade arv 

Soinaste lasteaias 

Ametikohtade arv 

Eerika lasteaias 

Direktor 1  

Õppealajuhataja 1 1 

Õpetajad 12 12 

Muusikaõpetaja 0,75 0,75 



 

 

11 

Liikumisõpetaja 0,75 0,75 

Logopeed 1 1 

Psühholoog 0,25 0,25 

Õpetaja abid 6 6 

Tervishoiutöötajad 0,5 0,5 

Majandusjuhataja 1  

Kokk 2  

Söögisaali perenaine  1 

Pesumasinist 1 1 

Majahoidja 1  

Koristajad 3 3 

Tugiisik  1 

Kokku 31,25 28,25 

 

Lasteaia personal on professionaalne, motiveeritud ja tegutseb ühtse meeskonnana. 

Toimub personalivajaduse väljaselgitamine ning värbamine vastavalt välja töötatud 

korrale. Eesmärgiks on  värvata ja hoida parimaid töötajaid. Selgitatakse välja personali 

koolitusvajadus ning tulemustest lähtuvalt koostatakse koolituskava. Välja on töötatud 

koolituste tulemuslikkuse hindamise süsteem ja tulemuslikkust hinnatakse regulaarselt. 

Kogemuste  vahetamise ja üksteiselt õppimise eesmärgil toimuvad pedagoogide lahtised 

tegevused. Personal analüüsib oma töö tulemuslikkust eneseanalüüsi vormi alusel. 

Viiakse läbi arenguvestlusi personaliga, kus hinnatakse õpetajate kompetentse ja iga 

töötaja käitumise vastavust asutuse põhiväärtustele. 

Soinaste lasteaias vastavad 100% pedagoogidest kvalifikatsioonile. Pedagoogidest on 

magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus direktoril, õppealajuhatajal, logopeedil ja 

ühel õpetajal. Üks õpetaja omab vanemõpetaja ametijärku, logopeed omab pedagoog-

metoodiku ametjärku ning kõik õpetajad omavad pedagoogi ametijärku. 

Eerika lasteaias vastavad 93% pedagoogidest kvalifikatsioonile. Üks õpetaja õpib Tartu 

Ülikooli eripedagoogika erialal. Eerika lasteaias on pedagoogidest magistrikraad või 

sellega võrdsustatud haridus direktoril, logopeedil ja ühel õpetajal. Üks õpetaja omab 
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vanemõpetaja ametijärku, ning 13 õpetajat omab pedagoogi ametijärku. Soinaste ja 

Eerika lasteaia töötajate keskmine vanus on 36 aastat.  

Personal tunneb end vajaliku ja hinnatuna.  Juhtkond kaasab personali lasteaia 

arendustegevusse läbi töögruppides osalemise. Juhtkond julgustab ja toetab kõiki 

töötajaid nii üksi kui meeskondadena parendustegevustes osalema ja algatusi tegema. 

Luuakse võimalused ja motiveeritakse töötajaid jagama parimaid kogemusi ja teadmisi. 

Tunnustamise aluseks on sooritus ja väärtuskäitumine nii isiklik, kui meeskondlik. 

Rakendatud on  mitteametlik ja mittemateriaalne tunnustamine: isiklik tänusõna, 

personali koosviibimised ja ühisüritused. Märkimisväärsemaid tegevusi tunnustatakse 

pedagoogilises nõukogus,  infotundides või üldkoosolekutel. Kord aastas valitakse 

„Aasta Parim Laululind“ Aasta Parim Laululind on töötaja, kes on kolleegide arvates 

aasta jooksul kandnud kõige enam ühiseid väärtusi: hoolivus, tervislikkus, rahvakultuur, 

koostöö, turvalisus. Personalile on tagatud head töö ja puhkeaja tingimused ning 

turvaline töökeskkond. Arenguvestlustel tuuakse esile töötaja võimed, oskused, 

väärtused, tugevad küljed.  

Meeskonnatöö oskuste parendamiseks rühmas viiakse vajaduspõhiselt läbi koosolekuid, 

kus ühiselt räägitakse ootustest, probleemidest ning lepitakse kokku edaspidises 

tegevuses. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse läbi  

arendustöögruppide tegevuste. Personali motiveeritakse töökoosolekutel kaasa rääkima 

lasteaia arendamist puudutavates küsimustes, kasutades rühmatöö meetodit. Personalil 

on võimalik teha ettepanekuid lasteaia tegevuse parendamiseks arenguvestlustel ja 

rahulolu-uuringus ning juhtkonnale igapäevaselt. 

Arengusuunad 

Parendustegevusena arendada koolituste tulemuslikkuse hindamise süsteemi. Personali 

arendamisel lähtuda Eesti riigi strateegilistest dokumentidest nagu kutsestandard Õpetaja 

tase 6, Elukestva õppe strateegia 2020 ning võtta kasutusele suunatud refleksiooni 

õppevorm. Luua meeskonnatööd toetav keskkond, et paraneks rühma meeskondade 

omavaheline koostöö. Julgustada ja toetada kõiki töötajaid nii üksi kui meeskonnana 

parendustegevustes osalema. Aktiviseerida personali ühisüritustel osalema ning rohkem 

kaasata ürituste korraldamise protsessi. 
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3.3 Rühmad ja laste analüüs 

Rühmade komplekteerimisel arvestatakse Koolieelse lasteasutuse seadust, rühma 

ruutmeetrite arvu ning erivajadustega laste olemasolu. Soinaste ja Eerika lasteaias on 

keskmine laste arv õpetaja ametikoha kohta aiarühmas 10  ning liitrühmas 9.  

Soinaste lasteaias on 1.11.2016 seisuga komplekteeritud üks sõimerühm ja viis 

aiarühma. Sõimerühmas on laste arv 14 ja aiarühmades on keskmine laste arv 21. Laste 

üldarv lasteaias on 119. Rühmade täituvus on 100%. Lasteaias saab uusi lapsi vastu 

võtta, siis kui vabanevad üksikud kohad, kui sõimerühmast saab aiarühm (muutub rühma 

liik), või lapsed lähevad kooli. 

