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1. SISSEJUHATUS 

Sipa-Laukna Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära asutuse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Sipa-Laukna Lasteaia arengukava lähtub Sipa-Laukna Lasteaia põhimäärusest, 

sisehindamise tulemustest, Märjamaa valla arengukavast ning lastevanemate, laste ja 

personali ühistest arusaamadest ning huvidest. 

 
2. ÜLDANDMED 

 

Õppeasutuse nimi SIPA-LAUKNA LASTEAED 
Aadress Sipa 78102, Märjamaa vald, Rapla maakond; 

Telefon 53804407 (Sipa); 53742069 (Laukna) 

E-post sipa.lasteaed@marjamaa.ee 

Kodulehekülg http://sipalaukna.edicypages.com/et 

Õppeasutuse pidaja, 

aadress 

Märjamaa Vallavalitsus, 
Tehnika 11, Märjamaa, Rapla mk. 

Laste arv 33 (Sipas 19, Lauknal 14) andmed seisuga 01.01.2019 

Personali arv 12 

s.h pedagoogilise personali 
arv 

5 

Arengukava periood 2019-2021 

 
2.1. Lühikirjeldus ja eripära 

Sipa-Laukna Lasteaed on moodustatud 01.09.2011.a Sipa Lasteaed Kurepesa ja Laukna 

Lasteaed Linnupesa ühendamisel (Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2011 otsus nr 93). 

Sipa-Laukna Lasteaed asub kahes eraldi majas. Mõlemas majas on üks liitrühm. Sipa 

Kurepesa rühm asub Sipa külas vanas mõisahoones ja Laukna Linnupesa rühm Laukna külas 

lõpuni välja ehitamata hoones. Mõlemad majad on ka kohalikud külakeskused, kus toimuvad 

tegevused piirkonna elanikele. See annab võimaluse teha koostööd erinevate 

huvigruppidega, kohaliku kogukonnaga ning mitmekesistab lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevust. Sipa-Laukna Lasteaed on arengule orienteeritud ning õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel on olulisel kohal looduslähedus. Lasteaial on oma 

kodulehekülg. 

mailto:sipa.lasteaed@marjamaa.ee
http://sipalaukna.edicypages.com/et
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2.2. Traditsioonid ja sümboolika 

Lasteaed väärtustab eesti kultuuri- ja rahvatraditsioone. Kaks maja teevad omavahel 

koostööd, mille tulemusena toimuvad ühised üritused ja väljasõidud. Lapsevanemaid 

kaasatakse lasteaia tegevustesse. Tähistatakse rahvakalendritähtpäevi, sõbrapäeva, emade- 

ja isadepäeva, toimuvad spordipäevad, loodusmatkad. Osaletakse projektides Otsi Otti, Tere 

kevad, Tuletõrjeolümpial, HITSA Proge Tiiger programmis, RMK loodusprogrammides. 

Osaletakse valla lasteaedade tantsupäeval. Korraldatakse jõulupidusid, kuhu kutsutakse ka 

piirkonna koduseid lapsed, kes lasteaias ei käi. Käiakse etendusi vaatamas Märjamaa 

rahvamajas ja Kullamaa kultuurimajas. Lasteaias käivad tihti ka külalisesinejad. Õppeaasta 

lõpul toimub kahe maja ühine lõpuekskursioon. Sipa rühm osaleb aktiivselt Märjamaa 

Noortekeskuse Sipa noortetoa poolt korraldatud perepäeval. Koos lastevanematega 

toimuvad heakorrapäevad ja heategevuslaadad. 

Lasteaial ei ole siiani ühist logo ega sümboolikat. 

 

 

2.3. Missioon, visioon ja põhiväärtused 

2.3.1.  Missioon 

OLEME TURVALINE, LAPSESÕBRALIK JA LOODUSLÄHEDANE LASTEAED, 

KUS IGA LAPS ON MEILE TÄHTIS. 

