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1 SISSEJUHATUS 

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia tegevuse põhisuunad ja 

valdkonnad, kujundab strateegia ja tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

Arengukava lähtub eelmise arengukava analüüsist, sisehindamise aruannetest (2006-2009 ja 2010-

2012). Viimasel kolmel aastal korraldatud lastevanemate ja personali rahuloluuuringute võrdlevast 

analüüsist, õppeaastate analüüsidest, personali arenguvestluste kokkuvõtetest, SWOT- analüüsist, 

Karksi valla arengukavast 2009-2018. 

Sisehindamise ja sellest lähtuva analüüsi tulemusena on välja selgitatud lasteaia väärtused, prio-

riteedid ja arengusuunad, mis toetavad lapsest lähtuvat tegevust ning jätkusuutlikkust.  

 

AJALOOST 

Karksi-Nuia lasteaia tegevuse algus ulatub Eesti Vabariigi 30. aastatesse. Siis tegutses Vene kiriku-

mõisas suviti laste mängurühm, kus käisid eelkooliealised lapsed ja nooremad koolilapsed. 1. juunil 

1945 alustas lasteaed tööd Vene õigeusu kiriku vastas olevas koolimajas, hiljem nn Aadu koolimajas 

Tartu tänavas, seejärel preestri majas. Sügisel 1947 koliti Tartu tänav 22. Nuia alev kosus ja kasvas 

ning tekkis vajadus ka lasteaia juurdeehituse järele. See valmis 1962. aastal. 1969. a. võttis lastepäe-

vakodu vastu juba 100 last. Peagi jäi lasteaed kitsaks ja sõimeosakond viidi üle vastvalminud elu-

majja- Pärnu 7a. Kõrgaegadel, kaheksakümnendate teisel poolel, käis lasteaias kuni 140 mudilast. 

1991 aastani oli majas 6 rühma jagu lapsi. 11.07.1991 kinnitati Karksi-Nuia alevi staatus ja 1992. a 

lasteaed reorganiseeriti 4-rühmaliseks. 1999. a. sügisel moodustus ühinemise teel Karksi vald, kus 

Karksi-Nuia sai vallasiseseks linnaks. Seega on lasteaed Karksi Vallavalitsuse haldusalas. 

1. augustist 2004. a. kuni 7. juunini 2010 olid Karksi valla koolieelsed lasteasutused ühtse juhtimise-

ga. Karksi-Nuia lasteaiaga oli liidetud Karksi küla lasteaiarühmad, mis asusid endises Karksi Laste-

aed-Algkooli hoones. 

1. septembril 2006. a avati Männiku tn 1 Karksi-Nuias kuue rühmaline lasteaiahoone 114 lapsele. 

Kinnistu suurus 7524 m², hoone pindala 2234 m². Lasteaial on kasutusel oma sümboolika. 
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2 ÜLDANDMED 

Õppeasutuse nimetus KARKSI-NUIA LASTEAED 

Juht Katrin Kivistik 

Õppeasutuse kontaktandmed: 

aadress 

telefon 

e-post 

kodulehekülg 

 

Karksi-Nuia, Männiku tn 1 

435 2270 

lasteaed@karksi.ee 

http://www.lasteaed.karksi.ee/ 

Pidaja, tema aadress Karksi Vallavalitsus, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia 

Koolitusluba Nr 2256 HTM 06.12.2007 

Laste/õpilaste arv 107 

Rühmade arv 6 

Personali arv 27 

Pedagoogilise personali arv 16 

Lasteaed on avatud Tööpäevadel 7.00-18.30 

 

2.1 Rühmade struktuur ja laste analüüs 

Lasteaias on järgmised rühmad, mille järel sulgudes on laste arv seisuga 31. detsember 2012. Kokku 

käib lasteaias 107 last. Normatiivne kohtade arv 114. 

 Tibude rühm 1,6- 2 aastased lapsed (12). 

 Piilude rühm 2- 3 aastased lapsed (15). 

 Kiisude rühm 4- aastased lapsed (19). 

 Mõmmide rühm 3- 6 aastased lapsed (20). 

 Jänkude rühm 5 -aastased lapsed (21). 

 Oravate rühm 6 -aastased lapsed (20). 

