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1. SISSEJUHATUS 

 

 

Tamsalu Sääse Lasteaed liideti 01.09.2017.a Tamsalu Lasteaiaga Krõll.  

Tamsalu Lasteaia Krõll arengukava aastateks 2019-2024 on dokument, mis määrab lasteaia 

tegevusvaldkondade eesmärgid, tegevuskava ning arengukava uuendamise. 

Arengukava koostamisel lähtuti eelmistest arengukavadest (Tamsalu Lasteaed Krõll 

arengukava 2016-2018 ja Tamsalu Sääse Lasteaia arengukava 2017-2019), lasteaia 

sisehindamise tulemustest, koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest, Tapa 

valla arengukavast aastateks 2018-2025.  

Seoses kahe lasteaia ühinemisega sõnastati ümber lasteaia missioon, visioon, põhiväärtused. 

Arengukava koostamise protsessis osalesid pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu liikmed. 

Arengukava on aluseks lasteaia õppeaastate tegevuskavade ja iga-aastaste eelarvete 

koostamisel. Õppeaasta tegevuskavas kavandatakse valdkonniti õppeaasta eesmärgid, 

konkreetsed tegevused, aeg ja vastutajad. Kord aastas koostatakse ülevaade lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevusest ning majanduslikust seisust ja raha kasutamisest. 
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2. HETKEOLUKORD  

 

Seisuga 01.01.2019.a 

2.1. Rühmade ja laste arv: 

 Rühma nimi Laste vanus Laste arv 

1 PÕRNIKAS 1,5-3a 11 

2 LEPATRIINU 1,5-3a 14 

3 SIILIKE 2-3a 13 

4 LIBLIKAS (liitrühm) 2-6a 16 

5 MÕMMI 3-6a 12 

6 SIPELGAS 3-6a 15 

7 TIBU 4-6a 18 

8 ÖÖKULL (sobitusrühm) 5-6a 17 

9 SAJAJALGNE 6-7a 20 

10 MESIMUMM (sobitusrühm) 6-7a 14 

      KOKKU: 150 last 

Kõik soovijad on kindlustatud lasteaiakohaga. Lasteaiakoha järjekorda ei ole. 

 

2.2. Töötajad: 

Pedagoogiline personal: 27 töötajat 

Majanduspersonal: 22 töötajat 

Kõik ametikohad on täidetud. 
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3. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Meie MISSIOON   

MÄNGUDEMAA, KUS LAPS VÕIB RÕÕMSALT ASTUDA. 

 

 

Meie VISIOON 

TAMSALU LASTEAED KRÕLL ON HEAL TASEMEL KOOLIEELNE LASTEASUTUS, 

KUS VÄÄRTUSTATAKSE ÕPPIMIST LÄBI MÄNGU, ÕUESÕPET, TERVIST, 

LIIKUMIST, RAHVUSLIKKE TRADITSIOONE  NING KOOSTÖÖD ERINEVATE 

HUVIGRUPPIDEGA. 

  

Meie PÕHIVÄÄRTUSED  

K koostöö erinevate huvigruppidega  

R rõõmus ja rahulolev laps, lapsevanem, töötaja 

Õ õueõppe, looduse ja keskkonna väärtustamine  

L liikumise ja tervise väärtustamine  

L lapsekeskne, loovust toetav ja mänguline õpe  
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3. TEGEVUSVALDKONNAD JA EESMÄRGID 

 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: 

 Toimiv sisehindamine tagab arengukava elluviimise.  

 Lasteaia töötajad osalevad erinevate töögruppide töös, et meeskonnaliikmena olla 

informeeritud ning kaasatud lasteaia arendustegevuses ja otsustusprotsessides. 

 Lasteaial on hea maine. 

Jrk  Tegevused Aeg  Mõõdiku väärtus  Vastutaja 

1. Lasteaia strateegiliste 

dokumentide (põhimäärus, 

arengukava, tegevuskava, 

õppekava, aasta ülevaade) 

koostamine, vajadusel 

uuendamine ja seadusandlusega 

kooskõlla viimine. 

2019-

2024 

Kõik lasteaia strateegilised 

dokumendid (põhimäärus, 

arengukava, tegevuskava, 

õppekava, aasta ülevaade) on 

ühtse struktuuriga, uuendatud ja 

seadusandlusega kooskõlas. 

Direktor 

 

2. Sisehindamiskorra uuendamine 

ja rakendamine. 

2019/ 

2020 

Sisehindamine on süsteemne ja 

toetab arengukava eesmärkide 

elluviimist. 