Tabel 6. Soinaste lasteaia kooliminejate arv ja vabanevad kohad aastate lõikes 01. 

septembri seisuga 

Aasta 2017 2018 2019 2020 

Kooliminejate arv 45 42 17 0 

Vabanevad kohad 32 36 22 0 

 

Eerika lasteaias on 1.11.2016 seisuga komplekteeritud kuus aiarühma, lähtudes 

Ülenurme valla järjekorras olevate laste vanusest.    Aiarühmades on keskmine laste arv 

19. Laste üldarv lasteaias on 116.  

Tabel 7. Eerika lasteaia kooliminejate arv ja vabanevad kohad aastate lõikes 01. 

septembri seisuga 

Aasta 2017 2018 2019 2020 

Kooliminejate arv 17 18 42 41 

Vabanevad kohad 17 18 42 41 

3.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

ÜLDEESMÄRK: LASTELE ON TAGATUD NENDE ARENGUST, 
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INDIVIDUAALSUSEST JA ERIVAJADUSEST LÄHTUV ÕPETAMISVIIS 

KOOSTÖÖS ÕPETAJATE, LASTEVANEMATE JA ERISPETSIALISTIDEGA. 

Tegevusnäitajad 

Rahulolu õppe ja kasvatustegevusega lasteaias 

Õppe- ja kasvatustegevuses kasutusele võetud metoodika toetab lapse arengut 

Rahulolu tervistedendava tegevusega lasteaias 

Rahulolu lasteaia psühhosotsiaalse keskkonnaga 

Laste rahulolu lasteaiaga 

Rahulolu info saamisega lapse arengu kohta 

Laste koolivalmidus 

Laste arv õpetaja ametikoha kohta 

Laste kohalkäidavuse määr 

Hariduslike erivajadustega laste toetamise tase ja nende osamäär lasteaias 

Laste arv rühmas 

Laste osalemine võistlustel, konkurssidel, näitustel 

Rahulolu lasteaia huviringide tegevusega 

 

3.4.1 Lapse areng 

Õpetajad jälgivad lapse arengut ja kord aastas toimub arenguvestlus lapse vanematega. 

Laste areng kajastub laste arengumappides. Regulaarselt antakse lapsevanemale 

tagasisidet lapse arengust. Erivajadustega lapsi toetavad õpetajad, logopeed, psühholoog, 

tervishoiutöötaja, tugiisikud ja lapse arengut toetav (LAT) meeskond. Vajadusel tehakse 

erivajadusega laste toetamisel koostööd Ülenurme valla lastekaitsespetsialisti, Rajaleidja 

või Vaimse Tervise Tugikeskusega. Kõik kõneravi vajavad lapsed saavad logopeedilist 
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abi. Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne arenduskava (IAK). Laululinnu Lasteaia 

koolieelikud saavutavad koolivalmiduse koostöös erialaspetsialistide, lapsevanemate ja 

kooliga, mis  toetab lapse sujuvat üleminekut kooli. 

3.4.2 Õppekava 

Lasteaia õppekava on välja töötatud riikliku õppekava alusel. Toimub õppe- ja 

kasvatustegevuse eri valdkondade sisu ja tegevuste lõimimine. Igal õppeaastal toimuvad 

õppekava arendusmeekonna koosolekud, kus on välja töötatud arengumapi struktuur, 

arenguvaatluselehed, arenguvestluse läbiviimise kord, väärtuste ainekava, õuesõppe 

tegevuskava, koolivalmiduskaart ning täiendatakse lasteaia õppekava. Õppekava 

valmimise ja kinnitamise protsessist võtavad osa pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu. 

Õppekava täitmist hinnatakse õppeaasta lõpus ja planeeritakse parendustöö. Õppeaasta 

lõpus koostavad õpetajad rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsi. 

3.4.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

Lasteaia õppekavas on fikseeritud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, 

korraldus, õpikäsitus ja kasutatavad tööviisid. Õppe- ja kasvatustegevus rühmades 

toimub rühma tegevuskava ja nädalaplaani alusel. Nädalaplaanis esitatakse üldoskuste ja 

valdkondade eesmärgid, nädala temaatika, õppe- ja kasvatustegevuste sisu ja tegevused 

ning viited kasutatavatele vahenditele. Teemad seostatakse igapäevaeluga ning õppesisu 

käsitletakse lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale.  

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: 

võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on 

laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.  

 Lapsekeskses õppe- ja kasvatustegevuses on laps aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu 

tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning 

tehtut analüüsima. Õpetajad selgitavad lastele ühiskonnas väljakujunenud väärtusi ja 

norme, toetavad laste mängu ja loovust. Osaliselt on rühmades rakendatud „Kiusamisest 

vaba metoodikat“  

Kooliminejatega viiakse läbi intervjuu, et selgitada laste rahulolu lasteaiaga. 
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Arengusuunad 

Parendustegevusena hinnata, kuivõrd õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja 

igapäevastes tegevustes rakendatakse J. Käisi põhimõtteid. Ühiselt arutada, kuidas 

rakendavad õpetajad üldõpetuslikku tööviisi, mängulist tegevust ning kuidas mõistavad 

õpetajad laste aktiivset kaasamist. Tagada laste arengust, individuaalsusest ja 

erivajadusest lähtuv õpetamisviis koostöös õpetajate, lapsevanemate ja 

erispetsialistidega. Analüüsida laste ja lapsevanemate kaasamist õppe- ja 

kasvatustegevuse planeerimisse. Laialdasem digitaalsete tehnoloogiate kasutamine õppe- 

ja kasvatustegevuses.  

3.4.4 Õpi- ja kasvukeskkond 

Laululinnu lasteaedade ruumilahendused on lapse vaimset ja füüsilist arengut 

soodustavad. Avarad ja  valgusküllased rühmaruumid, fuajeed,  saalid ja õuealad 

soodustavad liikumist vajavate arendustegevuste elluviimist. Rühmades on 

funktsionaalne ning lastesõbralik mööbel. Õppevahendite ja mänguasjade valik lähtub 

laste ning töötajate ootustest ning täieneb pidevalt. Kõik õpetajad ja spetsialistid saavad 

töö planeerimisel ja läbiviimisel kasutada arvutit. Keskmine rühmaruumide suurus lapse 

kohta on Soinaste lasteaias  4,8 m
2
 Eerika lasteaias 4,7 m

2 
. Keskmine mänguväljaku 

suurus lapse kohta Soinaste lasteaias on 43 m
2
 ja Eerika lasteaias 17 m

2
. 

3.5 Tervisedendus 

Lasteaia eesmärgiks on järgida  tervisedenduse põhimõtteid. Selleks oleme moodustanud 

tervisemeeskonna (TM), kes suunab sihipäraselt lasteaia tervise valdkonna järjepidevat 

arengut. Lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (TEL) 2014 aastal. 