Lasteaias käivate laste arv sõltub vallas sündinud laste arvust. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Poisid 13 17 11 14 11 18 

Tüdrukud 15 12 10 11 3 10 

KOKKU 28 29 21 25 14 28 

Tabel 4. Karksi vallas sündinud laste arv aastatel 2007-2012 

mailto:lasteaed@karksi.ee
http://www.lasteaed.karksi.ee/
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Joonis 8. Karksi vallas sündinud laste arv aastatel 2007-2012 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Poisid 16 11 16 12 14 9 

Tüdrukud 11 11 13 11 11 5 

KOKKU 27 22 29 23 25 14 

Tabel 5. Kooliminejate arv aastate lõikes 

 

 

Joonis 9. Kooliminevate laste arv aastate lõikes 
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2.2 Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja 

lasteasutuse koostöös. 

Karksi-Nuia lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emot-

sionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel: 

 terviklik ja positiivne minapilt; 

 ümbritseva keskkonna mõistmine; 

 eetiline käitumine ning algatusvõime; 

 esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus; 

 arusaam tervise hoidmise tähtsusest; 

 arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

Lasteaias saavad üks kord nädalas kokku kodused lapsed vanuses alates 3.- 4. elukuust kuni 3. elu-

aastani. Väikelastega toimuvad muusikalised tegevused, üheskoos õpitakse lihtsamaid lastelaule, 

liisulugusid, tehakse tutvust pillidega, tantsitakse ja mängitakse. 

Alates 2003. aastast kuulub Karksi-Nuia lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku 

(TEL). 

2.3 Traditsioonilised üritused 

 matk või ekskursioon kooliminevate lastega; 

 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine; 

 maakonna liikumispäev kooliminevatele lastele; 

 rahvakalendritähtpäevade tähistamine; 

 teatri ühiskülastused; 

 südamenädala matk; 

 suusapäev; 

 mängupeod ja ühised üritused lastevanematega; 

 aastaaegade vaheldumiste tähistamine; 
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 meie kauni looduse ja ajalooliselt huvitava kodukohaga tutvumisjalutuskäigud ja 

ekskursioonid laste teadmiste rikastamiseks ja hoidliku suhtumise kasvatamiseks 

keskkonda ja ümbritsevasse loodusesse. 

2.4 Personali analüüs 

2012. aastal seisuga töötas Karksi-Nuia lasteaias 16 pedagoogi. 

Amet 

Inimeste 

arv 

Kokku 

ametikohti 

Haridus Vanus 

Ped. 

kõrg. 

Ped. 

kesk-eri 

Kuni 

40 a 

Kuni 

50 a 

Kuni 

60 a 

Üle 

60 a 

Direktor 1 1,0 1   1   

Õpetajad 12 12,0 5 7 3 2 6 1 

Muusikaõpetaja 1 1,0 1   1   

Liikumisõpetaja 1 0,5 1  1    

Logopeed 1 1,0 1    1  

KOKKU 16 15,5 9 7 4 4 7 1 

Tabel 1. Pedagoogide haridus ja vanus 

 

Joonis 1. Karksi-Nuia lasteaia pedagoogide haridus 
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Joonis 2. Karksi-Nuia lasteaia pedagoogide tööstaaž 

 

Amet Inimeste arv Kokku ametikohti 

Vanus 

Kuni 40 a Kuni 50 a Kuni 60 a 

Majandusjuhataja 1 1,0  1  

Õpetaja abi 6 6,0 1 1 4 

Kokk 2 2,0 1 1  

Abitööline 1 1,0 1   

Majaperenaine 1 1,0   1 

KOKKU 11 11,0 3 3 5 

Tabel 2. Majanduspersonal 

 

Joonis 3. Karksi-Nuia lasteaia majanduspersonali haridus 
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Joonis 4. Karksi-Nuia lasteaia majanduspersonali tööstaaž 

 

Ametinimetus Kohtade arv 

Direktor 1,0 

Õpetaja 12,0 

Muusikaõpetaja 1,0 

Liikumisõpetaja 0,5 

Logopeed 1,0 

Majandusjuhataja 1,0 

Õpetaja abi 6,0 

Kokk 2,0 

Abitööline 1,0 

Majaperenaine 1,0 

KOKKU 26,5 

Tabel 3. Töötajate koosseis seisuga 31.detsember 2012 

Karksi-Nuia Lasteaia töötajate keskmine vanus on 47,5 aastat. Vanim töötaja on 62 ning noorim 28 

aastat vana. 
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3 HETKESEIS 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Direktori tööülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö, juhtida lasteasutuse tegevust koostöös 

pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga, juhtida ning korraldada lasteaia õppe-ja kasvatustegevust 

vastavalt õigus-ja haldusaktidele, töölepingule ning tööandja tööalastele korraldustele. 

