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SISSEJUHATUS 

 

Mooste Lasteaed Tammetõru arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2014 – 2017, arengukava uuendamise 

korra ning ressursside planeerimise.  

Arengukava lähtub järgmistest alusdokumentidest:  

Mooste valla arengukava aastani 2020; Rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020;  Mooste 

Lasteaed Tammetõru õppekava; Keskkonna ohutuse ja turvalisuse riskianalüüs Mooste 

lasteaias; 

I LÜHIÜLEVAADE 

1.1 Üldinfo 

Aadress Lasteaia tee 13, Mooste alevik, Põlvamaa 

Registrikood 75013902 

Lasteaia koolitusluba Nr 7022 HTM (välja antud 29.04. 2013) 

Telefon Üldtelefon 792 5466; mob 5343 3905 

E-post kersti@mooste.ee; lasteaed@hot.ee;  

Kodulehekülg http://moostelasteaed.blogspot.com/ 

Omandivorm Mooste vallale kuuluv munitsipaallasteaed 

Rühmade arv 2 

Teeninduspiirkond Mooste vald 

 

Lasteaia ruumides tegutsevad:  

 lasteaia noorem liitrühm (2-5 a lastele)   

 lasteaia vanem liitrühm (5-7 a lastele) 

 Mooste Lapsehoid  

 

Mooste Lasteaia juurde kuuluvad: 

1. Rasina Lapsehoid 

Rasina LH on asutatud Mooste Vallavolikogu 18.04.2007. a otsusega nr 13 „Rasina Lapsehoiu 

asutamine“ alates 01.05.2007.a. Tegelikult tegutseb Rasina LH juba alates septembrist 2005, 

olles üks esimesi sellelaadseid asutusi Eestis. 

 

2. Kauksi Lapsehoid 

Kauksi Lapsehoid on asutatud Mooste Vallavolikogu 18.04.2007. a otsusega nr 13 „Kauksi 

Lapsehoiu asutamine“ alates 01.09.2007.a. 

 

 

 

mailto:kersti@mooste.ee
mailto:lasteaed@hot.ee
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1.2. Ülevaade lasteaia ajaloost 

 

Mooste Lasteaed on tegutsenud alates 1964. aastast. Kuni Eesti taasiseseisvumiseni kuulus 

lasteaed Mooste sovhoosile. Nõukogude perioodil toimus lasteaia süsteemne juhtimine ning 

välja oli kujunenud traditsioonipõhine tegevuskava. Mooste Lasteaia maine oli kõrge.  

1992. aastal sai Mooste Lasteaiast munitsipaallasteaed, mille pidajaks Mooste Vallavalitsus.  

Üheksakümnendatel aastatel ja uue aastatuhande esimesel kümnendil tegi lasteaed läbi 

mitmeid muutusi, mis olid enamasti seotud laste arvu vähenemisega. Teatud perioodil 

tegutses lasteaias vaid üks lasteaiarühm ja selle kõrval  lastehoiu rühm. Kaotati juhataja 

ametikoht ning lasteaia tegevust juhtis vanemõpetaja.   

2012. aastal hakati madalseisust välja jõudma. Aastatel 2012- 2013 tehti lasteaias põhjalik 

remont. Tänu sellele on praeguseks oluliselt paranenud personali töötingimused ning laste 

kasutada on puhtad ja rõõmsailmelised rühmaruumid. 2013. aastal viidi läbi lasteaia 

nimekonkurss, mille järel hakkas lasteaed kandma Tammetõru nime.  

II LÄHTEALUSED 2014. AASTAL 

2.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Aastatel 2012 – 2014 on lasteaia tegevust juhtinud kolm erinevat direktorit või direktori 

kohusetäitjat, kellest ükski pole ametis olnud üle ühe aasta. Selline olukord on tugevalt 

pärssinud lasteaia arengut. Lasteaia tegevus on kulgenud keskse koordineerimiseta, mistõttu 

on rühmade omavaheline ja lasteaia juurde kuuluvate lapsehoidude koostöö nõrk. 

