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I Üldandmed  

 

Õppeasutuse nimetus Orgita  Lasteaed Midrimaa 

Aadress Orgita küla, 78313 Märjamaa vald, Raplamaa 

Telefon 482 1379 

e-post midrimaa@neti.ee 

Veebilehe aadress http.//www.midrimaa.edu.ee/ 

Õppeasutuse pidaja ja tema aadress Märjamaa Vallavalitsus 

Tehnika 11, Märjamaa 78304 

Laste arv 82 (andmed seisuga 31.12.2013) 

Personali arv 20 

Pedagoogilise personali arv 11 

Arengukava periood 2014-2016 

Sisehindamise periood 2013/2014-2015/2016 

 

 

II Sissejuhatus 

 

Orgita lasteaia Midrimaa arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad, 

valdkonnad ning tegevuskava aastateks 2014-2016, et panna alus kasvava põlvkonna teadmistele, 

oskustele ja suhtlemisele, mis tagaksid valmisoleku  21.sajandi kiirete muutustega toimetulekuks. 

Lasteaia arengukava lähtub lasteaias  läbiviidud sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest, 

õppekavast ja Märjamaa valla arengukavast, mis peab oluliseks investeerida haridusasutustesse, 

edendada haridussüsteemi ja tagada pakutavate teenuste kvaliteet. 

 

 

III Lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 

 

Orgita Lasteaed Midrimaa (edaspidi lasteaed) on Märjamaa valla munitsipaallasteasutus. 

Lasteaed asutati 1968. aastal. Praegune, 100-kohalise lastepäevakodu tüüpprojekti järgi ehitatud 

lasteaiahoone avati Rapla maakonna Märjamaa valla Orgita külas 1986. aastal.  

Lasteaed on 4-rühmaline. Lasteaiarühmad jagunevad vastavalt vajadusele ja nõudlusele sõime- ja 

aiarühmadeks. Rühmade nimed on: Linnupojad, Hiirekesed, Mesilased ja Tammetõrud. 

Lasteaia teeninduspiirkonda kuulub kogu Märjamaa valla territoorium. Lasteaiakohtade nõudlus 

ületab pakkumise ning järjekorras on nii sõime- kui aiarühma ealisi lapsi.  

Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja püsiv personal. 

Lasteaia 8274 m
2
 suurune territoorium piirneb ühest küljest 5-kordsete korterelamute ja lasteaia 

vahelise haljasalaga, teisest küljest haritava põllumaaga ning kahest küljest rohumaaga. 

Asulaäärsest asukohast, suurest õuealast  ning oma loodusõpperaja olemasolust tingituna on lasteaia 

õppe-kasvatustöö üheks eripäraks looduse tundmaõppimine vahetu kogemise teel ning ümbritsevat 

keskkonda ja kodupaiga loodust väärtustava hoiaku kujundamine. Lasteaias rakendatakse õueõpet 

ning õueõppe võimaluste mitmekesistamiseks on koostöös lapsevanematega rajatud, lisaks lasteaia 

looduse õpperajale ja väikesele dendropargile, ka varikatisealune ja lepatuka õppeklass. 

Lasteaia teiseks eripäraks on lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika kasutamine kõigis 

vanusrühmades. Esimene Hea Algus aiarühm avati lasteaias 1997. aastal, teine 2004. ja kolmas 

2008.aastal. Alates 2009. aastast rakendatakse seda metoodikat ka sõimerühma õppe-kasvatustöös. 



Kolmandaks eripäraks võib lugeda suurte piirkondlike kogupereürituste korraldamise traditsiooni. 

Alates 2000. aastast on lasteaias igal aastal lasteaiatöötajate vabatahtliku töö korras läbi viidud suuri 

heategevuslikke üritusi (töötoad, jõulueelne Päkapikula, piparkoogilaat, lihavõttemaa, mihklilaadad, 

teatrietendused, perepäevad jms), millest laekuvat tulu on kasutatud raamatute, mängu-, õppe- ja 

spordivahendite ostmiseks ning ruumide sanitaarremondiks. 