Direktor, 

õppeala-

juhataja 

3. Sisehindamise aruannete 

koostamine 2018/19-2020/21 ja 

2021/22-2023/24 õppeaastate 

kohta. 

2021 

2024 

Sisehindamise aruannet on 

tutvustatud pedagoogilisele 

nõukogule ja kooskõlastatud 

hoolekogu ning pidajaga. 

Direktor 

  

4. Erinevate töögruppide 

koosolekute, arutelude 

läbiviimine, tagasiside 

töögruppide tööst. Töögruppide 

tegevused kajastuvad õppeaasta 

(õa) tegevuskavas. 

2019- 

2024 

Erinevad töögrupid saavad kokku 

vastavalt vajadusele. Töötajad on 

informeeritud ja kaasatud. 

Töögruppide 

juhid 

5. Rahuloluküsitluste läbiviimine 

laste, lastevanemate ja 

personaliga. 

2020- 

2024 

Rahuloluküsitlused on läbi viidud 

ja analüüsitud. Küsitlused 

toimuvad lastega kord õa-s, 

lastevanematega üle aasta, 

personaliga kord sisehindamise 

perioodil. Tulemustest on 

informeeritud sihtgruppe. 

Direktor 
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3.2. Personalijuhtimine 

Eesmärk: 

 Lasteaias töötab kompetentne, kvalifikatsioonile vastav ja meeskonnatööd 

väärtustav personal. 

 Koolitused toetavad personali arengut. 

 Uued töötajad on organisatsiooni sisse elamisel toetatud ja tööalaselt juhendatud. 

Jrk  Tegevused Aeg  Mõõdiku väärtus Vastutaja 

1. Personalivajaduse hindamine ja 

personali värbamine. Uute 

töötajate juhendamine ja mentorite 

poolt toetamine. Sotsiaaltöötaja 

ametikoha taotlemine. 

2019- 

2024 

 

2022 

On olemas ülevaade 

personalivajadusest. Uued 

töötajad on 100% juhendatud 

ja toetatud. 

Direktor 

 

2. Õpetajate eneseanalüüsi ja 

arenguvestluste läbiviimine ning 

koolitusvajaduse, töötajate 

rahulolu väljaselgitamine. 

2019- 

2024 

Toimuvad individuaalsed või 

meeskonna arenguvestlused 

kord õa-s. Rahuloluküsitlus 

viiakse kõikide töötajate 

hulgas läbi üks kord 

sisehindamise perioodi 

jooksul. 

Juhtkond  

3. Koolitusplaani koostamine 

lähtuvalt personali 

koolitusvajadustest, õa 

eesmärkidest ja võimalusel töötaja 

soovidest. Õpetajate digipädevuste 

arendamine. 

2019- 

2024 

Töötajad on osalenud 

koolitustel ning rakendavad 

õpitut igapäevatöös. 100% 

õpetajaid kasutavad 

digivahendeid õppetegevuses 

Õppeala- 

juhataja 

4. Õpetajalt-õpetajale: lahtiste 

õppetegevuste läbiviimine, 

koolitustelt saadud teabe jagamine, 

näitus õpetajate valmistatud 

õppevahenditest.  

2019- 

2024 

Õpetajad saavad jagada oma 

kogemusi lasteaiasiseselt ja 

teiste Tapa valla 

lasteaiaõpetajatega. Kolleegi 

töö on esile tõstetud ja 

tunnustatud. 

Õppeala- 

juhataja 

5. Tervist edendavate ürituste 

korraldamine personalile. 

2019- 

2024 

Kogu personal on 

terviseteadlik ja tegeleb 

erinevate 

liikumisharrastustega. Kord 

õa-s toimub tervisealane 

ühisüritus personalile. 

Tervist 

edendava 

lasteaia 

(TEL) 

meeskond 

6. Ühiste koosviibimiste, 

väljasõitude, ettevõtmiste, 

õppepäevade korraldamine 

personalile. 

2019- 

2024 

Personal on motiveeritud, 

ühised ettevõtmised on liitnud 

kollektiivi. Kogu personalile 

toimuvad ühisüritused 

vähemalt kaks korda õa-s. 

Juhtkond 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

 Lapsevanemate huvi lasteaias toimuva vastu on tõusvas trendis. 

 Hoolekogu eestvedav roll on tõhusam. 

 Huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse. 