Halvenenud on töötajate omavahelised suhted.  

Õppe- kasvatustöö korraldamine ja läbiviimine on lähtunud üksnes õpetajate 

initsiatiivikusest ja püsinud enam-vähem stabiilsena tänu nende pühendumusele.  

Omaalgatuslikult on alustatud lasteaia arengukava koostamisega, rühmaõpetajad on teinud 

oma õppe- ja tegevuskavad jne.   

2014. aasta juunis polnud lasteaial ei arengu-, õppe- ja tegevuskavasid, töökorralduse 

reegleid, vananenud olid kodukord ja tööülesannete kirjeldused.  

2.2. Personal 

2014. aastal on lasteaias ja selle juurde kuuluvates lapsehoidudes kokku 20 töötajat, nendest  

 lasteaias 12, kellest pedagooge 6 (direktor, logopeed, 4 lasteaiaõpetajat) 2 õpetaja 

abi ning 4 muud töötajat (kokk, kokk-majandustöötaja, koristaja ja majahoidja) 

 lapsehoidudes 8 töötajat (7 lapsehoidjat ja üks kokk). 

2.2.1. Personali vanuseline koosseis 

Pedagoogilise personali keskmine vanus on 50, õpetaja abidel 30 ning lapsehoidjatel 37 

aastat.  
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2.2.2. Pedagoogide kvalifikatsioon 

2013. aasta septembris kehtestatud koolieelse lasteasutuse pedagoogide 

kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid) vastab 50% 

pedagoogidest. Kahel töötajal on magistrikraad või sellega kvalifikatsioon pedagoogikas / 

eripedagoogikas ning ühel magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon muul erialal. Kahel 

õpetajal on pedagoogiline kesk-eriharidus, kellest ühel ka väga pikaajaline töökogemus 

lasteaiaõpetajana.  Ühel õpetajal on keskharidus. Mõlemad mittepedagoogilist haridust 

omavad õpetajad on läbinud TÜ Haridusteaduste  Instituudi juures 320 tunnise 

eelkoolipedagoogika alase täienduskoolituse. Kõik pedagoogilised töötajad osalevad 

vastavalt võimalustele erinevatel erialastel koolitustel ja täiendavad ennast individuaalselt.  

III  ARENDUSE EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD AASTATEKS 2014 – 2017 
VISIOON  Lasteaias on huvitav 

 

MISSIOON  Pakkuda lastele kvaliteetset alusharidust seostatuna    

   keskkonnahariduse, pärimuskultuuri ning terviseedendusega. 

 

PÕHIVÄÄRTUSED 

 

HOOLIVUS -  Me loome turvalise psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna. 

   Hoolime lastest, kaastöötajatest ja lastevanematest. 

KOOSTÖÖ -   Me väärtustame koostööd inimestevahelistes suhetes, kõikide 

   sidusgruppide vahel (laps – laps; laps – täiskasvanu; lasteaia  

   töötajad – lapsevanemad). 

LOOVUS -   Me hindame kõrgelt loovust, kuna personali, laste ja lastevanemate 

   head mõtted, ideed ning nende elluviimine tagavad lasteaia arengu. 

POSITIIVSUS -   Positiivne suhtumine paneb meid uskuma oma võimetesse ja  

   ideedesse. Me usume iseendasse ja meie lasteaia edukusse.  

   Positiivsus ja avatus on hoiakud, millega suhtume lastesse,  

   kolleegidesse ja lastevanematesse ning ka probleemidesse ja  

   väljakutsetesse. Tunnistame oma vigu ja õpime nendest. 
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3.1. Demokraatliku juhtimise arendamine 

 3.1.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaed on kujunenud õppivaks 
organisatsiooniks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasteaia dokumentatsioon on vastavalt 
dokumendihalduse reeglitele korrastatud 

 viime sisse ja ajapikku täiustame 
sisehindamise süsteemi; iga 
aastases enesehindamise protsessis 
keskendume enam isiksuslike 
omaduste arengule; 

 arenguvestluste läbiviimine kõigi 
töötajatega (ootused töökeskkonna 
arendamiseks, oma panus – 
ettepanekud); 

 viime läbi töötajate ja 
lastevanemate rahuloluküsitlusi 
ning ja hakkame arendustegevuses 
lähtuma nende tulemustest; 

 dokumentatsioon on korrastatud 

 

 3.1.2. Avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine 

Pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu 
osalevad lasteaia juhtimises. 
 