 
2.3.2. Visioon 

Oleme kodulähedane ning arengule orienteeritud lasteaed, kus tehakse koostööd 

lapsevanematega, et lastel oleks hea õppida ja kasvada. 

 
2.3.3. Põhiväärtused 

▪ Turvalisus – Peame kinni kokkulepetest, et luua turvaline õhkkond, sõbralikud 

suhted ja ohutu keskkond. 

▪ Hoolivus - Hoolime iseendast, inimestest enda ümber, kodust ja kodumaast ning 

loodusest. 

▪ Koostöö - Arvestame teistega, kuulame ära, oleme heatahtlikud ja sallivad. Koostöös 

lastega, vanematega, meeskonnaga ning kogukonnaga otsime ja leiame lahendused. 

▪ Looduslähedus – Viibime palju õues. Avastades ja uurides õpime loodust tundma 

ning hoidma. 

▪ Uuenduslikkus – Oleme julged ja loovad, avatud uutele võimalustele ning 

kogemustele. Arvestame, mis on vajalik laste, nende vanemate ja lasteaia arenguks. 
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2.4. Tulemuslikkuse hindamine 
Lasteaia arengukava koostamise aluseks on sisehindamistulemused. Sisehindamise 

eesmärgiks on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng, 

selgitades välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad. Lasteaias on viidud läbi 

sisehindamist, kuid see ei ole olnud järjepidev. Käesoleva arengukava koostamisel on 

lähtutud 2014/2015 ja 2015/2016 õppeaasta analüüsi tulemustest. 2016/2017 ja 2017/2018 

õppeaasta tulemused puuduvad. 

2018.a kevadel viidi läbi SWOT analüüs, mille tulemusena selgusid lasteaia tugevused, 

nõrkused, ohud ja võimalused. Seoses 2018.a. sügisel direktori vahetusega viidi hoolekogu 

ettepanekul läbi uuesti SWOT analüüs. Analüüsi tulemused on aluseks käesoleva 

arengukava koostamisel. 

 
3. HETKEOLUKORD 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Asutusel on uus direktor alates 14.09.2018. Lasteaial puudub kehtiv arengukava (eelmine oli 

koostatud perioodiks 2015-2017). Sisehindamist ei ole läbi viidud korrapäraselt. Töötajate 

töölepingutes puudusid muudatused alates 01.01.2015. Tänaseks on muudatused tehtud. 

Uuendamist vajavad Töösisekorraeeskirjad, Lasteaia kodukord, ametijuhendid. 

18.-27.11.2015 teostati lasteaias Rapla Maavalitsuse poolt haldusjärelevalvet, mille 

eesmärgiks oli hinnata, kuidas on igale lapsele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, 

positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond. Kontrolliti lasteaia 

dokumentatsiooni, vaadeldi õppe- ja kasvatustegevusi rühmades, vesteldi lasteaia 

töötajatega ja viidi läbi rahuoluküsitlused lastevanematega ja personaliga. Järelevalve 

tulemusena tehti lasteaiale hulk ettekirjutusi ja ettepanekuid, mis olid seotud õppekavaga, 

sisehindamisega, personalitööga ja dokumendihaldusega. 

Lasteaed on kasutusele võtnud infosüsteemi ELIIS (e-lasteaed). Õpetajad täidavad 

paralleelselt ka õppe- ja kasvatustegevusepäevikut ning puudujate päevikut. Asutust 

puudutavatesse otsustusprotsessidesse kaasatakse mõlema maja töötajaid ja lapsevanemaid. 

Infot edastatakse kõiki infokanaleid kasutades. Asutuses peetakse plaanilisi pedagoogilisi 

nõukogusid kordamööda mõlemas majas. 

 
Tugevused 

• Koostöös personaliga ja lastevanematega viidi läbi SWOT analüüs, täiendati lasteaia 

missiooni, visiooni ja põhiväärtusi. 
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• Lasteaed on kasutusele võtnud infosüsteemi ELIIS (e-lasteaed). 

