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Sissejuhatus 
 

Kulina Lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ 

alusel. Arengukava sisaldab lasteasutuse arengusuundi valdkonniti, tegevuskava  aastateks 2018-

2020 ning arengukava uuendamise korda. 

Kulina Lasteaia arengukava koostamisel on lähtutud Kulina lasteaia sisehindamise tulemustest  

õppeaastatel  2015-2017. 

 

 

1. Arengukava koostamise protsess 
 

Arengukava koostamisse olid kaasatud nii pedagoogiline nõukogu kui hoolekogu liikmed. 

Arengukava koostamise protsessi juhtis lasteaia direktor. Ühiselt sõnastati strateegilised eesmärgid 

ja  sihid  järgnevaks kolmeks aastaks, mis oleksid rakendatavad olemasoleva inimressursi ja 

eelarveliste vahendite baasil.  
  

 

2. Lasteasutuse missioon, visioon ja põhiväärtused 
 

Missioon  

Lapse eakohaste teadmiste omandamine läbi mängu, arvestades lapse individuaalset  arengut. 

Arendada lapses tolerantsust ja mõistvat suhtumist kaaslaste suhtes. Väärtustades kodu ja lasteaia 

vahelist koostööd. 

 

Visioon 
Turvaline, lastesõbralik, usaldusväärne ja loodust väärtustav lasteaed, kus on rõõmsad lapsed, 

rahulolevad lapsevanemad ja professionaalne personal. 

 

Põhiväärtused 

Lapsekeskne - lapsi kaasav, lapse individuaalsust arvestav 

Sõbralik - tolerantne, heatahtlik 

Usaldusväärne - aus, asjatundlik ja kodule tuge pakkuv 

Koostöövalmis - uuendustele avatud, huvigruppe kaasav ja kogukonna tegevustes osalev 

Turvaline - ohutu füüsiline ja vaimne keskkond 

Tervist edendav - tervislik toitumine, kehalist aktiivsust soodustav 

 

 

3. Hetkeolukorra analüüsi tulemused ja arenduse põhisuunad 

 
Hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise tulemustest. Terviklik tugevuste ja 

parendusvaldkondade analüüs on toodud lasteasutuse sisehindamise aruandes. Esitatud 

parendustegevused määravad lasteasutuse arengu põhieesmärgid valdkonniti aastateks 2018-2020.  

 
3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Loodud on sidusus  sisehindamisaruande, arengukava ja lasteasutuse tegevuskava vahel. Jälgitakse 

kõiki viit lasteasutuse arenduse valdkonda. Ühiselt on kokkulepitud asutuse missioon, visioon ja 

väärtused. Lasteaial on väljakujunenud omad traditsioonid, kuhu on perioodiliselt kaasatud ka 

vanemad. Otsuste tegemisse on kaasatud kogu personal. Lasteaia tegevuses jälgitakse 
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põhiväärtuste toimist ning tegevuse vastavust kehtestatud õigusaktidele. Muutunud keskkonnas on 

vajalik üle vaadata senine sisehindamise süsteem ja töötajate töötingimused. 

 

Eesmärk: avatud juhtimine ja turvaline töökeskkond 

 

Parendus: 

 Töökeskkonna risikianalüüsi koostamine 

 Sisehindamiskorra uuendamine 

 

3.2 Personalijuhtimine 

 

Lasteaia õpetajad on kompententsed ja pidev enesetäiendamine on tööprotsessi normaalne osa.  

Samas muutuv keskkond ja üha suurenev vajadus oskuste järele, et toime tulla hariduslike 

erivajadustega lastega (edaspidi HEV), eeldab lisaks õpetajatele ka õpetaja abide teadmiste ja 

oskuste tõstmist.  

 

Eesmärk: professionaalne ja enesearendamisest huvitatud personal 

 

Parendus: 

 õpetaja abide koolitamine HEV lastega  toimetulekuks 

 arenguvestluse läbiviimine  

 uute õpetajate värbamine 

 õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele 

 

 

3.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Oleme avatud koostööks erinevate huvigruppidega ja püüame ära kasutada erinevaid kodukohaga 

seotud võimalusi õppetöös. Meie lapsed saavad regulaarselt osa teatrietendustest, loodus-

matkadest. Osaleme aktiivselt maakonna –ja vallaüritustes.  Kavandame tegevusi, mis aitaks hoida 

vanemate huvi ja aktiivset osavõttu lasteaias üritustel. 