 
Lasteaia maine on positiivne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostöö erinevate Mooste valla 
organisatsioonide/asutustega. 

 ettepanekud ja algatatud 
tegevused; 

 õppekava pidev arendamine; 
 

 lasteaia sümboolika väljatöötamine 
ja selle kasutusse rakendamine;  

 kirjutised valla/maakonna ajalehes 
 osalemine / esinemine valla 

üritustel;  
 maakonna teiste lasteaedade 

töötajate võõrustamine; 
 lasteaia juhtimise stabiliseerimine; 
 koostöö maakonna lasteaedadega – 

kogemuste vahetamine juhtimise, 
sh õppeprotsessi juhtimise 
valdkonnas; 

 
 toimiv sihipärane  koostöö SA 

Mooste mõis haldusalas 
tegutsevate organisatsioonidega, 
näit Taaskasutuskoda, Folgikoda, 
Rahvamuusikakool jne;  
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3.2. Personalipoliitika väljatöötamine 

 3.2.1. Personalijuhtimine 

Töötajad tuginevad oma tegevustes ja 
käitumises töökorralduse reeglitele ja 
tööülesannete kirjeldustele 
 
 
 
 
 
Motivatsioonisüsteem toetab töötajate 
enese- ja ametialast arengut 
 
Töötajatel on võimalused kvalifikatsiooni 
tõstmiseks ja enesetäiendamiseks 
 
 
 
 
 
Töötajatel on teadmised ettenägevaks ja 
ennetavaks käitumiseks 

 töökorralduse reeglite 
väljatöötamine ja rakendamine 
ning  nende täiendamine vastavalt 
vajadusele; 

 ühtlustatud tööülesannete 
kirjelduste väljatöötamine ja 
rakendamine; 

 
 erinevate motiveerimisvõimaluste 

leidmine ja rakendamine; 
 

 individuaalse enesetäiendamise 
võimaluse laialdasem kasutamine;  

 täiendõppijate toetamine; 
 kogemuste vahetamine teiste 

lasteaedade õpetajatega (sh nn 
„töövarjuks“ olemine) 
 

 esmaabi-, töökeskkonnaohutuse- ja 
tuleohutuse- ning liiklusohutuse 
alane enesetäiendamine toimub 
regulaarselt; 

 

3.3. Õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi tõstmine 

 3.3.1. Õppe-ja kasvatusprotsessi juhtimine 

Õpi- ja töökeskkond vastab laste personali 
vajadustele, on koostööd ja arengut toetav 
 
 
 
Kommunikatsioonisüsteem on kaasaegne 
 
 
 
 
 
 
 
Lapse arenguks ja tervislike 
käitumisharjumuste kujunemiseks on 
tagatud soodsad tingimused 

 lasteaia aasta tegevuskava 
koostamine; 

 aasta tegevuskavade koostamine 
rühmades; 

 
 infovahetus personaliga 

(suhtlusvõrgustik, lasteaia sisene 
infovõrgustik) 

 kodulehe loomine ja arendamine; 
 lastevanemate ja töötajate 

rahuloluküsitluste läbiviimine 
veebipõhiselt; 
 

 laste kehalise aktiivsuse 
tõhustamine – õuetegevusteks 
erinevad sportlikud mängud 
(sulgpall, jalgpall, märkiviskamised 
jne) 

 spordiväljaku rajatised 
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(korvpallikorvid, ronimisvahendid 
jne) 

 tervisliku toitumise 
propageerimine lastevanemate ja 
laste hulgas, näit toorsalatite ja 
smuutide valmistamise õppimine 
rühmas jne 

 