• Otsustusprotsessidesse kaasatakse lastevanemaid ja lasteaia töötajaid. 

• Info kättesaadavus on kõigile tagatud. 

• Asutuses peetakse plaanilisi pedagoogilisi nõukogusid kordamööda mõlemas majas. 

 

Parendusvaldkonnad 

• Koostada arengukava. 

• Korrastada lasteaia dokumentatsioon. 

• Dokumendihalduse viia üle ELIIS-i ja liita lastevanemad ELIIS-iga. 

• Tõhustada kahe maja koostööd. 

• Viia läbi süstemaatiliselt sisehindamist. 

• Viia läbi üks kord aastas personali üldkoosolek. 

 

3.2.  Personalijuhtimine 

Lasteaia personali moodustavad 4 lasteaiaõpetajat. 2 lasteaiaõpetaja abi, 0,5 ametikohta 

majandusjuhataja, 2 kokka, majaperenaine, koristaja ja direktor. Lasteaiaõpetajad täidavad 

ka muusika- ja liikumisõpetaja tööülesandeid. Kaks pedagoogi vastavad 

kvalifikatsiooninõuetele, kaks ei vasta. Ühel pedagoogil on pedagoogilised kompetentsid, 

kuid puudub kõrgharidus (asus kõrgharidust omandama 2018. aastal) ja ühel on kõrgharidus, 

kuid puuduvad kompetentsid (asus tööle 01.11.2018). 

Lasteaias on toimunud personali vahetus. Lauknal on vahetunud kokk, koristaja, mitu korda 

õpetaja abid, õpetajad. Sipas vahetus kokk. Laukna personali vahetustega on kaasnenud 

palju ebakindlust. Tänaseks on personal komplekteeritud ja teeb head koostööd. 

Lapsevanemad ja töötajad on meeskondadega rahul. 

Kuna lasteaed on liitunud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, siis kõik õpetajad ja 

direktor on läbinud selle koolituse. Kogu personal on osalenud erinevatel koolitustel ja 

õppepäevadel. Kahe maja personali omavahelise koostöö parandamiseks toimusid ühised 

väljasõidud ja koolitused. Külastati Pärnu lasteaeda, toimusid meeskonnakoolitus ja 

esmaabikoolitus. Koolitusi planeeritakse lähtudes lasteaia eelarvest. Seejuures arvestatakse 

töötajate vajadustega ja õppeaasta eesmärkidega. 

Lasteaed on pakkunud praktikavõimalusi õppivatele noortele ja vabatahtlikule 

noorsootöötajale. 
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Tugevused 

• Kõik ametikohad on täidetud. 

• Personal on kohusetundlik ja õpihimuline ning teeb omavahel koostööd. 

• Ühised üritused ja väljasõidud aitavad parandada kahe maja personali koostööd. 

• Uusi töötajaid toetatakse ja koolitatakse. 

 
Parendusvaldkonnad 

• Kõik õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele. 

• Koolitada kogu personali. 

• Viia läbi regulaarselt töötajatega arenguvestlusi. 

• Välja töötada töötajate motiveerimissüsteem. 

• Viia läbi süstemaatiliselt rahuloluküsitlusi personalile. 

 

3.3. Koostöö huvigruppidega 

Asutuse tegevuse juhtimine ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine toimub koostöös 

lastevanematega, hoolekoguga ja kohaliku omavalitsusega (edaspidi KOV). Hoolekogu 

aitab muretseda lastele jõulukingid ja korraldada lõpuekskursiooni. Palju üritusi 

planeeritakse koos lastevanematega. Plaanilised lastevanemate koosolekud toimuvad kolm 

korda aastas. Planeeritud koolitusi lastevanematele pole siiani toimunud. 