Majandusjuhataja tööülesandeks on juhtida ja korraldada abipersonali tööd, planeerida ja korralda-

da igapäevast majandustegevust, tegeleda lasteasutuse töötervishoiu- ja tuleohutusega ning osaleda 

lasteaia arendustegevuses ja sisehindamises. 

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine 

ja hindamine ning lasteaia direktorile, hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parendusettepanekute 

tegemine. Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad direktor, majandusjuhataja, õpetajad, logo-

peed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. 

Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvide-

le ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad 

õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. 

 Lasteaia arengukava 2009-2014 on põhjalikult analüüsitud töötajate ja hoolekogu liikmete 

poolt. 

 Vastavalt õppeaastate lõpus koostatud sisehindamise kokkuvõtetele (2006-2009 ja 2010-

2012) on välja töötatud missioon, visioon, väärtused ja lasteaia dokumendid. 

 On olemas ühtne planeerimissüsteem lähtuvalt arengukavast, mille alusel koostatakse aasta 

tegevuskava. 

 Sisehindamissüsteemi on analüüsitud. 2010. a septembris saadud tagasiside Teadus- ja 

Haridusministeeriumi nõunikult. 

 Täiendatud ja rakendatud õppeaasta tegevuskava vorm lasteaias. 

 Toimiv personalipoliitika, mille kaudu on ühtlustatud töötajate väärtushinnangud ja organisat-

siooni kultuur. 

 Huvigruppide rahulolu-uuringuid oleme läbi viinud igal aastal mais ja neid analüüsinud ning 

arvesse võtnud oma igapäevase töö parendamisel. 
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3.2 Personali juhtimine ja koostöö 

 

Joonis 5. Karksi-Nuia Lasteaia struktuur 

 Personalitöö toetab visiooni realiseerimist. 

 Personali uuendamisprotsess on planeeritud, lähtutakse kvalifikatsioonist ja lasteaia põhiväär-

tustest. 

 Personal on kaasatud otsustusprotsessi ja on motiveeritud enesearendamisele. 

 Personali rahulolu uuritakse süstemaatiliselt.                                                                                                                    

 Muutunud töötajate struktuur- 2010 vähenenud ühe rühma personal (2 õpetajat ja 1 õpetaja 

abi, 1 kokk, õppealajuhataja alates 1. 09.2012). 

 Meeskonnatööd on soodustatud ühiskoolituste, õppereiside, väljasõitude ja sportlike tegevuste 

kaudu. 

 Arenguvestlused töötajatega. 

 Töötajate koolitamine vastavalt töötervishoiu- ja tööohutusseaduse nõuetele. 

 Soodustame õpetajate erialast edasiõppimist ja vanemõpetaja järgu säilitamist ning taotlemist 

vastavalt atesteerimise korrale. 

 Pedagoogid on võimelised juhendama praktikante - praktikal on käinud üliõpilasi 

Kultuuriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Pedagoogilisest Seminarist, Tartu 
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Tervishoiu Kõrgkoolist ja õpilasi Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolist ning Valgamaa 

Kutseõppekeskusest ja õpilasi Taanist. 

 

 

Joonis 6. Praktikantide ja juhendajate arv 
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Joonis 7. Karksi-Nuia Lasteaia huvigrupid 

 Infovahetus huvigruppidega on süsteemne. 

 Lastevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse, kes toetavad lasteaia õp-

pe- ja kasvatustegevuse läbiviimist planeerimise ja läbiviimise etapis. 

 Lastevanemad osalevad aktiivselt rühmaelus ja ühisüritustel. 

 Positiivne tagasiside koostööpartnerite poolt. 

 Toimib pikaajaline koostöö teiste lasteaedadega, jagatud ja omandatud on parimaid kogemusi. 

 Lasteaed on kursis kooli nõuetega. 

 Lasteaiatööd kajastav info on kõigile huvilistele kättesaadav. 
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3.3 Õpikeskkonna kujundamine 

 Lasteaed on väärtustanud õpikeskkonna arendamisel laste ja töötajate turvalisust ja lapse  

arendamiseks mitmekülgsete tingimuste loomise vajadust. 