Tervishoiutöötaja viib lastega läbi terviseteemalisi tegevusi. Kolme aasta jooksul 

läbiviidud tegevused Soinaste lasteaias: hea toidu hommikud lastele; hammaste tervise 

hommikud; kätepesu hommikud; liiklusohutuse nädal „Laululinnud ohutult liiklema“; 

südamenädala tervisetegevused; dendropargi orienteerumine; terviseteemalised 

advendihommikud; „Mihklisalati“ valmistamine koos lapsevanematega; töötuba „Toidu 

valmistamisel tekkinud jäätmete sorteerimine“; idude idandamine; koolitus 

lapsevanematele „Pere tervislik toidulaud“; Terviseameti kätepesu programm; suutervist 

edendav projekt; veeteemaline infopäev; tervisetegevused lasteaia personalile (kepikõnd, 
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discgolf); toitumiskoolitus personalile.  

Kahe aasta jooksul läbiviidud tegevused Eerika lasteaias: südamenädala 

tervisetegevused; kätepesu hommikud; hammaste tervise hommikud; jäätmete 

sorteerimine peale toidutegu; Päästeameti külastused; liikluskasvatuse teemaline 

infonädal lastele, lapsevanematele ja personalile; ohutu liiklemise päev rühmades; 

projekt „Tervislik taldrikutäis“; tervisliku toitumise infotunnid; tervisetegevused lasteaia 

personalile (kepikõnd); toitumiskoolitus personalile. 

3.6 Huvitegevus 

Huviringide valikul on arvestatud vanemate ja hoolekogu arvamusi. Soinaste lasteaias 

tegutsevad iluvõimlemise, jalgpalli, kergejõustiku, inglise keel, kunstiring ja teadusring. 

Eerika lasteaias tegutsevad jalgpalli, kergejõustiku, iluvõimlemise  ja teadusring.  Igal 

aastal uuritakse vanemate ja laste rahuolu huviringide tegevusega. Vajadusel tehakse 

korrektuure teenuspakkujate või pakutavate huviringide osas.  

3.7 Koostöö huvigruppidega 

ÜLDEESMÄRK: HUVIGRUPID ON KAASATUD LASTE JA LASTEAIA ARENGU 

TOETAMISSE. 

Tegevusnäitajad 

Rahulolu hoolekogu tegevusega (kooskäimise regulaarsus, otsuste efektiivsus, 

tööplaani realiseerimine) 

Huvigruppide (pered, KOV) rahulolu lasteaiaga 

Perede osalemise aktiivsus arenguvestlustel ja ühisüritustel 

Lasteaia kajastatus meedias 

 

Lasteaia huvigrupid on esitatud arengukava lisas 2.  
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Hea koostöö lapsevanematega on aluseks laste kohanemisele lasteaias ning turvatunde 

tekkimisele lasteaias viibides. Seega vajavad koostöövõimalused lapsevanematega 

pidevat uuendamist ja täiendamist. Perekonnal on esmane roll lapse õpetajana. Lasteaed 

toetab ja abistab perekonda laste kasvatamisel ja õpetamisel. Õpetajate ja lapsevanemate 

koostöö lapse arengu toetamisel põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja 

lugupidamisel. 

Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldusest. 

Lapsevanemate teavitamine : 

1) suhtlemine lapse lasteaeda toomise ja viimise ajal 

2) perevestlused, arenguvestlused 

3) kirjalikud teated ja info teadetetahvlil 

4) kodulehekülg ja elektrooniline kirjavahetus 

5) lastevanemate koosolekud, vestlusringid. 

Õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes. 

Õppeaasta algul valivad iga rühma lapsevanemad ühe liikme ja asendusliikme lasteaia 

hoolekogusse. Lapsevanemaid kaasatakse läbi hoolekogu lasteaia õppe- ja arengukava 

koostamisse ja arendustegevusse.  

Lapsevanemal võimaldatakse anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele: 

1) edastades enda tagasiside vahetult rühma õpetajale, õppealajuhatajale või 

direktorile 

2) lastevanemate rahulolu küsimustikele vastamise kaudu 

3) rühmakoosolekutel. 

Lasteaedades toimuvad pereüritused vastavalt üritusteplaanile. 

Laste arvamuse saamiseks viime lasteaias läbi rahulolu-uuringu, et arendustegevuses 

oleks võimalik arvestada  ka laste seisukohti. 

Ülenurme vallavalitsus on oluline koostööpartner  lasteaia juhtimise ja  hoone haldamise 

küsimustes. Sotsiaalosakonnaga toimub koostöö sotsiaalsete ja lastekaitse probleemide 

lahendamisel. 

Koostööd tuleb arendada  Tervisearengu Instituudiga,  Ülenurme ja Tõrvandi 
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Lasteaedadega, Ülenurme Gümnaasiumi ja  Muusikakooliga, Eesti 

Põllumajandusmuuseumiga ning Rajaleidjaga. Lisaks on Eerika lasteaia olulisteks 

koostööpartneriteks ruumide rendileandja  Ico Park OÜ, sama hoone A korpuses tegutsev 

Tartu linna lasteaed ja toitlustusteenuse pakkuja Baltic Restaurants Estonia AS. 

Arengusuunad 

Tõsta lapsevanemate ja lasteaia personali teadlikkust hoolekogu tegevusest. Kaasata 

lapsevanemaid rohkem rühma tegevustesse. 

3.8 Ressursside juhtimine 

ÜLDEESMÄRK: RESSURSSIDE SIHIPÄRANE JA SÄÄSTLIK KASUTAMINE 

TAGAB LAPSE ARENGUKS JA PERSONALI TÖÖKS HEA KESKKONNA. 

Tegevusnäitajad 

Toimiv info liikumine lasteaias 

Rahulolu lasteaia õpi- ja kasvukeskkonnaga 

Rahulolu lasteaia õppe- ja mänguvahenditega 

Lasteaiakoha arvestuslik maksumus lapse kohta kuus 

Keskmine pedagoogide arv ühe interneti ühendusega arvuti kohta 

Keskmine rühmaruumide suurus lapse kohta (ruutmeetrites) 

Keskmine mänguväljaku suurus lapse kohta (ruutmeetrites) 

Lasteaia eelarve 

 

Lasteaias kasutatakse ressursse sihipäraselt ja säästlikult. Rakendatud on personali 

üldlist, mille vahendusel toimub operatiivne info edastamine. Personali puhkeruumides 

on infostendid. Rühmades on kasutusel lapsevanemate list, blogi või Facebooki grupp 

(privaatne). Igas rühmas on infostend ja mobiiltelefon. Lapse arengu efektiivsuse 
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huvides suheldakse probleemsituatsioonide puhul lastevanematega operatiivselt. 