Mõlemad majad on piirkonna külakeskusteks. Võrreldes varasemaga on vähenenud majades 

huvitegevused ja üritused kogukonnale. Mõlemas majas asub külaraamatukogu ja Sipa 

majas noortetuba. Nendega tehakse koostööd. Tehakse koostööd ka teiste valla 

lasteasutustega. 

Koostöös KOV-iga renoveeriti Laukna hoone katlamaja, lasteaia pesuruumid, ehitati 

mänguväljak, Sipas ümbritseti laste turvalisuse tagamiseks mänguväljak aiaga ja paigaldati 

trepile käsipuu. Koostöös KOV-ga on korraldatud kaugemate piirkondade laste transport 

lasteaedadesse. 

 

Tugevused 

• Koostöö personali ja lastevanemate vahel on hea. 

• Koostöö hoolekoguga on hea. 

• Lasteaia koostöö omavalitsusega, raamatukogudega, teiste lasteaedadega, Sipa 

noortetoaga. 

• KOV võimaldab kaugemal elavatel lastel bussiga lasteaias käia. 
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Parendusvaldkonnad 

• Teha rohkem koostööd kõikide huvigruppidega. 

• Tõhustada koostööd hoolekoguga. 

• Viia läbi küsitlusi lastevanemate rahulolu ja ootuste väljaselgitamiseks. 

• Korraldada koolitusi lastevanematele ja hoolekogule. 

 

3.4. Ressursside juhtimine 

Eelarve koostamisel tehakse koostööd personali, hoolekogu, lastevanemate ja KOV-iga. 

Arvestatakse asutuse arengukavaga, prioriteetide ja vajadustega. Lastevanemate makstavat 

kohatasu kasutatakse sihtotstarbeliselt. Mõlemas majas on automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem. 

Sipa ja Laukna keskküttesüsteemi renoveerimisega on vähenenud asutuse küttekulud, kuid 

mõlemate katlamajade pidev remont vajab lisaressursse. 

Laukna majas on vahetatud turvavalgustid säästlikumate LED valgustite vastu. On valminud 

uus mänguväljak, renoveeritud laste tualett- ja pesuruumid, töötajate tualettruum ja köögi 

lagi. Sponsorluse korras sai lasteaed uued padjad ja tekid. Sipas korrastati ATS süsteemi, 

mille tulemusena paigaldati suitsuandurid ja turvavalgustid keldriruumidesse. Nende tööde 

teostamise ajal avastati keldriruumides majavammi levik. Tänaseks on vammitõrjetööd 

teostatud. Täideti Terviseameti 2018.a ettekirjutused: Sipa mõisa trepile paigaldati käsipuu 

ja Sipa mänguväljak piirati aiaga. 

Sipa amortiseerunud mänguväljak vajab ekspertiisi. Sipa mänguväljakul puuduvad 

atraktsioonide all turvamatid ja atraktsioonid väiksematele lastele. Õuemänguasjade 

hoiustamise ruumis puuduvad riiulid ja pole korralikku põrandat. Mõisa keldri liumäele 

toodi lastevanemate abiga mulda, kuid see oleks vaja tasandada. Sipa maja vihmavee 

äravoolusüsteem on katki ja puudulik, mille tõttu on kahjustatud välisfassaad ja osaliselt 

hoone seinad. Seinte kahjustused on jõudnud siseruumidesse, mistõttu laste mänguruumi ja 

magamistoa seinad vajavad kapitaalremonti. 

Laukna rühmaruumid vajavad hooldusremonti. Laukna köök on amortiseerunud. Söökla 

vajab remonti ning kogu köögitehnika ja söögitoa mööbel vajaks väljavahetamist. Laukna 

lasteaia saali katus laseb läbi. Maja vajaks soojustamist. Lasteaia rühmaruumides vajaks 

väljavahetamist voodid ja riiulid. 
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Tugevused 

 

• Mõlemas majas on laste jaoks suured ja avarad ruumid. 