 Õppetegevuseks vajalike õppevahendite ja kirjanduse soetamine on olnud pidev ja läbimõel-

dud. Igal aastal on täiendatud nukunurga inventariga kahte rühma (2009 Jänkud, Oravad 2010 

Mõmmid ja Tibud, 2011 Piilud ja Kiisud). 

 2010 rajatud liikumisväljak. 

 Laste turvalisuse tõstmiseks on läbi viidud turvareide (Tervise Arengu Instituudi „Vigastuste 

ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ juhendmaterjali põhjal) ja 

koostatud turvalisuse tegevuskava, mille järgi on muudetud lasteaed ohutumaks ja turvalise-

maks. 

  1 kord aastas toimub tuleohutusalane õppus laste ja töötajatega. 

3.4 Õpetamine, kasvatamine, õppimine 

 Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis koosneb üldosast, ainekavadest va-

nuste kaupa. Lasteaia õppekavas on planeeritud tegevused ja vahendid õppe- ja kasvatustege-

vuse toetamiseks. 

 Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on lapsekeskne ja mänguline, arvestades laste ealisi, rah-

vuslikke ja individuaalseid iseärasusi, samuti lasteaia eripära ja traditsioone. 

 Lapse arengu hindamine on süsteemne. Lapse arengu hindamine ja individuaalsuse väljaselgi-

tamine toimub tänu heale koostööle lasteaia pedagoogide, lastevanemate ning logopeedi va-

hel. 

 Lasteaias toimuvad laste arenguvestlused lastevanematega, mille käigus nõustatakse lasteva-

nemaid. Välja on töötatud arenguvestluste läbiviimise kord. 

 Tagasisidet õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedist ja meetodite kasutamisest on saadud laste 

ja lastevanemate rahulolu-uuringutest. 

 Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel on kasutatud hommikuringi metoodikat, lapsest lähtuvat 

planeerimist, on alustatud õuesõppe ja avastusõppe meetodi kasutuselevõtmist. 

 Õppekasvatustöös kajastatakse lastepäraselt Eesti rahvatraditsioone, tutvustatakse lastele ko-

dukoha loodust ja vaatamisväärsusi. 

 Oluline koht õppekava parendusprotsessis on pedagoogilisel nõukogul. 
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 Rakendatakse lapsest lähtuvat planeerimist ning analüüsimist. 

 Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse erinevaid metoodikaid. 

 Erivajadusega lapse toetamise põhimõtted on fikseeritud õppekavas. 

 Laste köögis lihtsamate toitude valmistamine. 

 Mänguring kodustele lastele. 

 Loodusnurk II korrusel. 

3.5 Laste toetamine  

 Lapse arengu toetamiseks teevad lasteaia pedagoogid lapsevanemaga koostööd. Õppekavas 

määratletud koostöövormid: individuaalne vestlus lapsevanemaga; lasteaia koduleht; lasteva-

nemate koosolek; arenguvestlus; hoolekogu; ühisüritused lapsevanematega; ankeetküsitlused; 

infostendid. Lastevanematel on võimalus suhelda õpetajatega ka e-posti teel. Pedagoog teavi-

tab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ning õppe- kasvatustegevuse korraldusest. Üks 

kord õppeaasta jooksul viiakse läbi arenguvestlusi lastevanematega. 

 Lapse arengu hindamisel toetutakse soovitatud meetoditele: laste vaatlused, joonistustest, las-

te küsitlused toetudes eeldatavat arengut peegeldavatele arengutabelitele, lapsevanemate kü-

sitlused. 

 Lapse arengu hindamisel teevad omavahelist koostööd õpetajad, logopeed ja juhtkond. 

 Hambaarst külastab lasteaeda 1 kord aastas. 

 Lapse arengust annab ülevaate ka lapse arengumapp, kuhu koondatakse lapse arengut kajas-

tavad materjalid kogu lasteaias käimise aja jooksul. 

 Erivajadustega laste arengu tagamiseks teevad omavahelist koostööd kõik pedagoogid, logo-

peed ja õpetaja abid.  

 Lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks kasvatusküsimustes viiakse läbi lastevanemate koolitu-

si ning vesteldakse lastevanemate koosolekutel kasvatusteemadel. 

 Laste sotsiaalsete oskuste ning esinemisjulguse arendamist toetavad esinemised nii oma va-

nematele rühmapidudel kui ka teistele lastele, lasteaia töötajatele ja külalistele. 