3.3.2. Ressursside juhtimine 

Lasteaia sise- ja väliskeskkond on 
turvaline ja ohutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoogilise personali töötasu on Eesti 
keskmise palga tasemel 
 
Rühmaruumid on varustatud tänapäevase 
mööbli ja inventariga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsehoiu ruumid on tänapäevase mööbli 
ja vajaliku inventariga sisustatud 

 hoone peatrepp ja mängualale 
laskuv trepp on remonditud; 

 katusel asuvad 
ventilatsioonikorstnad on 
remonditud/vajadusel uuendatud; 

 soojasõlme põrandas olev süvend 
on kaanega kaetud; 

 lasteaia territooriumi ümbritseva 
aia väravad on lukustatavad; 

 ohtlikesse kohtadesse on 
paigaldatud (katusele) lumetõkked; 

 keskkonnariskide hindamine ja ohu 
ennetamise oskuste omandamine 
on pidev; 
 

 töötasu tõstmine; 
 
 

 noorema rühma toidujagamisruumi 
mööbel on  uuendatud; 

 vanema rühma voodid on välja 
vahetatud;  

  rühmaruumidesse on rõivaste 
kuivatamise kapid soetatud; 

 rühmades on tänapäevased 
õppevahendid ja arendavad 
mängud; 

 
 lapsehoiu ruumidesse  rühmakapp, 

potiriiul ja 2x3 vaip;  
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IV ARENGUKAVA KINNITAMISE, UUENDAMISE JA MUUTMISE KORD 
4.1. Arengukava kinnitab Mooste valla volikogu 
4.2. Arengukava täitmist analüüsitakse ja  antakse tehtule hinnang iga õppeaasta 
viimasel pedagoogilise nõukogu ja personali koosolekul. Tulemused esitatakse 
hoolekogule. 
4.3. Lähtuvalt eelmise perioodi analüüsist-hinnangust tehakse vajadusel uue õppeaasta 
alguses arengukavasse muudatusi ja parandusi. Need arutatakse läbi pedagoogilises 
nõukogus ja esitatakse kinnitamiseks  hoolekogule. Lõplikult kinnitab muudatused ja 
parandused lasteaia pidaja. 
4.4. Arengukava kuulub uuendamisele seoses 
 4.4.1. muudatustega haridusalases seadusandluses; 
 4.4.2. muudatustega riiklikus õppekavas; 
 4.4.3. muudatustega lasteaia investeeringutes ja eelarves; 
 4.4.4. lasteaia arengukava kehtivusaja möödumisel 
4.5. Arengukava kehtib kolm aastat. 
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V MEETMED JA TEGEVUSED AASTATEKS 2014 – 2017 
 

5.1. Võtmeala: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Väärtustel põhinev osalusjuhtimine 

Tegevusnäitaja Eesmärk 2017 
Lasteaia tegevus toetub ühiselt heaks kiidetud väärtustele, eesmärkidele ja  
tegevustele 

Töötajate ja lastevanemate rahulolu >75 % 
(töötajate ja lastevanemate hulgas läbiviidud 
rahulolu uuringu põhjal) 

Rahulolu lasteaia juhtimisega Töötajate ja lastevanemate rahulolu > 75 % 
 
 

5.1.1.Valdkond: Strateegiline juhtimine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Arengukava koostamine ja uuendamine x   x direktor - 
Lasteaia ja lastehoidude põhimääruste uuendamine    x direktor - 
Lasteaia 50. sünnipäeva juubeliürituse läbiviimine x    toimkond KOV 
Lasteaia kuvandi uuendamine ja arendamine (sümboolika, 
koduleht jms) 

x x   direktor KOV 

Mooste Lastehoiu taasavamine ja tegevusloa taotlemine x    direktor KOV 
 
 

5.1.2. Valdkond:  Sisehindamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Sisehindamise korra loomine ja uuendamine x  x  direktor - 
Sisehindamise planeerimine ja läbiviimine x x x x direktor - 
Rahuloluküsitluste läbiviimine lastevanematele x x x x direktor - 
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5.2. Võtmeala: PERSONALIJUHTIMINE 