 

 

IV Lasteaia traditsioonid ja sümboolika 

 

Lasteaias tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, riiklikke pühi, lasteaia sünni- ja nimepäeva, 

tarkusepäeva, emakeelepäeva, lastekaitsepäeva ja  koolieelikute lõpupidu. Igal aastal viiakse läbi 

jüriööjooks, ümber lasteaia jooks ja sügisjooks. Korraldatakse maastikumänge, erinevaid kontserte 

ja üritusi koos vanematega. 

Lasteaial on oma sümboolika: logo, erikujundusega õuemasti lipp, laul ja moto. Igal rühmal on oma 

nimele vastavad peakatted, logo ja maskott.  

 

 

V Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused 

 

Lasteaia missioon: 

Lasteaia kõigi töötajate missiooniks on toetada koos koduga lapse iseendaks kasvamist ja õnnelikku 

lapsepõlve.  

Lasteaia visioon:  

Midrimaa on lasteaed kuhu kõik tahavad heal meelel tulla,  

kus tehakse tulemuslikku tööd ning 

kus ollakse õpihimulised, iseseisvad, loovad, rõõmsad ja õnnelikud.  

Lasteaia põhiväärtused tulenevad lasteaia motost – „Päikene olgu sul sõnades ja teos, südames ja 

peos!“ ning on järgmised  sõbralikkus, ausus, turvalisus,  loovus ja koostöö. 

 

 

VI Tulemuslikkuse hindamine 

 

Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mille eesmärgiks on:  

- tagada lasteaia eesmärgistatud ja õiguspärane tegevus ning laste arengut toetavad 

tingimused; 

-  toetada lasteaia  personali järjepidevat professionaalset arengut;  

- avastada ja ennetada nii juhtimises kui õppe-kasvatustegevuses tekkivaid vigu ning 

vajakajäämisi;  

- selgitada välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad.  

Enesehindamise ja enesekontrolli kaudu tegeleb tulemuslikkuse hindamisega  kogu lasteaia personal 

ning erinevate tegevusalade võtmepositsioonil olevad töötajad. Hindamises osalevad ka hoolekogu, 

lapsevanemad ja lapsed. 

Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse lasteaia aasta tegevuskava eesmärkide täitmist. Tulemustest 

lähtuvalt korrigeeritakse arengukava tegevuskava ja täpsustatakse järgmise õppeaasta prioriteete, 

eesmärke ja tegevusi. 

 

 

 



VII  Arengukava eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2014-2016 

 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  

 

Eestvedamine 
 

2014 2015 2016 Vastutaja 

Ühiselt kokkulepitud eesmärkide, väärtuste, 

visiooni ja missiooni järjepidev järgimine  

x x x Direktor 

Lasteaia eripära arendamine ja väärtustamine x x x Direktor 

Toimib hea rühmasisene ja töörühmadevaheline 

meeskonnatöö  

 x x Direktor 

Organisatsiooni ühtekuuluvustunde 

saavutamiseks on loodud koostöögruppe, kus 

samaaegselt osalevad  nii pedagoogid kui 

teenindav personal.  

x   Direktor, 

majandusjuhataja 

Töötajate tööülesanded ja ametijuhendid  on 

korrigeeritud vastavalt kutsestandardi 

sõnastusele  

x   Direktor 

Kogu personal on kaasatud tegevuse 

planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse 

x x x Direktor 

Lasteaed on hea mainega ja usaldusväärne x x x Direktor ja 

kogu personal 

Strateegiline juhtimine     

Koostatud on sisehindamise tulemustest lähtuv 

2014-2016 arengukava 

x   Direktor 

 

Arengukava tegevuskava on 2015.aastaks 

uuendatud ja vastab reaalsele olukorrale 

 x  Direktor 

 

Arengukava tegevuskava on 2016.aastaks 

uuendatud ja vastab reaalsetele vajadustele 

  x Direktor 

 

On analüüsitud aasta tegevuskava täitmist ning 

õppe- ja kasvatustegevuse tulemust 

x x x Direktor 

 

Koostatud on 2013/14 - 2015/16. õ-a. 

sisehindamise aruanne  

  x Direktor 

 