Jrk  Tegevused Aeg  Mõõdiku väärtus  Vastutaja 

1. Koostöö lapsevanematega: 

koosolekud, arenguvestlused, 

koolitused, ühisüritused, rahulolu 

uuringud, info jagamine erinevate 

kanalite kaudu. 

2019- 

2024 

Toimiv koostöö, 100% 

lapsevanemad osalevad 

koosolekutel ja üritustel.  

Tõusnud on vanemate huvi ja 

teadlikkus lasteaias toimuvate 

tegevuste vastu. Sääse maja 

bussiringi laste vanemad 

kohtuvad vähemalt kahel 

korral kuus rühmaõpetajaga. 

 Direktor  

2. Hoolekogu tegevusest tagasiside 

andmine (lastevanemate koosolek, 

ELIIS, e-post, stend vm)  

2019- 

2024 

Vanemad on teadlikud 

hoolekogu tegevusest. 

Hoolekogu eestvedamisel ja 

initsiatiivil on toimunud 

ühistegevusi üks kord õa 

jooksul. 

Hoolekogu 

esimees 

3. Koostöö Tamsalu gümnaasiumiga 

(G) 

2019- 

2024 

Toimib koostöö Tamsalu G 

klassiõpetajatega laste 

sujuvaks üleminekuks 

lasteaiast kooli. Õpetajate 

arenguvajadusest lähtuvalt ja 

kooli kaasabil on 100% 

õpetajatest saanud 

digikoolitust. 

Õppeala- 

juhataja 

4. Koostöö valla  teiste lasteaedadega 2019- 

2024 

Töökogemuste vahetamine üks 

kord õa-s valla teiste 

lasteaiaõpetajatega on 

personali arendav. 

Õppeala- 

juhataja 

5. Koostöö erinevate asutustega 

(Tamsalu kultuurimaja, spordi- 

kompleks, raamatukogu, erinevad 

Eesti lasteteatrid, Päästeamet jne) 

2019- 

2024 

Koostöö ja erinevad tegevused 

on rikastanud õppe- ja 

kasvatusprotsessi ning 

laiendanud laste silmaringi.  

Õppeala- 

juhataja 

6. Lasteaia tegevuste kajastamine 

kogukonnale, lastevanematele 

(valla leht, lasteaia koduleht, e-

keskkond ELIIS, e-post, rühma 

stend) 

2019- 

2024 

Info on kodulehel regulaarselt 

uuendatud, lasteaia sündmused 

on kajastatud valla lehes. 

100% lapsevanematest on 

liitunud ELIISiga. 

Direktor 
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3.4. Ressursside juhtimine 

Eesmärk: 

 Laste õppe- ja kasvukeskkond ning töötajate töökeskkond on kaasajastatud. 

 Õueala on täienenud uute atraktsioonidega ja on lastele turvaline ning ohutu. 

 Majades on toimiv internetiühendus ja  kaasaegsed IT vahendid. 

 Lasteaed on kasutanud erinevate projektide  rahastamise võimalusi. 

Jrk  Tegevused Aeg  Mõõdiku väärtus Vastutaja 

1. Mõlema maja sisemised 

renoveerimistööd  

 rühmaruumide remont, igal 

aastal kuni 2 rühmaruumi 

 üldruumide remont (kabinetid, 

koridorid) 

 Tamsalu võimla põranda 

remont 

 Sääse saali remont 

2019- 

2024,  

2021,  

 

 

2023  

 

2020 

 

2023 

Mõlema maja ruumid vastavad 

100% tervisekaitsenõuetele 

Direktor, 

majandus- 

juhataja 

2. Mõlema maja õuealade 

renoveerimistööd 

 atraktsioonide soetamine 

Tamsalu maja õuealale 

 atraktsioonide soetamine Sääse 

maja õuealale 

 puitaedade uuendamine 

 liivakastide uuendamine 

 

 

2021 

 

2022 

 

2021 

2022 

Mõlema maja õuealad on 

korrastatud, turvalised ja 

vastavad 100% 

tervisekaitsenõuetele 

Direktor, 

majandus- 

juhataja 

3. Inventari soetamine 

 arvutid ja muud IKT vahendid 

 vaipade uuendamine 

 nõudepesumasinate (3tk) 

soetamine 

 

2020-

2024 

2019- 

2020 

Töötajatel on võimalused 

kasutada igapäevatöös IKT 

vahendeid, lapsevanematele 

info jagamine toimub ELIISi 

kaudu. Inventari uuendamine 

toimub järjepidevalt. 