Üldeesmärk: Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal 

Tegevusnäitaja Eesmärk 2017 
Inimestevahelised suhted (psühho-sotsiaalne keskkond ) töökollektiivis toetavad 
professionaalset arengut 

Töötajate rahulolu >75 %  

Lasteaia ja lastehoidude personal töötab ühtse meeskonnana Töötajate ja lastevanemate rahulolu >80 %  
Lasteaia personal on kaasatud otsustusprotsessidesse ja arendustegevusse Töötajate rahulolu üle 75 %  
 
 

5.2.1.Valdkond: Personalivajaduse hindamine ja värbamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Tööülesannete kirjelduste uuendamine ja ühtlustamine  x  x  direktor - 
Töökorraldusreeglite loomine ja uuendamine x  x  direktor - 
Muusikaõpetaja ametikoha loomine (0,5)  x   direktor KOV 
 

 

5.2.2.Valdkond: Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Personali tunnustamis- ja motiveerimissüsteemi loomine x x   direktor - 
Personali rahulolu uurimine  x x x direktor - 
Huvitegevuse võimaluste loomine personalile, töötajate 
erinevate oskuste rakendamine lasteaia põhitegevuses 

x x x x direktor - 

Lasteaia arendusega tegelevate töögruppide moodustamine 
lähtuvalt töötajate tugevatest külgedest, huvist ja soovist 
(ürituste korraldamine, ainekavade täiendamine, projektitöö 
jms) 

x x x x direktor - 

Töötajate osalemine üldkoosolekutel, lõunaringides ja 
töörühmades 

x x x x direktor - 
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5.2.3.Valdkond: Personali arendamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Erinevad metoodika alased koolitused x x x x direktor KOV 
Individuaalsete enesetäiendamise võimaluste loomine ja 
toetamine 

x x x x direktor - 

Eesti lasteaedade külastamine kogemuste vahetamise eesmärgil x x x x direktor KOV 
Evakuatsiooniõppuse läbiviimine x    direktor - 
Esmaabikoolituse läbiviimine   x  direktor 

õpetajad 
KOV 

Pedagoogide osalemine Põlva maakonna ainesektsiooni töös ja 
koolitustel 

x x x x õpetajad - 

Hügieenikoolitustel osalemine (vajadusel) x  x  õpetajate abid 
ja 
köögipersonal 

KOV 

 

 

5.2.4.Valdkond: Personali hindamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Arenguvestluste läbiviimine kõigi töötajatega, sh Rasina ja 
Kauksi lapsehoidude töötajad 

x x x x direktor - 

 

5.3. Võtmeala: AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUSE JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Huvigrupid toetavad laste ja lasteaia arengut 

Tegevusnäitajad Eesmärk 2017 
Lastevanemate rahulolu lasteaiaga Lastevanemate rahulolu üle >75 %  
Vanemate osalemise % arenguvestlusel Osalemine > 80% 
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Koostöös läbiviidud ürituste ja ettevõtmiste arv ning  kvaliteet Õpetajate ja lastevanemate rahulolu > 50% 
 
 

5.3.1.Valdkond: Koostöö kavandamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Hoolekogu ja lastevanemad       
Hoolekogu valimine, tööplaani koostamine ja kokkuvõtete 
tegemine hoolekogu tööst 

x x x x Hoolekogu 
esimees 

- 

Arenguvestlused lastevanematega x x x x õpetajad - 
Lasteaia kodukorra uuendamine ja täiendamine vastavalt 
vajadusele 

x x x x õpetajad - 

Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevuste 
kavandamisse, ühistegevuste korraldamisse ( perepäevad, 
perematkad jms) 

x x x x õpetajad 
direktor 

- 

Veebipõhiste küsitluste läbiviimine lastevanematele lasteaia 
arendust puudutavates ja muudes aktuaalsetes küsimustes 