 Kooliminevad lapsed on esinenud ka väljaspool lasteaeda. 

 Koolieelikud on osalenud maakonna liikumispäevadel ja see on andnud lastele uusi teadmisi, 

aga ka väärtustanud liikumist, loodust, keskkonda. 
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3.6 Haridustulemus 

Lapsed on saavutanud arengu eeldatavad tulemused ja kooliteed on alustanud 

Aasta 2009 2010 2011 2012 

Laste arv 29 21 18 30 

Tabel 4. Kooliminevate laste arv 

Alates 2010. aastast anname lapsevanemale lapse koolivalmiduskaarti. 2012. a sai koolipikenduse 3 

last, kes lähevad kooli 2013. a.  

3.7 Ressursside juhtimine 

 Info paremaks kättesaamiseks kasutatakse lasteaias arvutite sisevõrku, mis võimaldab majasi-

seselt dokumente vahetada ja luua ühiskaustasid. 

 Lasteaias on 12 arvutiga töökohta, millest on ühendatud 12 internetiga. 

 Ühises kasutuses on printer, paljundusmasin ning värviprinter, mis on ühendatud 12 arvutiga. 

 Lasteaed on Eesti Hariduse Infosüsteemis-EHIS. 

 Koolituste läbiviimiseks, lasteaia tööde, tegemiste tutvustamiseks ja ettekannete esitamiseks, 

samuti rühmades igapäevaelu huvitavamaks muutmiseks on projektor ja sülearvuti. 

 Ressursside juhtimine lähtub asutuse missioonist ja visioonist. Toimub pidev eelarveliste  

ressursside seire ja analüüs, millele tuginedes planeeritakse edasine lasteaia arendustegevus. 

 Materiaal-tehnilise baasi arendamine toetab kaasaegset ja turvalist õpi- ja töökeskkonda. 

Viiakse läbi regulaarselt töökeskkonna riskianalüüsi. 

 Mängu- ja õppevahendeid kasutatakse otstarbekalt (vahetatakse rühmade vahel); 

 Vara ja materiaalseid ressursse juhitakse ja kasutatakse heaperemehelikult. 

 Materiaalse vara kohta peetakse arvestust. 

 Mängu- ja õppevahendite otstarbekas kasutamine annab võimaluse oluliselt mitmekesistada 

kasutatavaid vahendeid. Metoodilised- ja õppevahendid on optimaalses kasutuses. 

 Igas rühmas on arvuti, mis on ühendatud internetiga. 

 Lasteaial on olemas kodulehekülg, kus on esitatud oluline informatsioon lasteaia kohta.  
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MISSIOON 

Lasteaed on avatud ja lapsekeskne, eelkooliealistele lastele füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid arengu-

võimalusi pakkuv lasteasutus. 

VISIOON  

Koostöös peredega kujundame lastes valmisolekut toimetulekuks tänapäeva kiiresti arenevas ühis-

konnas. 

 

PÕHIVÄÄRTUSED 

TURVALISUS 

 Ohutu mängu- ja töökeskkond  

 

PROFESSIONAALSUS 
 Tänapäevased teadmised, oskused ja kogemused 

 

AUSUS 

 Ühtsed sõnad, teod ja mõtted 

 

ABIVALMIDUS 

 Märkamine ja aitamine 

 

AUSTUS 

 Lugupidamine enda ja ümbritseva suhtes   

 

KOOSTÖÖ 

 Tegutsemine ühise eesmärgi nimel 

 

Põhiväärtustest tulenevalt kasvab meie lasteaias laps, kes on õnnelik, sõbralik, loov, abivalmis, tead-

mishimuline, terve, hooliv ja viisakas. 

 

ÕPPEAASTATE TEEMAD 

 

2013/14   Kõike siin näed, orud ja mäed. 

2014/15   Ühe vana on teise uus 

2015/16   Eestlane olla on uhke ja hää 

 



Karksi-Nuia Lasteaed 2013-2016                                                            18 

 

4 EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013-2016 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärk: Väärtustel põhinev osalusjuhtimine 

Eesmärgid: 

 Lasteaiatöötajad osalevad planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parendustes, et saavutada 

 väärtustele toetuv osalusjuhtimine.  

 Lasteaia dokumentatsioon on kooskõlas kehtivate seadustega ning toetab lasteaia arengut.  