• Lauknal on pesuruumid korras. 

• Lauknal on suur ja paljude võimalustega mänguväljak. 

• Mõlemas majas on uus küttesüsteem. 

 
Parendusvaldkonnad 

• Tellida Sipa mänguväljaku ekspertiis ohtude hindamiseks. 

• Uuendada Sipa lasteaia mänguväljakut uute atraktsioonidega ja turvamattidega. 

• Ehitada Sipas õuemänguasjade hoiustamise ruumi riiulid ja põrand. 

• Remontida lasteaia mõlemad majad ja nende siseruumid. 

• Parandada rühmaruumide heliisolatsioon. 

• Uuendada Lauknal mööbel. 

• Otsida koos KOV-ga võimalusi mänguväljakute valgustamiseks. 

• Küttesüsteemid töötavad tõrgeteta. 

• Soetada sülearvuti ja diaprojektor. 

 
 

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Asutuses on head tingimused õppimiseks ja kasvamiseks. Mõlemas majas on liitrühm, kus 

on lapsed vanuses 2-7 a. Sipa rühma nimekirjas on 19 last ja Laukna rühmas 14 last. 

Lasteaiaõpetajad arvestavad laste vanuse ja individuaalsusega. Õppe- ja kasvatustegevustes 

rakendatakse mitmekülgseid tegevusi ja erinevaid metoodikaid. Muusika- ja 

liikumistegevusi lõimitakse kõikide õppe- ja kasvatustegevustega. Kasutatakse projektõppe 

meetodit. Õppetegevuste mitmekesistamiseks korraldatakse üritusi ja väljasõite. Asutus on 

liitunud „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga. HITSA Proge Tiiger programmi abil soetati 

interaktiivsed õppevahendid: Bee-Botid. 

Pedagoogid püüavad märgata laste hariduslikke erivajadusi ja nõustavad lastevanemaid. 

Koostöös KOV-ga käib lasteaias logopeed ja eripedagoog. Kasutatakse ka Rapla Rajaleidja 

Keskuse abi. Toimuvad arenguvestlused lastevanematega. 

Sipa rühma õpetajad vajavad igapäevase töö tegemiseks sülearvutit. Koosolekute ja 

koolituste läbiviimisel tuntakse puudust diaprojektorist. 
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Laste arvu prognoosid 
 

Õppeaasta Sipa Kurepesa 

rühm 

Laukna Linnupesa 

rühm 

2018/2019 19 15 

2019/2020 18 14 

2020/2021 15 14 

 
Tugevused 

• Liitrühm - ühe pere lapsed saavad käia ühes rühmas. 

• Lastel on piisavalt mänguruumi ja eraldi magamisruum. 

• Lasteaias toimuvad mitmekesised lõimitud õppe- ja kasvatustegevused, kasutatakse 

projektõpet ja interaktiivseid õppevahendeid. 

• Lasteaias on välja kujunenud traditsioonid. 

• Majas käib logopeed ja vajadusel eripedagoog. 

• Kasutatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat. 

• Lasteaed on liitunud ELIIS-iga. 

 

Parendusvaldkonnad 

• Muuta laste õpperuumid väikeste nüanssidega rõõmsamaks. 

• Arendada õpetajate digipädevust. 

• Liita lastevanemad ELIIS-iga. 

• Soetada sülearvuti ja diaprojektor. 
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5. ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 

AASTATEKS 2019-2021 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 
Eesmärgid 

• Mõlemas majas on lasteaiarühm ja toimib koostöö. 

• Lasteaial on oma logo ja sümboolika. 

• Lasteaia dokumentatsioon on korras. 

• Lasteaial on arengukava, mida täidetakse ja analüüsitakse. 

• Sisehindamise läbiviimise kord on uuendatud. 

• Dokumendihaldus on viidud üle ELIIS-i. 