x x x x direktor 
õpetajad 

- 

Lastevanemate kaasamine talgupäevadele x x x x direktor 
õpetajad 

- 

Teised asutused       
Koostöö Folgikoja, MoKS- Kunstikeskuse, Restauraatorite koja, 
Käsitöökoja, Rahvamuusikakooli, Vanaajamaja ja 
Taaskasutuskojaga 

x x x x direktor 
õpetajad 

- 

Heategevuslik kontsert koostöös Folgikojaga  x x x x direktor 
õpetajad 

P 

Heategevuslike müükide korraldamine koostöös 
lastevanematega 

x x x x direktor 
õpetajad 

- 

Räpina Aianduskool  x x   direktor - 
Räpina Keskkonnamaja x x x x direktor 

õpetajad 
- 

Võrumaa Kutsehariduskeskus  x x   direktor - 
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Eesti Punane Rist (esmaabi koolitus)   x  direktor KOV 
Mooste vallavalitsuse arendusnõunik (projektipõhine 
rahastamine) 

x x x x direktor KOV 

Mooste valla leht, maakonnaleht „Koit“ (lasteaia tegemiste ja 
ürituste tutvustamine) 

x x x x direktor 
õpetajad 

- 

Eesti Maanteemuuseum (liikluskasvatuse programmid) x x x x direktor 
õpetajad 

lastevanemad 

 

 

5.3.2. Valdkond: Huvigruppide koostöö hindamine 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Lastevanemate rahulolu uuringute läbiviimine x x x x direktor 

õpetajad 
- 

Mooste Põhikoolilt laste koolivalmiduse kohta tagasiside 
küsimine 

x x x x direktor 
õpetajad 

- 

 

5.4. Võtmeala: RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab lapse arenguks ja personali tööks soodsa keskkonna 

Tegevusnäitaja Eesmärk 2017 
Rahulolu info liikumisega lasteaias Töötajate rahulolu > 80% 
Rühmas olevad õppe- ja mänguvahendid toetavad lapse arengut Lastevanemate ja töötajate rahulolu > 75% 
Rahulolu turvalise õpi- ja kasvukeskkonnaga Lastevanemate ja töötajate rahulolu  100% 
Rahulolu töökeskkonnaga Töötajate rahulolu > 80% 
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5.4.1.Valdkond: Inforessursside juhtimine ja infotehnoloogia 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Lasteaia kodulehe loomine ja arendamine  x x  direktor KOV 
Töötajate suhtlusvõrgustikus keskkonna loomine ja arendamine 
majasisese info vahetamiseks 

 x x  direktor KOV 

 

 

5.4.2.Valdkond: Maa-ala 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Hoone peatrepi ja mängualale laskuva trepi remontimine ja 
renoveerimine 

x    direktor KOV 

Sadevee ärajuhtimissüsteemi korrastamine x    direktor - 
Puuduolevate lumetõkete paigaldamine laste ja töötajate elu ja 
tervist ohustavatesse kohtadesse 

 x   direktor KOV 

Lasteaia õuealale maastikukujundusprojekti koostamine, et 
selle järgi planeerida mängu- ja spordiväljaku ning 
keskkonnsäästliku peenramaa rajamist (võimalusel Räpina 
Aianduskooli vastava eriala õpilase lõputööna) 

 x   direktor KOV, P 

Laste keskkonnaharidust toetava õuesõppeala rajamine ja 
arendamine (komposteerimine, lagunevad- ja mittelagunevad 
jäätmed, maheköögiviljade ja lillede kasvatamine) 

 x x x direktor 
lapsevanemad 
õpetajad 

P 

Spordi- ja liikumisväljaku rajamine ja vahendite soetamine 
(jooksuring, jalgpalliväravad, korvpallikorvid jms) 

 x x x direktor KOV, P 

Territooriumi piirdeaias olevate väravate korrastamine ja 
lukkude paigaldamine 

 x   direktor KOV 
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5.4.3.Valdkond: Ruumid 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Rühmaruumide ja lapsehoiu ruumi põrandate puhastamine ja 
õlitamine 

x    Mooste vald KOV 

Lastehoiu ruumis sanitaarremondi tegemine (uste värvimine, 
dušialuse ja kraanikausi servade tihendamine jms) 

x    direktor 
lapsehoidjad 

KOV, 
lapsehoidjate 
töö 

Lastehoiu kõrval asuva laoruumi korrastamine, mille tulemusel 
saab ruum jagunema kaheks osaks: taga laoruum tekstiilist 
inventarile (rahvariided jms) ning ees lapsehoiu kööginurk. 