Õpetajad kasutavad alates 2015 aasta sügisest oma töö planeerimisel ja 

dokumenteerimisel e-lasteaia keskkonda: digitaalne õppepäevik, nädalaplaanid, laste 

kohalkäidavuse rapordid, pilvepõhine dokumendihaldus ja sündmuste kalendrid. 

Andmed laste ja õpetajate kohta kantakse EHISesse. Lasteaia tegevust puudutav info on 

kättesaadav kodulehel, infostendidel ja kohalikus väljaandes. Kasutusel on Amphora 

dokumendihalduse programm. Lasteaia efektiivsemaks majandamiseks kasutatakse ANC 

laoprogrammi.  

Moodustatud on säästliku majandamise ja keskkonnahoiu töögrupp, mille koosolekud  

toimuvad tööplaanist lähtuvalt. Säästliku majandamise töögrupp on korraldanud ja läbi 

viinud säästliku majandamise ja keskkonnahoiu teemalise koolituse personalile. 2015/16 

õppeaastal teostati KIK´i poolt finantseeritud projekt „Laululinnu lasteaed – roheline 

lasteaed.“ Õpetajad rakendavad järjepidevalt keskkonna ja säästva arengu lõimitud 

teemasid õppe- ja kasvatustegevustes. 

Arengusuunad 

Koostöö parendamiseks mõelda veelgi laialdasemat digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamist. 
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3.9 Soinaste lasteaia SWOT analüüs 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

1. Lastesõbralik ja professionaalne personal. 

2. Kaasaegne ja valikuid võimaldav 

kasvukeskkond: dendropark, Eesti 

Põllumajandusmuuseumi lähedus, 

linnalähedus, avarad ja valged ruumid, suur 

saal, suur ja turvaline õueala. 

3. Kergliiklustee olemasolu 

4. Aktiivne, koostöövalmis ja kaasatud 

hoolekogu. 

5. Toetav ja pädev juhtkond. 

6. Aktiivne, lastesõbralik ja toetav personal 

7. Personali kaasatus otsustamisprotsessi 

(töögrupid, meeskonnatöö). 

8. Tervisedenduse väärtustamine ja 

tervisetegevuste läbiviimine  

9. Tervislik ja mitmekülgne menüü 

10. Tugisüsteemid (tervishoiutöötaja – TM; 

logopeed – LAT meeskond, psühholoog). 

11. Abivalmid ja toetavad lapsevanemad. 

12. Toetav vallavalitsus (KOV). 

13. Koduleht ja listide olemasolu. 

14. Lasteaia oma sümboolika olemasolu. 

15. Õpetajate kattuv tööaeg. 

16. Mitmekülgne huviringide tegevus 

17. Rattarada ja kelgumägi lasteaiahoovis. 

18. Säästlik majandamine, heaperemehelik 

suhtumine lasteaia ressurssidesse.  

19. Personali omavaheline kogemuste 

jagamine. 

20. Lastevanemate rahulolu-uuringu põhjal on 

Laululinnu lasteaial hea maine 

1. Haiguste perioodil abipersonali  

asendamine on problemaatiline. 

2. Mõningate õppekava teemade 

metoodilise materjali vähesus 

 

VÕIMALUSED OHUD 

1. Head võimalused õppe- ja 

kasvatustegevuse mitmekesistamiseks 

(kaasaegsed ruumid, 

Põllumajandusmuuseum, dendropark, 

linnalähedus, huviringid). 

2. Avatud  ja aktiivne suhtlemine 

koostööpartneritega (erinevad asutused). 

3. Kogemuste vahetamine ja koostöö teiste 

lasteaedadega. 

4. Projektides, koolitustel ja erinevatel 

konkurssidel osalemine. 

5. Erinevad info liikumise kanalid. 

6. IT vahendite olemasolu ja juurde 

1. Lasteaiaõpetaja töö vähene 

väärtustamine ühiskonna poolt.  

2. Haiguste levik. 

3. Lastevanemate liigne hõivatus 

toob kaasa haigete laste 

viibimise lasteaias ja peredel 

jääb koostegutsemiseks aega 

väheseks. 

4. Õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldamine võib osutuda 

problemaatiliseks erivajadusega 
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hankimine ning personali digipädevuse 

arendamine 

7. Lastevanemate osalemine õppeprotsessi 

planeerimises ja läbiviimises. 

8. Erinevate metoodikate kasutamine 

9. Lasteaia tegevuste kajastamine valla lehes 

10. Õpetaja abidele pedagoogiliste 

täiendkoolituste võimaldamine 

laste osakaalu suurenemisel. 

5. Laste pikad lasteaiapäevad 

6. KLS sätestatud suur laste arv 

rühmas pärsib lapsekeskset 

individuaalset lähenemist. 

 

3.10 Eerika lasteaia SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

1. Soodne lasteaia asukoht 

- linnalähedus 

- looduslikult liigirikas piirdeaiaga park 

- kelgumägi 

2. Kaasaegsed ja valikuid võimaldavad avarad, 

renoveeritud ruumid  

- eraldi ruumid muusika- ja 

liikumistegevuseks ning huvitegevusteks 

- kööginurga kasutamise võimalus 

õppetegevustes lastega 

3. Professionaalsed pedagoogid ja toetav juhtkond 

4. Aktiivne, lastesõbralik ja toetav personal 

5. Hea sisekliima, toredad ja motiveerivad 

personali ja laste ühisüritused 

6. Kaasaegne ja innovaatiline töökorraldus toetab 

lapse heaoluga arvestamist 

7. Toetav vallavalitsus (KOV) 

8. Abivalmid ja toetavad lapsevanemad 

9. Tervistedendav lasteaed 

10. Lastele eakohaste ja kaasaegsete õppevahendite 

olemasolu 

11. Tugisüsteemide olemasolu: logopeed, 

psühholoog,  LAT meeskond, tervishoiutöötaja 

–TM  

12. Lasteaia oma sümboolika olemasolu. 

13. Hea koostöö ruumide rendileandja  Ico Park 

OÜ-ga 

 

 

 

 

1. Saali puudumine kogu lasteaia 

ühistegemisteks 

2. Mänguväljakul vähe  

atraktsioone, puudub 

jalgratastega sõitmise võimalus 

3. Lasteaiaõpetaja töö vähene 

väärtustamine ühiskonna poolt  
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VÕIMALUSED OHUD 

1. Avastus- ja õuesõppe metoodika kasutamine 

2. Aktiivne suhtlus koostööpartneritega: Tervise 

Arengu Instituudiga, Eesti 

Põllumajandusmuuseumiga, Rajaleidjaga jt 

asutustega 

3. Kogemuste vahetamine ja koostöö teiste 

lasteaedadega. 