 Missiooni ja visiooni rakendumine läbi ühiselt kokkulepitud väärtuste ja tegevuste. 

 Lasteaia juhtkond innustab oma tegevusega personali koos-

tööle. 

 Personali rahulolu juhtimise ja töökorraldusega, hinne 4,4.  

 

Prioriteetsed tegevused Tulemus 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Vastutaja 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Arengukava täiendamine Arengukava on täien-

datud SH tulemustest 

lähtuvalt 

x   x Direktor 

Lasteaia aasta tegevuskavade koostamine Aasta tegevuskava 

koostamise aluseks on 

SH tulemused ja AK 

analüüs 

x x x x Direktor  

Sisehindamissüsteemi täiustamine ja si-

sehindamisplaani koostamine 

Süsteemne sisehinda-

mine 

x x x x Direktor 

Lasteaia arhiivi korrastamine Dokumendid on arhi-

veeritud 

 x   Direktor 

Enesekontrolli tuleohutusaruanne Koostatud on enese-

kontrolli tuleohutus-

aruanne 

x    Majandus-

juhataja 
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Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegut-

semise õppuse läbiviimine 

Ohu korral töötajate 

õige käitumine 

x x x x Majandus-

juhataja 

Elektroonse dokumendiregistri kasutuse-

levõtmine 

Toimib elektrooniline 

dokumendiregister 

 x   Direktor 

Strateegiline juhtimine 

Personalipoliitika koostamine Seadusele vastavad 

kaasaegsed dokumen-

did 

 x  x Direktor 

Põhiväärtuste määratlemine ja jälgimine Väärtuspõhine juhti-

mine 
x x x x Direktor 

Lasteaia hea maine järjepidev kujunda-

mine personali väärtustele toetuva käitu-

mise kaudu 

Lasteaia hea maine 

kogukonnas 
x x x x Direktor 

Personali kaasamine lasteaia arengu ka-

vandamisse ja otsustusprotsessidesse 

Iga töötaja on teadli-

kult huvitatud laste-

asutuse arengust 

x x x x Direktor  

Töökeskkonna riskianalüüs Tervislik ja meeldiv 

töökeskkond 
 x  x Majandus-

juhataja 

Töö õpetaja kutseeetika koodeksiga Õpetajate teadlikkuse 

tõus ja selle rakendu-

mine igapäevatöös 

x x x x Direktor 

 

4.2 Personali juhtimine  

Üldeesmärk: Personali  isikliku positiivse eeskuju suurendamine läbi koolituste ja tervist edendavate 

ürituste lähtudes lasteaia põhiväärtustest, missioonist ja visioonist. 

 

Eesmärgid: 

1. Lasteaias on rakendatud väärtuspõhist juhtimist kui ühtset arusaama. 

2. Personal on motiveeritud osalema erinevates koostööprojektides. 

3. Personal on motiveeritud jagama oma parimat kogemust maakondlikul tasandil. 
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Personali vajaduse hindamine ja värbamine 

Eesmärk: personalipoliitika toetub töö analüüsile, eelarve võimalustele ja uute töötajate värbamine 

toimub vastavalt tegelikule vajadusele 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Vastutaja 

Personali vajaduse hindamine On hinnatud personali 

vajadust sisehindamise 

tulemustest lähtuvalt 

ning värvatud tööle 

lasteaia põhiväärtusi 

hindav personal 

x x x x Direktor 

Kvalifitseeritud personali värbamine 

(psühholoog) 

Pedagoogid vastavad 

kvalifikatsioonile ja 

lapsevanemaid nõustab 

psühholoog 

 x x x Direktor  

Personali kaasamine ja toetamine 

Eesmärk: Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse  

Uute liikmete meeskonda integreerimine Ühtne meeskond x x x x Direktor 

Infotunnid pedagoogidele ja abipersonali-

le 

Personal osaleb aren-

dustegevuses 

x x x x Direktor 

Majandus-

juhataja 

Kvalifitseeritud personali värbamine Pedagoogid vastavad 

kvalifikatsioonile 

x x x x Direktor  

Personali kaasamine projektitegevusse Personali algatusel on 

taotletud arendustege-

vust toetavaid projekte 

x x x x Direktor  

Arendamine 

Eesmärk: Professionaalsed pedagoogid töötavad lasteaias 

Vanempedagoogide ja praktikajuhendaja-

te tegevuse koordineerimine 

Vanempedagoogide 

praktikajuhendajate 

tegevus on toetatud 

x x x x Direktor  

Pedagoogilise nõukogu tegevuse planee-

rimine ja analüüsimine 

Pedagoogid oskavad 

planeerida ja analüüsi-

da 

x x x x Direktor 
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Personali arenguvajaduste väljaselgita-

mine (arenguvestlused) ja kutsealase pä-

devuse tõstmine (koolitused, seminarid) 