Direktor, 

majandus- 

juhataja 

4. Arendavate õppe-, mängu-, spordi- 

ning robootikavahendite soetamine 

lastele. 

2019- 

2024 

Kaasaegsed tegevusvahendid 

toetavad lapse õppe-ja 

kasvukeskkonda. 

Õppeala- 

juhataja 

5. Projektide kaudu lisarahastuse 

taotlemine. 

2019- 

2024 

Projektitegevused on mitme-

kesistanud õppetegevust, avar- 

danud laste silmaringi. Kord 

õa-s taotluse esitamine KIK-le. 

Juhtkond  
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3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: 

 Tõhusam digivahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes. 

 Iga lapse võimetekohase arendamise nimel teevad koostööd lapsevanemad, 

õpetajad,  tugipersonal. 

 Tegutsetakse TEL lasteaedade võrgustikus, tervisedendus kajastub meie 

ettevõtmistes. 

 Õuesõpe on õppe- ja kasvatustöö loomulik osa. 

Jrk  Tegevused Aeg  Mõõdiku väärtus Vastutaja 

1. Lapse areng: 

Lapse arengu järjepidev hindamine.  

HEV lapse varajane märkamine, 

koostöö lapsevanema, logopeedi, 

eripedagoogi, rühmaõpetaja vahel. 

Arenguvestlused lapsevanematega, 

tagasiside andmine lapse arengust. 

2019- 

2024 

Õppe- ja kasvatustegevused 

on planeeritud arvestades 

laste võimeid ja arengutaset. 

Kõik lisatuge vajavad 

lapsed on märgatud. 

100% lapsevanemaid 

osalevad igal aastal 

arenguvestlusel. 

Õppeala-

juhataja, 

logopeed, 

õpetajad 

2. Õppekava: 

Õppekava analüüsimine ja 

täiendamine iga-aastaselt. 

2019-

2024 

Kord õa jooksul on 

õppekava analüüsitud, 

vajadusel täiendatud ning 

vastab koolieelse 

lasteasutuse riiklikule 

õppekavale. 

Õppeala-

juhataja 

3. Õppekorraldus ja meetodid: 

Õppe- ja kasvatustegevuste 

läbiviimine lõimitud kompleks- 

tegevustena, kasutades mängu, 

mängulisi võtteid, erinevaid 

digivahendeid jne. 

Õuesõppe kasutamine õppe- ja 

kasvatustöö mitmekesistamisel, 

maja väärtuse rakendamisel. 

Euroopa sotsiaalfondi projektide 

kirjutamine lisarahastuse saamiseks. 

Sotsiaalsete oskuste õppe 

programmide ja metoodikate 

kasutamine ( Kiusamisest vaba 

lasteaed, Samm- sammult, Persona 

Dolls) 

2019- 

2024 

 

Õppe- ja kasvatustegevus on 

lõimitud ja mänguline. Kõik 

õpetajad kasutavad 

digivahendeid õppe- ja 

kasvatustegevuse 

mitmekesistamisel. 

Õuesõpe on rakendatud igas 

rühmas.  

Projektides osalemine toetab  

ja mitmekesistab õppe- ja 

kasvatustööd.  

Kõigil lastel on eakohased 

sotsiaalsed oskused, mida 

nad rakendavad 

omavahelises suhtluses. 

Õppeala-

juhataja, 

õpetajad 
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4. Väärtused ja eetika: 

TEL võrgustiku töös osalemine, 

erinevad üritused lastele, 

personalile, lastevanematele. 

2019-

2024 

 

Tervis, liikumine, keskkond 

ja õuesõpe kajastuvad 

enamikes lasteaia üritustes, 

õppe- ja kasvatustegevustes. 

TEL 

meeskond, 

juhtkond 
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4. ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne lasteaia 

tegevuskava. Õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava eesmärkide elluviimist ning 

koostatakse ülevaade (sisehindamise osa), mis kajastab arengukava elluviimise hetkeseisu. 

Kord kolme aasta jooksul koostatakse sisehindamise aruanne, mille käigus selgitatakse 

välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks uute eesmärkide ja nende 

elluviimiseks vajalike meetmete kavandamisel. 

Arengukava kinnitab Tapa Vallavalitsus. 

 

 

 

 

Arengukava on kooskõlastatud 

Tamsalu Lasteaia Krõll hoolekogu koosolekul 28.05.2019. protokoll nr 3 

Tamsalu Lasteaia Krõll pedagoogiline nõukogu koosolekul 31.05.2019. protokoll nr 5 
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