4. Projektides, koolitustel ja erinevatel 

konkurssidel osalemine. 

5. Lasteaia tegevuse kajastamine  valla lehes 

6. Personalil on võimalus teha ise lasteaed 

omanäoliseks ja huvitavaks 

7. Ruumide rohkus annab võimalusi õppe- ja 

kasvatustegevuse mitmekesistamiseks 

8. Personali ühised tegevused Soinaste lasteaiaga 

9. Kaasaegne IT-vahendite olemasolu ja aktiivne 

kasutamine  

 

1. Õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldamine võib osutuda 

problemaatiliseks erivajadusega 

laste osakaalu suurenemisel. 

2. Haiguste levik. 

3. Laste liikumine treppidel. 

4. Autode liikumine maja ümber, 

parkimiskorraldus 
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4. VALDKONDADE ÜLDEESMÄRGID, 

TEGEVUSNÄITAJAD 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

ÜLDEESMÄRK: LASTEAIA VÄÄRTUSTELE TOETUV OSALUSJUHTIMINE. 

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud 

Rahulolu lasteaia juhtimise ja üldise 

töökorraldusega 

Rahulolu-uuringud 

Lasteaia tegevus toetub ühiselt kokkulepitud 

visioonile, missioonile, väärtustele, eesmärkidele ja 

tegevustele 

Rahulolu-uuringud, dokumentide 

analüüs 

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, 

tegevustes, analüüsis ja parenduses 

Personali osalemine töörühmades, 

dokumentide analüüs, rahulolu-

uuringud 

Sisehindamise tulemused on aluseks lasteaia 

eesmärkide planeerimisel ja juhtimisotsuste 

vastuvõtmisel 

Rahulolu-uuringud, dokumentide 

analüüs 

4.2 Personalijuhtimine 

ÜLDEESMÄRK: LASTEAIAS ON PROFESSIONAALNE, MOTIVEERITUD JA 

ÜHTSE MEESKONNANA TEGUTSEV PERSONAL. 

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud 

Lasteaias töötab kompetentne ja asutuse 

põhiväärtustele vastavalt käituv personal 

Lastevanemate ja töötajate 

rahulolu-uuringud 

Personal tunneb end vajaliku ja hinnatuna   Töötajate rahulolu-uuringud 

Personal töötab ühtse meeskonnana Lastevanemate ja töötajate 

rahulolu-uuringud 

Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja 

otsustusprotsessi 

Töötajate rahulolu-uuringud 

Töötajad on rahul tunnustamissüsteemiga Töötajate rahulolu-uuringud 
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Töötajate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

arendamine, lähtuvalt lasteaia, meeskonna ning 

üksikisiku vajadustest ja eesmärkidest. 

Töötajate rahulolu-uuringud 

Koolitusplaani analüüs 

Personali osalemine töögruppides  Personali osalemise protsent 

töögruppides 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent 

pedagoogide üldarvust. 

Personali värbamise analüüs 

(eesmärk 100%) 

Täienduskoolitusel osalenud pedagoogide 

protsent pedagoogide üldarvust. 

Täienduskoolituse kava analüüs 

(eesmärk 100%) 

Pedagoogide täienduskoolituse maht tundides Täienduskoolituse kava analüüs 

(eesmärk keskmiselt 35 tundi 

aastas) 

Abipersonali täienduskoolituse maht tundides Täienduskoolituse kava analüüs 

(eesmärk keskmiselt 8 tundi 

aastas) 

Rahvusvahelistes projektides osalenud 

pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

Personali statistika analüüs 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

ÜLDEESMÄRK: HUVIGRUPID ON KAASATUD LASTE JA LASTEAIA ARENGU 

TOETAMISSE. 

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud 

Rahulolu hoolekogu tegevusega 

(kooskäimise regulaarsus, otsuste 

efektiivsus, tööplaani realiseerimine) 

Lastevanemate ja töötajate rahulolu-

uuringud; hoolekogu aasta kokkuvõtte 

analüüs 

Huvigruppide (pered, KOV) rahulolu 

lasteaiaga 

Lastevanemate rahulolu-uuringud, KOV 

tagasiside 

Perede osalemise aktiivsus 

arenguvestlustel ja ühisüritustel 

Perede osalemise protsent (eesmärk 80 %) 

4.4 Ressursside juhtimine 

ÜLDEESMÄRK: RESSURSSIDE SIHIPÄRANE JA SÄÄSTLIK KASUTAMINE 

TAGAB LAPSE ARENGUKS JA PERSONALI TÖÖKS HEA KESKKONNA. 
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Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud 

Toimiv info liikumine lasteaias Lastevanemate ja töötajate rahulolu-

uuringud 

Rahulolu lasteaia õpi- ja 

kasvukeskkonnaga 

Lastevanemate ja töötajate rahulolu-

uuringud 

Rahulolu lasteaia õppe- ja 

mänguvahenditega 

Lastevanemate ja töötajate rahulolu-

uuringud 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

ÜLDEESMÄRK: LASTELE ON TAGATUD NENDE ARENGUST, 

INDIVIDUAALSUSEST JA ERIVAJADUSEST LÄHTUV ÕPETAMISVIIS 

KOOSTÖÖS ÕPETAJATE, LASTEVANEMATE JA ERISPETSIALISTIDEGA. 