x    direktor  - 

 

 

5.4.4.Valdkond: Inventar ja vahendid 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Lapsehoiuruumi sisustamiseks mööbli soetamine (rühmakapp, 
potiriiul) 

x    direktor KOV 

Kaasaegsete õppevahendite ja arendavate mänguasjade 
soetamine 

x x x x direktor 
õpetajad 

KOV 

Nooremas rühma köögiblokki mööbli soetamine  x   direktor KOV 
Vanemasse rühma sahtelvoodite soetamine   x  direktor KOV 
Vanemasse rühma  rühmakappide soetamine    x direktor KOV 
Rühmaruumidesse riiete kuivatamiseks kappide soetamine  x x  direktor abi 
Jahutuskapp (kööki)  x    KOV 
Köögikombain (kööki)  x    KOV 
Elektriline hakklihamasin (kööki)    x  KOV 
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5.5 Võtmeala: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHTIMINE 

Üldeesmärk: Mooste Lasteaed Tammetõrust läheb kooli terve, loov ja tegus laps 

Tegevusnäitajad Eesmärk 2017 
Rahulolu õppe- kasvatustegevuse tasemega lasteaias Lastevanemate rahulolu > 80% 
Laste arengu analüüsimine on süsteemne ja toetab lapse arengut Lastevanemate rahulolu  > 80% 
Lasteaias tegeletakse süsteemselt laste terviseedendamisega Lastevanemate ja töötajate rahulolu > 80% 
 
 

5.5.1.Valdkond: Lapse areng 
 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Laste koolivalmiduse hindamine ja koolivalmiduskaartide 
väljastamine 

x x x x logopeed 
õpetajad 

- 

Lapse erivajaduste, sh lapse andekuse märkamine ja 
individuaalsete arenduskavade koostamine ja rakendamine 

x x x x logopeed - 

Lapse arenguvestluste läbiviimine uute lastega 2x aastas, 
üldjuhul 1x aastas 

x x x x õpetajad - 

 

 

5.5.2.Valdkond: Õppekava 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Lasteaia õppekava koostamine ja arendamine x x x x direktor - 
Lasteaia aasta tegevuskava koostamine x x x x direktor - 
Rühma tegevuskava koostamine  x x x x õpetajad - 
 

 

5.5.3.Valdkond: Õppekorraldus ja meetodid 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
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Erinevate metoodikate (Hea Algus, Montessor jne) laialdasem 
kasutamine rühmades 

x x x x õpetajad - 

Õuesõppe võimaluste ulatuslikum kasutamine (õppekäigud, 
liikumistunnid õues jne) 

x x x x õpetajad - 

AHHAA Teaduskeskuse lasteprogrammides osalemine - 
avastusõpe 

x x x x õpetajad lapsevanemad 

 

5.5.4.Valdkond: Terviseedendus 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Riskianalüüs vigastuste ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks x x x x direktor - 
Laste tervise edendamisele suunatud projektide koostamine ja 
läbiviimine 

 x x x õpetajad 
direktor 

P 

Laste, perede ja töötajate liikumisaktiivsuse tõhustamine – 
liikumispäevad, spordipäevad jne 

x x x x õpetajad 
direktor 

Lastevanemad, 

Tervisliku toitumise propageerimine x x x x õpetajad - 
 

 

5.5.5.Valdkond: Huvitegevus 
Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja Finantsallikas 
Malering x x x x  lastevanemad 
Käsitööring x x x x  lastevanemad 
Laste suunamine Kolme Põrsakese teadusringi x     lastevanemad 
Teatrikülastused x x x x  lastevanemad 
 