2. PERSONALIJUHTIMINE 

  

 2014 2015 2016 Vastutaja 

Personalivajaduse hindamine     

Personali liikumise ja vajaduse jälgimise/ 

hindamise protsess on pidev 

x x x Direktor 

Personali värbamine     

Personali värbamine toimub laiapõhjalise avaliku 

kuulutuse ja/või konkursiga, et  leida parimaid 

professionaalseid töötajaid   

x x x Direktor, hoolekogu, 

pidaja 



Personali kaasamine ja toetamine     

Väärtuste ja eesmärkide järjepidev analüüs ja 

ühine lahtirääkimine 

x x x Direktor 

Toimib järjepidev ja süsteemne infovahetus  x x x Direktor, 

majandusjuhataja 

Kogu personal on kaasatud lasteaia 

arendustegevusse ning sisehindamisse  

 x x Direktor 

Personali arendamine     

Töötajate vajaduspõhine koolituskava ja 

koolituste tulemuslikkuse hindamine  

x x x Direktor, pedagoogid 

Töötajatel on individuaalsed kutsealase arengu 

eesmärgid ja tegevuskava nende teostamiseks 

x x x Direktor 

Töötajatele on loodud võimalus osaleda Euroopa 

vabatahtliku teenistuse organisatsiooni kaudu 

Euroopa Noored Eesti büroo Sihtasutuse  

Archimedes programmis  

x x x Direktor 

Toimib õpetajalt-õpetajale sisekoolituse süsteem x x x Direktor, 

pedagoogid 

Personali hindamine ja motiveerimine     

Pedagoogi õppeaasta töö eneseanalüüsi 

koostamine toetab õpetaja  professionaalset 

arengut 

x x x Direktor,  

pedagoogid 

Personali töö hindamise kriteeriumid on läbi 

arutatud ja kõigile mõistetavad 

x   Direktor 

Toimib  personali tunnustuse kord ja 

rakendatakse nii materiaalse kui mittemateriaalse 

tunnustamise meetmeid 

 x x Direktor 

Viiakse läbi lastevanemate ja töötajate 

rahuloluküsitlusi, mis on seotud konkreetsete 

rühmade ja töötajatega 

x x x Direktor, 

hoolekogu 

Regulaarselt toimuvad töötajate arenguvestlused x x x Direktor 

 

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Koostöö kavandamine 2014 2015 2016 Vastutaja 

Igaks õppeaastaks on koostatud tegevuskavad 

huvigruppide kaasamiseks  

x x x Direktor,  

hoolekogu 

Koostöö huvigruppidega on järjepidev ja 

eesmärgipärane 

x x x Direktor,  

hoolekogu 

Koostöö Hea Alguse Koolituskeskusega 

lapsekeskse õppekasvatuse elluviimisel 

x x x Direktor 

Huvigruppide kaasamine     

Lapsevanemad ja hoolekogu liikmed osalevad 

lasteaia ja rühmade ürituste kavandamisel, 

ettevalmistamisel ning läbiviimisel 

x x x Direktor,  

hoolekogu 



Isade osalemine lapse arengu vestlustel ja 

lasteaia ühisüritustel on suurenenud  

 x x Direktor,  

hoolekogu 

Kord kuus on vanematel võimalus osaleda rühma 

keskuste töös või  toimekas töötoas 

x x x Direktor, 

pedagoogid 

Kõik erinevad huvigrupid on kaasatud Midrimaa 

30.nimepäeva tähistamise projekti tegevustesse 

  x Direktor,  

hoolekogu 

Huvigruppidega koostöö hindamine     

Huvigruppide rahuloluküsitlused on muudetud 

lihtsamaks ja üheselt mõistetavaks 

x   Direktor,  

hoolekogu 

Viiakse läbi laste rahuloluküsitlust  ja intervjuud x x x Direktor, 

pedagoogid 

Rahuloluküsitluse tulemusi on analüüsitud ja 

kokkuvõtetest on teavitatud kõiki huvigruppe  

x x x Direktor,  

hoolekogu 

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eelarveliste ressursside juhtimine 