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud 

Rahulolu õppe ja kasvatustegevusega 

lasteaias 

Lastevanemate rahulolu-uuring 

Õppe- ja kasvatustegevuses kasutusele 

võetud J. Käisi põhimõtted toetavad lapse 

arengut 

Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 

Rahulolu tervistedendava tegevusega 

lasteaias 

Lastevanemate ja töötajate rahulolu-

uuring 

Rahulolu lasteaia psühhosotsiaalse 

keskkonnaga 

Lastevanemate rahulolu-uuring 

Laste rahulolu lasteaiaga Laste rahulolu-uuringud 

Rahulolu info saamisega lapse arengu 

kohta 

Lastevanemate rahulolu-uuring 

Laste koolivalmidus Koolivalmiduse hindamine 

Laste arv õpetaja ametikoha kohta Statistika analüüs 

Hariduslike erivajadustega laste toetamise 

tase ja nende osamäär lasteaias 

Õppeaasta tegevuse analüüs 

Laste osalemine võistlustel, konkurssidel, 

näitustel 

Õppeaasta tegevuse analüüs 
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5. TEGEVUSKAVA 2017 – 2019 

Tegevused, ülesanded 

valdkonniti 

Saavutatav tulemus Tegevuste ja 

ülesannete 

teostamise aeg 

Vastutaja 

I. EESTVEDAMINE JA 

JUHTIMINE 

   

Lasteaia missiooni, visiooni 

ja põhiväärtuste  

rakendamine. 

Lasteaias on rakendatud 

missioon, visioon ja  

põhiväärtused. 

2017-2019 Juhtkond 

Lasteaia eripära 

kujundamine. 

Tegevustes on lähtutud 

lasteaia eripärast. 

2017-2019 Juhtkond 

Arengukava täitmise 

analüüsimine. 

Lasteaia arengukava täitmist 

on analüüsitud ja 

korrigeeritud vastavalt 

sisehindamise tulemustele. 

2017-2019 Juhtkond 

Lasteaia õppeaasta 

tegevuskava koostamine ja  

kinnitamine. 

Lasteaial on koostatud ja 

kinnitatud õppeaasta   

tegevuskava.  

2017-2019 Juhtkond 

Lasteaia õppeaasta 

tegevuskava  täitmise 

analüüsimine. 

 Lasteaia õppeaasta 

tegevuskava täitmist on 

analüüsitud.  

2017-2019 Juhtkond 

Lasteaia sisehindamise  

süsteemi arendamine. 

Tegevusnäitajate 

korrigeerimine ja 

indikaatorite lisamine. 

Rahulolu-uuringute 

vormide korrigeerimine. 

Lasteaial on toimiv 

sisehindamise süsteem. 

Korrigeeritud on 

sisehindamise korda ja 

tegevusnäitajatele on lisatud 

indikaatorid. Korrigeeritud on  

rahulolu-uuringute vorme. 

2016-2019 Juhtkond 

Sisehindamise aruande 

koostamine. 

Koostatud on lasteaia 

sisehindamise aruanne 

2019 Juhtkond 

Arengukava koostamine 

aastateks 2020-2022. 

Koostatud on lasteaia 

arengukava aastateks 2020-

2022 

2019 Personal 

Hoolekogu 

II. PERSONALI 

JUHTIMINE   

   

Personalivajaduse 

hindamine ja värbamine 
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Personali liikuvuse ja 

vajaduse hindamine, 

töökorralduse täpsustamine, 

tööjõu optimaalne 

kasutamine. 

Personali liikuvus ja vajadus 

on hinnatud 

2017-2019 Direktor 

Personali arendamine    

Personali koolitusvajaduse 

selgitamine, koolituskava 

koostamine 

Personali koolitusvajadus on 

selgitatud ja koolituskava 

koostatud 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Tervisedenduslikud 

koolitused 

TM on osalenud 

tervisedenduse koolitustel ja 

infopäevadel 

2017-2019 TM 

Ühiste väärtuste kandmine 

kajastub lasteaia  

igapäevategevustes, 

keskkonnas ning tugineb 

eelkõige täiskasvanute 

eeskujule. 

Personal juhindub 

igapäevategevustes lasteaia 

põhiväärtustest. 

2017 -2019 Kogu personal 

Esmaabi koolituste 

läbimine 

Personal on läbinud esmaabi 

koolitused 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Tervishoiutöötaja 

Koolituste tulemuslikkuse 

hindamise süsteemi 

arendamine ja hindamine 

Koolituste tulemuslikkust 

hinnatakse süsteemi aluse. 

Personal jagab koolitustel 

saadud kogemusi 

kolleegidega. 

2017 -2019 Õppealajuhataja 

Pedagoogide osalemine 

Tartu maakonna 

pedagoogide 

ainesektsioonide töös ja 

koolitustel 

Pedagoogid võtavad osa Tartu 

maakonna pedagoogide 

ainesektsiooni tööst ja 

koolitustest. 

pidev Õppealajuhataja 

Eesti lasteaedade 

külastamine kogemuste 

vahetamise eesmärgil 

Personal vahetab kogemusi 

teiste Eesti lasteaedadega 

2017-2019 Juhtkond 

Personali kaasamine ja 

toetamine. 

   

Pedagoogilise nõukogu 

tegevuse planeerimine ja 

analüüsimine 

Pedagoogiline nõukogu 

töötab õppeaasta tegevuskava  

alusel.  Tegevuste analüüsist 

lähtuvalt on  püstitatud uued 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Pedagoogiline 

nõukogu 
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eesmärgid. 

Personal osaleb lasteaia 

arendustöögruppides  

Toimuvad arengukava, 

õppekava, sisehindamise ja  

tervisemeeskonna, SMK, 

kriisimeeskond 

töökoosolekud 

Vastavalt plaanile Juhtkond 

Töökoosolekud 

rühmameeskondadele 

Personal annab tagasisidet 

oma tegevusest 

2017-2019 Juhtkond 

Noorempedagoogide 

juhendamine ja toetamine 

(mentorlus) 

Välja on töötatud ja toimib 

mentorsüsteem 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Personali hindamine ja 

motiveerimine 

   

Personali haridustaseme ja 

kvalifikatsiooni 

analüüsimine  

Personali haridustase ja 

kvalifikatsioon on 

analüüsitud 

2017 -2019 Direktor 

Pedagoogide lahtised 

tegevused 

Pedagoogide õppe- ja 

kasvatustegevuse kvaliteeti 

on analüüsitud 

2017 -2019 Õppealajuhataja 

Personali töö 

tulemuslikkuse analüüsime. 

Võtta kasutusele suunatud 

refleksioon. 

Personal analüüsib oma töö 

tulemuslikkust väljatöötatud 

eneseanalüüsi vormi alusel 

2017 -2019 Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja 

Personali rahulolu-uuringu 

läbiviimine 

Personali rahulolu on uuritud Soinaste la 2018 

Eerika la 2017 

Eerika la 2019 

Direktor  

Arenguvestluste 

läbiviimine. 