 

Tegevuskava 
 

Eestvedamine 2019 2020 2021 Vastutaja 

Dokumentatsiooni korrastamine X X X direktor 

2016/2017 ja 2017/2018 õ.-a. kokkuvõtete 
koostamine 

X 
  

direktor 

Sisehindamise korra uuendamine X   direktor 

Lasteaia kodukorra uuendamine X   direktor 

ELIIS toetab asutuse igapäevast tööd X X X direktor 

Ametijuhendite uuendamine  X  direktor 

Plaanilised pedagoogilised nõukogud X X X direktor 

Strateegiline juhtimine     

Sisehindamise aruande koostamine   X direktor 

Logo ja sümboolika konkurss, meene 
kujundamine 

X X 
 

direktor 

Arengukava koostamine X   direktor 



12  

5.2. Personalijuhtimine 

 
Eesmärgid 

• Lasteaias töötab püsiv, särasilmne ja motiveeritud personal. 

• Kõik pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. 

• Kahe maja personal teeb omavahel koostööd. 

• Personali motiveerimissüsteem on välja töötatud. 

• Töötajad tegelevad enesetäiendamisega. 

• Töötajatega viiakse läbi arenguvestlusi. 

• Toimuvad rahuloluküsitlused personalile. 

 
Tegevuskava 

 

Personalivajaduse hindamine 2019 2020 2021 Vastutaja 

Personali vajaduse jälgimine, ja 

hindamine 
X X X direktor 

Personali toetamine ja koolitamine X X X direktor 

Personali värbamine     

Personali värbamine toimub vajadusel 

ning lähtub seadusandlusest ja lasteaia 

huvidest 

 

X 

 

X 

 

X 

 

direktor 

Personali kaasamine ja toetamine 
    

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja 

analüüs 
X X X direktor 

Personali kaasamine arengukava ja 
sisehindamise koostamisse ja analüüsi 

X X X direktor 

Kahe maja personal teeb koostööd X X X direktor 

Personali arendamine     

Tulekahju- ja evakuatsiooniõppused X X X direktor 

Sisekoolitused õpetajalt-õpetajale X X X 
direktor, 

pedagoogid 

Personali hindamine ja motiveerimine     

Personali motiveerimissüsteemi välja 
töötamine 

 
X 

 
direktor 

Arenguvestluste läbiviimine töötajatega X X X direktor 

Personali rahuloluküsitlus X X X direktor 
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5.3. Koostöö huvigruppidega 

 
Eesmärgid 

• Sipa ja Laukna lasteaiarühmade vahel toimub tihe koostöö. 

• Toimub tõhus koostöö lastevanematega, hoolekoguga, külade kogukondadega, 

raamatukogudega, Sipa noortetoaga, naaberlasteaedadega ja kohaliku omavalitsusega. 

• Toimuvad rahuloluküsitlused lastevanemate rahulolu ja ootuste väljaselgitamiseks. 

• Toimuvad arenguvestlused lastevanematega. 

• Lastevanematele korraldatakse koolitusi. 

• KOV jätkab kaugemal elavate laste transpordi korraldamist lasteaedadesse. 

 

Tegevuskava 

 

Koostöö kavandamine 2019 2020 2021 Vastutaja 

Hoolekoguga koostöö toimub tegevuskava 
alusel 

X X X 
Direktor, 

hoolekogu 

Koostöö lastevanematega, kogukondadega, 

raamatukogudega, naaberlasteaedadega 

planeeritakse õppeaasta tegevuskavades 

 

X 

 

X 

 

X 
Direktor, 

pedagoogid 

Huvigruppide kaasamine     

Rahuloluküsitlused lastevanematele X X X direktor 

Arenguvestlused laste ja lastevanematega X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Kahe maja ühisürituste korraldamine X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Koolitused lapsevanematele X X X direktor 

Koolitus hoolekogule  X  direktor 

Lasteaia hoonete seisukorra hindamine ja 

laste transpordi korraldamine koostöös 
omavalitsusega 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Direktor 

Koostöö hindamine     

Rahuloluküsitluse tulemuste analüüs X X X direktor 

Õppeaasta analüüs X X X direktor 
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5.4. Ressursside hindamine 

 
Eesmärgid: 

• Lasteaedade siseruumides on lastevanemate ja KOV-i abiga tehtud hooldusremont ning 

parandatud heliisolatsioon. 