 

 

Eesmärk: huvigruppide kaasatus ja aktiivsus 

 

Parendusvaldkonnad 

 hoolekogu sisulise töö parendamine 

 kogukonna informeerimine lasteaia tegevustest 

 lastevanemate huvi hoidmine lasteaias toimuva vastu 

 osalemise aktiivsus lasteaia üritustes 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

 

Renoveeritud lasteaiahoone tagab lastele turvalise õppe-ja kasvukeskkonna. Lasteaed on kulukalt 

õliküttelt üle viidud säästlikumale maaküttele. Lasteaial on õigus kasutada aastani 2020 Rohelise 

Energia märki.  
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Eesmärk: keskkonda säästev majandamine 

 

Parendus: 

 projektori hankimine 

 ruumide sisustuse täiendamine 

 õuemänguvahendite korrastamine 

 köögiinventari uuendamine 

 toiduainetelao remont ja riiulid 

 kanalisatsiooni süsteemide uuendamine 

 

 

3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Lasteaias valitseb sõbralik ja last toetav õhkkond. Vanemate rahulolu lasteaia tegevusega on kõrge. 

Lasteaias on toimiv ja jätkusuutlik lapse arengu jälgimise süsteem Senisest enam on vaja tähelepanu 

pöörata erinevate õppemetoodikate rakendamisele, mis aitavad lapsel õppetegevuse vastu huvi äratada 

ja hoida.  

 

  

Eesmärk: iga  lapse individuaalsust ning arengut arvestav õppe- ja kasvatustegevus 

 

Parendusvaldkonnad 

 laste kohalkäimise % tõstmine 

 õuesõppe rakendamine 

 terviseedenduse kontseptsiooni väljatöötamine 

 laste rahuloluküsitluse läbiviimine (aiarühm) 

 lapsest lähtuv õppetegevus 

 digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetöös 

 õpetajate eneseanalüüsi uuendamine 

 

 

 

 

 

4. Arengukava uuendamise kord 
 

Arengukava elluviimiseks kavandatud tegevused kajastatakse  lasteasutuse õppeaasta 

tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu 

ning koostatakse sisehindamise aruanne. Tulenevalt aruandest uuendab direktor vajadusel 

arengukava tegevuskava.  Arengukava tegevuskava muudatused  kinnitab lasteaia direktor olles 

eelnevalt saanud arvamused hoolekogult ja pedagoogiliselt nõukogult. Arengukavas tehtavad 

muudatused kinnitab vallavalitsus.  
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5. Tegevuskava  2018 -2020 

 
Jrk 

nr 
Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja  

 

I 

 

Eestvedamine ja juhtimine: avatud juhtimine ja turvaline töökeskkond 

 

1 Arengukava täitmise 

jälgimine ja vajadusel 

uuendamine 

Arengukava tegevuskava on 

vajadusel uuendatud 

X X X  Direktor 

2 2021-2023 arengukava 

koostamine 

Arengukava on koostatud   X  Direktor  

3 Keskkonnaohutuse ja 

turvalisuse riskianalüüsi 

uuendamine 

Dokument on uuendatud X X X  Direktor  

4 Töökeskkonna riskianalüüsi 

koostamine 

Riskianalüüs on koostatud X    Direktor  

5 Lasteaia psühhosotsiaalse 

keskkonna hindamise 

läbiviimine 

Hindamine on läbiviidud  X X  Direktor 

6 Sisehindamise korra 

uuendamine 

Sisehindamise kord on uuendatud  X   Direktor  

 

II 

 

Personalijuhtimine – professionaalne ja enesearendamisest huvitatud personal 

 

7 HEV lastega toimetulekuks 

vajalike koolituste läbimine 

Kõik õpetajad ja õpetajad abid on 

koolituse läbinud 

X X X eelarve Õpetajad 

direktor 

8 Arenguvestlused õpetajatega Arenguvestlused on läbiviidud X X X  Direktor 

 

9 Personali rahulolu-uuringu Rahulolu-uuring on läbi viidud X X X  Direktor  
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läbiviimine 

10 Õpetaja enesenalüüsi 

uuendamine 

Eneseanalüüs on uuendatud X X X  Direktor, 

õpetajad 

11 Õpetaja ametikoha täitmiseks 

konkursi läbiviimine 

Uus õpetaja on leitud X X   Direktor, 

õpetajad 

12 Uue töötaja sisseelamise 

tagamine 

Uus töötaja on meeskonnaga 

kohanenud 

 X X  Direktor, kogu 

personal 

 