Lasteaias on ülevaade 

personali kompetentsusest ja 

arenguvajadusest.  

2017-2019 Juhtkond 

Personali 

tunnustamissüsteemi 

arendamine ja rakendamine 

Toimiv personali 

tunnustamissüsteem 

2017 -2019 Juhtkond 

Personaliga seotud 

tulemused 

   

Analüüsitakse personali 

saavutusi, täiendkoolitusi ja 

personaliga seotud 

Analüüsitud on: 

- personali saavutusi 
2017 -2019 Direktor 
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statistikat. - täiendkoolitusi  

- personaliga seotud 

statistikat 

III. KOOSTÖÖ 

HUVIGRUPPIDEGA 

   

Koostöö kavandamine    

Hoolekogu tööplaani 

koostamine ja kokkuvõtte 

tegemine hoolekogu tööst 

Hoolekogu töötab tööplaani 

alusel ja  analüüsib oma 

tegevust.  

2017- 2019 Hoolekogu esimees 

Huvigruppide kaasamine    

Lastevanemate koosolekute 

ja ümarlaudade läbiviimine. 

Toimuvad lasteavanemate 

koosolekud ja ümarlauad 

2017- 2019 Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Arenguvestluste läbiviimine Õpetajad on koostöös 

lapsevanemaga läbi viinud 

arenguvestluse 

2017 -2019 Õpetajad 

Pereürituste korraldamine Lasteaias toimuvad 

pereüritused 

2017-2019 

Vastavalt 

üritusteplaanile 

Õppealajuhataja 

Lastevanematele koolituse 

korraldamine 

Korraldatud on 

lastevanematele koolitusi 

2017-2019 Juhtkond 

Hoolekogu 

Koostöö Ülenurme 

Gümnaasiumi õpetajatega 

koolivalmiduse teemal  

Toimib koostöö Ülenurme 

Gümnaasiumi õpetajatega 

laste kooliks 

ettevalmistamisel  

2017 -2019 Õppealajuhataja 

Koostöö Tervise Arengu 

Instituudiga 

Toimiv koostöö Tervise 

Arengu Instituudiga 

2017-2019 Õppealajuhataja 

TM 

Koostöö Ülenurme 

Põllumajandusmuuseumiga  

Toimiv koostöö Ülenurme 

Põllumajandusmuuseumiga 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Koostöö hindamine    

Lastevanemate rahulolu-

uuringu läbiviimine 

Lastevanemate rahulolu on 

uuritud 

Soinaste la 2017 Juhtkond 
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Eerika la 2018 

Soinaste la 2019 

Avalikkussuhted    

Külaliste vastuvõtmine ja 

asutuse tutvustamine 

huvilistele. 

Lasteaed tutvustab oma maja  

huvilistele 

2017-2019 Juhtkond 

Positiivsed artiklid meedias 

ja lasteaia tegevuse 

kajastamine kodulehel 

Lasteaed kajastab oma 

tegevust avalikkusele 

2017-2019 Juhtkond 

IV. RESSURSSIDE 

JUHTIMINE 

   

Eelarve ressursside 

juhtimine 

   

Eelarve koostamine Koostatud on lasteaia eelarve 2017-2019 Direktor  

Inforessursside juhtimine    

Info liikumise planeerimine 

ja kokku leppimine. 

Laialdasem digitaalsete 

tehnoloogiate kasutamine. 

Info liikumine lasteaias on 

tõhus.  

2017-2019 Juhtkond  

Kodulehe täiendamine Lasteaial on toimiv koduleht. 

Kodulehte täiendatakse 

vastavalt vajadusele 

Pidev 

2017-2019 

Juhtkond  

EHIS- andmebaasi täitmine EHIS -e andmebaasi on 

täidetud vastavalt nõuetele 

2017-2019 Direktor  

E-lasteaia keskkonna 

kasutamine 

Õpetajad kasutavad  oma töö 

planeerimisel ja 

dokumenteerimisel e-lasteaia 

keskkonda 

2017-2019 Juhtkond  

Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid 

   

Säästliku majandamise ja 

keskkonnahoiu põhimõtete  

arendamine, rakendamine ja 

tegevuskava koostamine 

2017-2019 

On määratletud ja rakendatud 

säästliku majandamise ja 

keskkonnahoiu põhimõtted. 

Säästliku majandamise 

töögrupp on analüüsinud 

2017-2019 SMK töögrupp 
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hetkeolukorda ning 

tegevustes lähtutakse 

tegevuskavast. 

Materiaal-tehnilise baasi 

arendamine (õueala, 

ruumid, õppevahendid, 

inventar) 

   

Lasteaia sise- ja 

väliskeskkonna 

riskianalüüsi läbiviimine 

Teostatud on sise- ja 

väliskeskkonna riskianalüüs 

2017-2019  TM 

Ruumide ja õueala 

korrashoiu hindamine 

Hinnatud on ruumide ja 

õueala korrashoidu 

2017- 2019 Majandusjuhataja 

Tervishoiutöötaja 

Õueala vahendite 

turvalisuse ja ohutuse 

jälgimine ja hooldamine 

Õueala vahendid on ohutud ja 

turvalised 

2017-2019 Majandusjuhataja 

Tervishoiutöötaja 

Katsepeenarde hooldamine 

õuealale 

Lasteaial on oma 

katsepeenrad 

2017-2019 Õpetajad 

Eerika lasteaias loodustoa ja 

kunstitoa rajamine 

Eerika lasteaial on loodustuba 

vee- ja liivamänguga ning 

kunstituba 

2017 Töötajad 

V. ÕPPE- JA 

KASVATUSPROTSESS 

   

Õppekava arendamine    

Õppekava analüüs ja 

täiendamine  

Toimiv õppekava arendustöö 2016 -2019 Õppekava töögrupp 

Õppe- ja kasvatustöö 

korraldus ja meetodid 

   

Rühmade aasta tegevuskava 

koostamine 

Igal rühmal on koostatud 

õppeaasta tegevuskava  

2017-2019 Õppealajuhataja 

Lapsekesksete põhimõtete 

rakendamine  

Õppe- ja kasvatustegevuse 

läbiviimine lähtub 

lapsekesksetest põhimõtetest 

(individuaalsus ja eripära) 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Õuesõppe tegevuskava Õppe- ja kasvatustegevuses 

rakendatakse õuesõppe 

tegevuskava 

2017-2019 Õppekava töögrupp 
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J.Käisi metoodika 

rakendamine 

õppekasvatusprotsessis 

Õppe- ja kasvatustegevuse 

läbiviimisel kasutatakse J. 