 
2014 2015 2016 Vastutaja 

Aastaeelarve koostamisel on lähtutud lasteaia 

arengukavast ja õppekasvatustöö eesmärkidest 

x x x Direktor 

Eelarve kasutamine on sihipärane ja paindlik x x x Direktor 

2 korda aastas analüüsib juhtkond ja hoolekogu 

ressursside kasutamise efektiivsust  

x x x Direktor, hoolekogu, 

pidaja 

Materiaaltehnilise baasi arendamine     

Koostöös pidajaga on leitud võimalus 

õuemänguväljaku renoveerimiseks 

x   Direktor, pidaja 

majandusjuhataja 

On paigaldatud lasteaia õueala valgustus   x Direktor, pidaja 

On uuendatud Linnupoegade rühma voodid ja 

lastelauad 

 x  Direktor, 

majandusjuhataja 

Tammetõru, Hiirekeste ja Linnupoegade rühma 

laudpõrandad on lihvitud ja lakitud 

x   Direktor, 

majandusjuhataja 

Turvavalgustid on asendatud LED-valgustitega x   Direktor, 

majandusjuhataja 

Rühmade toiduväljastamise ruumides on 

nõudepesumasinad 

  x Direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia üldruumid (pikk koridor, wc ja 

kabinetid) on remonditud 

 x  Direktor, 

majandusjuhataja 

On tehtud koostööd pidajaga ja otsitud lahendust 

lasteaiakohtade järjekorra likvideerimiseks  

x x x Direktor 

Inforessursside juhtimine     

Õppe-kasvatustegevuste planeerimise ja analüüsi 

optimeerimise tulemusel on vähenenud aja- ja 

paberikulu  

x x x Direktor, 

pedagoogid 

Lasteaias on rakendunud elektrooniline Amphora 

KOV dokumendihaldussüsteem 

 x  Direktor 



Huvigruppe informeeritakse operatiivselt 

infostendi,  lasteaia kodulehe ja ajakirjanduse 

kaudu 

x x x Pedagoogid, 

kodulehe haldaja 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid     

On kirjutatud lasteaia eesmärkidest ja vajadustest 

lähtuvaid projekte ja leitud lisavahendite 

hankimise võimalusi. 

x x x Direktor, 

hoolekogu 

Lapsevanemad on kaasatud taaskasutatavate 

materjalide kogumisse ja taaskasutamisse 

x x x Pedagoogid 

Laps tunneb oma kodukohta (vaatamisväärsusi, 

loodust, asutusi) ja on omandanud 

keskkonnasõbraliku hoiaku  

x x x Pedagoogid 

Lapsevanemad on kaasatud talgu- ja 

remonditöödele 

x x x Direktor, hoolekogu, 

majandusjuhataja 

  

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Lapse areng 

 
2014 2015 2016 Vastutaja 

Laps on aktiivne osaleja ja ennast juhtiv õppija 

lapsest lähtuvas õppeprotsessis 

x x x Direktor, pedagoogid 

Lapse arengu jälgimine ja hindamine on 

süsteemne ning toimub igale vanusgrupile 

sobivaimate meetodite alusel 

x x x Direktor,  

pedagoogid 

Erivajadustega laste toetamisel toimib 

pedagoogide ja lastevanemate koostöö   

 x x Direktor,  

pedagoogid 

Vanematele on korraldatud koolitus lapse 

arengust ja võimete arendamise võimalustest 

x   Direktor 

Metoodilise kabineti vahendite mitmekülgse 

kasutamise tulemusena on saavutatud mänguline 

ja lapsekeskne õpe 

 x x Direktor, pedagoogid 

Koostöös pidajaga on rajatud uus turvaline 

õuemänguväljak 

x   Direktor,  

pidaja 

Laste tervis tugevneb, kuna valgustatud õueala 

võimaldab lastel 2 korda päevas väljas tegutseda  

  x Direktor,  

pedagoogid 

Saavutatud on vanemate 100% osalemine 

arenguvestlustel 

  x Pedagoogid 

Lastel on võimalus osaleda lasteaias tegutsevas 

huviringis 

x x x Direktor 

Koostöös pidajaga on leitud võimalus 

logopeedilise teenuse osutamiseks lasteaias 

 x x Direktor,  

pidaja 

Õppekava     

Kõik pedagoogid osalevad pidevalt õppekava 

arendustöös 

x x x Direktor 



On täiendatud õppekava toetamaks lasteaia 

aastaeesmärgi ja eripära elluviimist 

x x  Direktor,  

Õppekava töörühm 

 