III 

 

Koostöö – huvigruppide kaasatus ja aktiivsus 

 

13 Toimiv hoolekogu Vanemate aktiivsus hoolekogu töös 

on kasvava trendiga  

X X X  Direktor  

14 Koolitused hoolekogu 

liikmetele ja vanematele 

Koolitused on toimunud X X X eelarve Direktor  

15 Lastevanemate koosolekute 

läbiviimine 

Vanemate osavõtt koosolekutest on 

kasvava trendiga 

X X X  Direktor, 

õpetajad 

16 Huvigruppide informeerimine 

lasteaia tegevusest 

Positiivse sõnumiga meediakajastus 

on kasvava trendiga 

X X X  Direktor  

17 Valla ja maakonna haridus-, 

kultuuri-ja spordiüritustel 

osalemine 

Üritustest on osavõetud X X X eelarve Direktor, 

õpetajad 

 

IV 

 

Ressursside juhtimine- keskkonda hoidev ja säästlik majandamine 

 

18 Dataprojektori hankimine Projektor on hangitud X   eelarve Direktor  

19 Liivakastide korrastamine Uued servalauad ja kate on 

paigaldatud 

X   eelarve Direktor  

20 Uute madratsite hankimine Mesimummu rühma on uued 

madratsid hangitud 

X   eelarve Direktor  

21 Köögiinventari uuendamine Külmkapp ja köögikapid on soetatud X   eelarve Direktor  

22 Ruloode hankimine Lepatriinu rühma on rulood hangitud  X  eelarve Direktor  
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23 Kanalisatsioonisüsteemi 

korrastamine 

Süsteem on uuendatud  X  Võimalusel EAS 

toetustaotlus, eelarve 

Vallavalitsu  

24 Toiduainetelao 

sanitaarremont 

Sanitaarremont on tehtud X   eelarve Direktor  

 

V 

 

Õppe-ja kasvatusprotsess – iga lapse individuaalsust ning arengut  arvesta õppe-ja kasvatustegevus 

 

25 Tegeluste planeeritud 

vaatlused, tagasiside andmine 

Tegeluste vaatlused on toimunud, 

tagasiside antud 

X X X  Direktor 

õpetajad 

26 Terviseedenduse 

kontseptsiooni väljatöötamine 

Kontseptsioon on koostatud  X   Direktor, 

õpetajad 

27 Tervist edendavate 

lasteaedadega liitumine 

Liitumine on toimunud   X  Direktor  

28  Huvialaringide läbiviimine Toimivad huvialaringid X X X lapsevanemad Direktor, 

õpetajad 

29 Laste (vanem rühm) 

rahuloluküsitluste läbiviimine 

Küsitlus on läbiviidud X X X  Õpetajad 

30 Lastevanematega 

arenguvestluste läbiviimine 

Arenguvestlused on läbiviidud X X X  Õpetajad 

31 Õuesõppe rakendamine Õuesõpet on toimunudvähemalt  

kord kuus 

X X X  Õpetajad 

32 Lapse arengu analüüs, 

dokumenteerimine 

Lapse arengu analüüs ja dokumen-

teerimine toimub õigeaegselt 

X X X  Õpetajad 

33 HEV sh andeka lapse  

märkamine 

Lapse eripäraga on õppe-ja 

kasvatustöös arvestatud 

X X X  Õpetajad 

logopeed 

34 Lapse koolivalmiduse 

hindamine 

Koolivalmiduskaart on koostatud X X X  Õpetajad, 

direktor 

35 Laste kohalkäimise % 

tõstmine 

Kohalkäimine vähemalt 75% X X X  Direktor, 

Õpetajad 

36 Õppekava arendamine Õppekava uuendamisvajaduse 

hindamine vähemalt  1 x aastas  

 X X X  Õpetajad, 

diektor 
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37 Digitaalsete õppevahendite 

hankimine (Bee-Bot) 

Bee-Boti komplekt, õppematid on 

hangitud 

X   ProgeTiigri 

toetustaotlus, eelarve 

Direktor 

38 Digitaalsete õppevahendite 

kasutamine 

Kasutatakse õppetöös vähemalt  kord 

nädalas 

X X X  Õpetajad  

  

 

 
 

 

 

 