Käisi metoodikat. 

2017 -2019 Õppealajuhataja 

Pedagoogid 

Pedagoogide õppeaasta töö 

analüüsi koostamine 

Pedagoogid on koostanud 

õppeaasta analüüsi vastavalt 

väljatöötatud vormile. 

2017 -2019 Õppealajuhataja  

Tervishoiutöötaja ja TM 

kaasamine 

tervisedenduslike teemade 

käsitlemisel õppetegevustes 

Õppe- ja kasvatustöö 

planeerimisel ja läbiviimisel 

on kaasatud tervishoiutöötaja 

vastavalt 

tervisetegevuskavale  

2017-2019 Õppealajuhataja 

TM 

Lapse areng    

Lapse arengu jälgimine Pedagoogid jälgivad pidevalt 

lapse arengut ning koguvad 

arengumappi sellekohast 

informatsiooni. Vähemalt 

kord aasta antakse 

lapsevanemale tagasisidet 

lapse arengu kohta 

arenguvestlusel. 

2017-2019 Pedagoogid 

Laste koolivalmiduse 

hindamine ja 

koolivalmiduskaartide 

väljastamine 

Laste koolivalmidus on 

hinnatud 

 

2017-2019 Õppekava töögrupp 

LAT meeskond nõustab 

rühmameeskonda ja peret 

lapse erivajaduste 

märkamisel ja toetamisel. 

Toimuvad LAT meeskonna 

koosolekud vastavalt 

vajadusele. 

2017-2019 Logopeed 

Erivajadustega laste 

toetamine õppe- ja 

kasvatustöös 

Laste erivajadustega on 

arvestatud õppe- ja 

kasvatustegevuse 

planeerimisel ja läbiviimisel. 

Vajadusel on koostatud IAK 

ja võimaldatud logopeediline 

või psühholoogiline abi. 

2017-2019 Õppealajuhataja 

LAT meeskond 

Psühholoog 

Logopeed 

Laste osalemine 

maakondlikel ja 

üleriigilistel üritustel, 

konkurssidel 

Õpetajad on aktiivsed 

osalema koos lastega 

maakondlikel ja üleriigilistel 

üritustel. 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Kasvukeskkonna 

kujundamine 
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Õppevahendite vajaduste 

hindamine ja soetamine 

Analüüsitud on 

õppevahendite olemasolu ja 

sobivust laste vanusega 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Õpi ja kasvukeskkonna 

vaatlus ja analüüs 

Analüüsitud on õpi ja 

kasvukeskkonda ning tehtud 

muudatusettepanekud 

keskkonna parendamiseks 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Tervisedendus    

Tervise tegevuskava 

igaaastane uuendamine 

Tervisedenduslikud tegevused 

viiakse läbi tegevuskava 

alusel. 

2017-2019 TM 

Väärtushoiakud    

Väärtuskasvatuse 

põhimõtete ja lasteaia 

väärtuste integreerimine 

igapäevategevustesse 

Väärtuskasvatuse põhimõtted 

ja lasteaia väärtused 

kajastuvad lasteaia 

igapäevategevustes 

2017-2019 Kogu personal 

Lasteaia 5. sünnipäeva 

tähistamine 

 2018 

2019 

Juhtkond 

Personal 

Turvalise psühhosotsiaalse 

keskkonna hoidmine ja 

arendamine 

Osalemine projektis 

„Kiusamisest vaba 

lasteaed“  

„Persona Dolls“ metoodika 

rakendamine 

Lasteaia psühhosotsiaalne 

keskkond on turvaline 

Rakendatud on  „Kiusamisest 

vaba lasteaed“ ja „Persona 

Dolls“  metoodika 

  

2017-2019  Õppealajuhataja 

Huvitegevus    

Huviringide tegevuse 

korraldamine 

Lasteaias toimub huviringide 

tegevus 

2017-2019 Õppealajuhataja 

Ülemajaliste ürituste 

korraldamine ja läbiviimine 

Üritused on planeeritud ja 

läbi viidud rühma personali 

poolt 

2017-2019 

Vastavalt 

üritustekavale 

Õppealajuhataja 

Lastega seotud tulemused    

Laste rahulolu-uuringu 

vormi arendamine 

 

Välja on töötatud laste 

rahulolu-uuringu vorm 

2017 Direktor 
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Õppealajuhataja 

Laste rahulolu-uuringu 

läbiviimine Laste rahulolu on uuritud 2017-2019  Direktor 

Õppealajuhataja 

Lastega seotud statistika  Analüüsitud on:  

- AEV lastega 

arvestamist 

- huvitegevustes 

osalemise aktiivsust 

- kohalkäidavust 

  

2017 -2019 Direktor 

Õppealajuhataja 
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas ja vajadusel tehakse täiendusi. 

 Arengukava muudatus- ja parandusettepanekud kooskõlastab pedagoogiline 

nõukogu ja hoolekogu. 

 Arengukava muutmisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. Arengukava 

täiendamise eest vastutab lasteaia direktor. 

 Arengukava kinnitab Ülenurme Vallavolikogu. 
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Lisa 1.  Lasteaed Laululind juhtimisstruktuur 

 

Hoolekogu Direktor 

Õppealajuhatajad 

Rühmaõpetajad 

Logopeed 

Liikumisõpetaja  

Muusikaõpetaja 

Majandusjuhataja 

Kokad  

Koristaja  

Majahoidja 

Pesumasinist 

Tervishoiutöötaja 

Pedagoogiline nõukogu 

Õpetaja abid 
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Lisa 2. Soinaste lasteaed Laululind huvigrupid 

 

 

 

 

 

 

Laululind 

Ülenurme 

Vallavalitsus Päästeamet 
Punane Rist 

Maanteeamet 
PRIA 

Lapsevanemad 
Hoolekogu 

Tarnijad ja 
teenuste 
pakkujad 

Kultuuri - ja 
teadusasutused 

Huviringide 
pakkujad 

Tervisearengu 
Instituut 

Haridus- ja 
Teadus-

ministeerium 

Rajaleidja 

Ülenurme 
valla lasteaiad 

ja koolid  

Töötajad   

Lapsed 