Õppekorraldus ja meetodid     

Õpetamine ja õppimine toimub mängu kaudu x x x Direktor 

Pedagoogide professionaalsus Hea Algus 

metoodika rakendamisel on tõusnud 

 x x Direktor 

Projekti „Avastustee“ metoodika järk-järguline 

juurutamine aiarühmades  

x x x Direktor, 

õpetaja J.Neutal 

Erinevate lapse arengut toetavate metoodikate  ja 

võtete tõhusamaks rakendamiseks toimib 

majasisene õpetajalt-õpetajale õppimine   

x x x Direktor 

Väärtused ja eetika     

Iga õppeaasta alguses on üheskoos läbi arutatud  

organisatsiooni põhiväärtused  

x x x Direktor 

Rühmade tegevuskavades kajastub laste vanusele 

vastav väärtuskasvatus 

 x x Pedagoogid 

Laps julgeb ja oskab vastavalt olukorrale 

sobivalt käituda 

 x x Pedagoogid 

 

 

VIII Ressursside andmik 

 

Eestvedamine 

 

Finantseerimise 

allikas 

Eelarve 

2014 

Eelarve 

2015 

Eelarve 

2016 

Läbi on viidud kogu personali koostöövalmiduse 

koolitus. 

Vallaeelarve 

OV ja RE 

koolitusraha 

350   

Personali juhtimine     

Koostöös pidajaga on leitud vahendid  

tulemusliku töö motiveerimiseks ja tööjuubelite 

tähistamiseks 

Vallaeelarve  1000 1000 

Esmaabiandjad on läbinud korralise 

täienduskoolituse.  

OV 

koolitusraha 

240   

Strateegiline juhtimine     

Lapsevanematele ja teenindavale personalile on 

läbi viidud lapse arengu koolitus 

Vallaeelarve, 

omaosalus 

350   

Materiaaltehnilise baasi arendamine     

Koostöös pidajaga on leitud võimalus 

õuemänguväljaku renoveerimiseks 

Vallaeelarve, 

EAS projekt 

52 325   

On paigaldatud lasteaia õueala valgustus Vallaeelarve   10000 

Amortiseerunud liivakastid on renoveeritud Vallaeelarve, 

omatulu 

 

 

800  

Liivakastides on uus liiv Vallaeelarve   460  



On uuendatud Linnupoegade rühma voodid ja 

lastelauad 

Vallaeelarve  2310 

 440 

 

Tammetõru, Hiirekeste ja Linnupoegade rühma 

laudpõrandad on lihvitud ja lakitud (600 m
2
) 

Vallaeelarve,  

omatulu ja 

vabatahtlik töö 

600   

Rühmade toiduväljastamise ruumides on 

nõudepesumasinad 

Vallaeelarve   4400 

Lasteaia üldruumid (pikk koridor, wc ja 

kabinetid) on remonditud 

Vallaeelarve  1500  

Rühmade mängutubades on uued vaibad Vallaeelarve  2000  

Lasteaias on rakendunud elektrooniline Amphora 

KOV dokumendihaldussüsteem 

Vallaeelarve 70   

Säästlik majandamine ja kokkuhoid     

Turvavalgustid on asendatud LED-valgustitega Vallaeelarve, 

 

880   

 

Kulud kokku 

  

54 815 

  

8 600 

 

15 400 

 

IX Arengukava uuendamise kord  

 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord õppeaastas sisehindamise käigus ning korrigeeritakse 

vajadusel sellest lähtuvalt järgnevate aastate tegevuskava. 

Arengukava uuendatakse 2013/2014 – 2015/2016 sisehindamisaruande koostamise järel. 

Arengukava kinnitab Märjamaa Vallavolikogu. 