• Sipa mänguväljaku katkised atraktsioonid on parandatud, paigaldatud turvamatid ja 

mänguväljakul on uued atraktsioonid. 

• Sipas on õuemänguasjade ruumis riiulid ja laudpõrand. 

• Lasteaia mänguväljakud on valgustatud. 

• Laukna mänguväljakul on pink. 

• Laukna maja köök ja saali abiruumid on renoveeritud, inventar uuendatud. 

• Laukna lasteaia puitpõrandad rühmas ja saalis on korras. 

• Laukna katus on parandatud ja maja soojustatud. 

• Sipa mõisa sademete äravoolusüsteem ja fassaad on renoveeritud. 

• Sipa ja Laukna küttesüsteemid toimivad tõrgeteta. 

• Igapäevase töö parendamiseks on olemas projektor ja Sipa õpetajatel sülearvuti. 

 

Tegevuskava 

Ressursside juhtimine 2019 2020 2021 Vastutaja 

Sipa ja Laukna ruumide hooldusremont X X X direktor 

Sipa hoone katuse ja vihmaveesüsteemi 

remont ja fassaadi renoveerimine 

 
X X 

Direktor, 

KOV 

Sipa mõisahoone sadeveekanalisatsiooni 
ehitamine 

 
X 

 Direktor, 
KOV 

Laukna hoone katuse ja sademete 
äravoolusüsteemi vahetus/remont 

X X 
 

direktor 

Sipa mänguväljaku ekspertiisi teostamine X   direktor 

Sipa õuemänguvahendite ruumi remont X   direktor 

Rühmade heliisolatsiooni parandamine X X  direktor 

Mänguväljakute valgustamine 
  

X 
Direktor, 

KOV 

Materiaal-tehnilise baasi arendamine     

Laukna magamistoa elektritööd (lampide, 

juhtmete ja pistikute vahetus) 
X 

  
direktor 

Laukna rühma uued voodid  X  direktor 

Laukna rühma uued riiulid ja kapid X  X direktor 

Laukna köögi inventari uuendamine X X X direktor 
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Laukna mänguväljakule pingi 
paigaldamine 

X 
  Direktor, 

KOV 

Laukna rühma ohutumate radiaatorite või 

katete paigaldamine 

 
X 

 
direktor 

Sipa mänguväljakule turvamattide ja uute 

atraktsioonide paigaldamine 

 
X X 

Direktor, 

KOV 

Inforessursside juhtimine     

Sülearvuti ostmine X   direktor 

Projektori ja ekraani ostmine 
 

X 
 

direktor 

Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid 

    

Sipa ja Laukna küttesüsteemid on korras 

ja toimivad tõrgeteta 

 
X 

 Direktor, 

KOV 



16  

5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 
Eesmärgid 

• Toimub pidev õppekava arendamine, täitmise hindamine ja parendustöö planeerimine. 

• Praktiseeritakse projektõpet. 

• Pedagoogid kasutavad igapäevase töö dokumenteerimiseks ja vanematega suhtlemiseks 

ELIIS- i. 

• Õppetegevuste mitmekesistamiseks kasutatakse digitaalseid õppevahendeid. 

• Lasteaias käib koostöös KOV-iga eripedagoog ja logopeed. 

• Lasteaia tegevusi kajastatakse kodulehel ja meedias. 

 

Tegevuskava 

 

Lapse areng 2019 2020 2021 Vastutaja 

Laste arengu hindamise metoodika 

täiendamine 
X X X 

Direktor, 

pedagoogid 

Lastevanematega arenguvestluste 
läbiviimine 

X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

6-7 aastaste laste koolivalmiduse 

hindamine 
X X X 

Direktor, 

pedagoogid 

Õppekava     

Õppekava arendamine, täitmise 

hindamine ja parendustöö planeerimine 
X X X 

Direktor, 

pedagoogid 

Õppekorraldus ja meetodid     

Digitaalsete õppevahendite kasutamine X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Õpetajad kasutavad ELIIS-i X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Õppe- ja kasvatustegevustes kasutatakse 

mitmekülgseid tegevusi ja metoodikaid 
X X X 

Direktor, 

pedagoogid 

Lasteaia tegevuste kajastamine kodulehel 
ja valla meedias 

X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Kahe maja ühised üritused X X X 
Direktor, 

pedagoogid 

Koostöö KOV-iga toimub laste 

logopeediline ja eripedagoogiline 
teenindamine 

 

X 

 

X 

 

X 
Direktor, 

KOV 



17  

6. RESSURSSIDE ANDMIK 
 

Arengukava eesmärkide täitmiseks 
vajalikud tegevused 

2019 2020 2021 Rahastamine 

Personali koolitamine 1500 1500 1500 Eelarve 

Koolitus lapsevanematele 120 150 160 Eelarve 

Koolitus hoolekogu liikmetele  150  Eelarve 

Transport ühisürituste korraldamiseks 500 500 500 Eelarve 

Sipa hoone katuse, vihmavee- 

süsteemi ja fassaadi parandamine 

 

10 041 

  
KOV, projektid 

Sipa mõisahoone 
sadeveekanalisatsiooni ehitamine 

  

25000 
 

KOV, projektid 

Sipa mänguväljaku ekspertiis 640   KOV, eelarve 

Sipa mänguväljakule turvamatid ja 
uued atraktsioonid väikestele 

  

3500 
 

2000 
KOV, eelarve 

Sipa lasteaia mängutoa, magamistoa 
ja abiruumide remont (sh kaks seina) 

 

500 
 

500 
 

500 
Eelarve, 

LV heategevus 

Laukna hoone katuse ja sademete 

äravoolusüsteemi vahetus/remont 
??? ??? ??? Eelarve, KOV 

Laukna lasteaia ruumide remont, puit 
põrandate remont 

 

1500 
 

3000 
 

1500 
Eelarve, 

LV heategevus 

Laukna köögi inventari uuendamine 1000 1500 1500 Eelarve 

Laukna ja Sipa rühma 
helisummutusplaadid 

 

200 
 

200 
 

Eelarve 

Laukna magamistoa elektritööd 1383   Eelarve 

Laukna puitpõrandate (saal ja 
rühmaruum) remont 

??? ??? 
 

Eelarve, KOV 

Laukna rühma ohutumate radiaatorite 
paigaldamine või katted 

 
1500 

 
Eelarve, KOV 

Laukna mänguväljakule pink 300   Eelarve, KOV 

Mänguväljakute valgustamine   ??? KOV 

Laukna mööbli uuendamine 600 1350 1000 Eelarve 

Sipa ja Laukna küttesüsteemide 

tõrgeteta töö tagamine 
??? ??? ??? Eelarve, KOV 

Sülearvuti ostmine 600   Eelarve 

Projektori ja ekraani ostmine  1000  Eelarve 

Digitaalsete õppevahendite 
muretsemine 

 

200 
 

500 
 

1000 
Eelarve, 
projektid 

 
7. ARENGUKAVA UUENDAMINE 

7.1. Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas ning korrigeeritakse ja täiendatakse 

vastavalt vajadusele lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekul. 

Arengukava uuendamise ja muutmise eest vastutab direktor. 

7.2. Arengukava kinnitab Märjamaa Vallavolikogu. 