Teadlikkus personali 

vajadustest 

x x x x Direktor 

Majandus-

juhataja 

Ühiskoolitused personalile Personali tööalase 

teadlikkuse ja kompe-

tentsuse areng 

x x x x Direktor  

Majandus-

juhataja 

IT vahendite kasutamise võimaluse tut-

vustamine õppetegevustes 

IT vahendite aktiivne 

kasutus igapäevatöös 

x x x x Direktor  

Majandus-

juhataja 

Õpetajate eneseanalüüside kokkuvõtted 

ja tagasiside 

Süsteemne sisehinda-

mine 

x x x x Direktor 

Teadmiste iseseisev täiendamine, toetu-

des erialasele kirjandusele ja kasutades 

interneti võimalusi. 

 x x x x Direktor 

Hindamine ja motiveerimine 

Eesmärk: Suurenenud on ennastjuhtivate meeskondade arv, kes rakendavad oma oskusi ja võimeid ning 

on motiveeritud ja kontrolli osa juhtkonna poolt on vähenenud 

Pedagoogide lahtised tegevused ja nende 

analüüs (hea praktika jagamine kolleegi-

dega) 

Jagatud teadmised ja 

oskused 

x x x x Direktor 

Arenguvestlused rühma meeskondadega Väga hea meeskonna-

töö rühmas 

x x x x Direktor 

Tunnustussüsteemi täiustamine  Positiivselt motiveeri-

tud meeskond 

x x x x Direktor 

Personali rahulolu 

Eesmärk: Hea mikrokliima, rõõm tehtavast tööst 

Juhtkonna töö kohta rahulolu uuringu 

läbi viimine 

Juhtkond saab taga-

sisidet oma tööle. 
x x x x Direktor 

Eelarve palgavahendite juurdekasvu taot-

lemine seoses kooliõpetajate palga ja 

miinimumpalga tõusuga. 

Positiivselt motiveeri-

tud töötaja 
x x x x Direktor 

Õpetaja abi rolli ja osaluse tähtsustamine 

ja väärtustamine lastega tehtavas töös 

Positiivselt motiveeri-

tud töötaja 

x x x x Direktor 
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4.3 Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk: Personal ja huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

Lasteaed on paikkonnas tunnustatud haridusasutus ja läbi töötajate esindatud valla elus. 

Lasteaed on leidnud püsivad koostööpartnerid õppe-ja kasvatusprotsessi toetavates projektides. 

 

Prioriteetsed tegevused 

Tulemus  
2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Vastutaja 

Huvigruppidega koostöö kavandamine 

 Kaasatud on  rohkem lapsevanemaid lasteaia ürituste organiseerimisel 

 Laste õppe- ja kasvatustööd toetavate huviringide valik on avardunud 

 

Pedagoogide kaasamine õppe- ja kas-

vatustegevuse juhtimisse- pedagoogi-

de ärgitamine diskussioonile oluliste 

teemade käsitlemisel 

Pedagoogid on rahul 

pedagoogilise nõu-

kogu otsustega 
x x x x 

Direktor  

Kaasata suurem arv lapsevanemaid 

osalemaks rühma-, maja ühisüritustes 

ja nende ettevalmistamisel  

 

Lapsevanem osaleb 

aktiivselt lasteaiaelus 
x x x 

x
 

Õpetajad 

Koostöö lapsevanematega lapse aren-

gu seisukohast lähtudes, arenguvestlu-

sed.  

Aktiivselt tegutsev 

lapsevanem ja  

hoolekogu lasteaia 

töö paremaks korral-

damiseks. 

 

x x x x 

Õpetajad 

 

Lapsevanemad 

Suurendada koostööpartnerite ringi  

riskianalüüsi läbiviimisel ( KOV) 

Turvaline lasteaed 
x x x x 

Majandusjuha-

taja 

Suurendada huvialaringide valikut  

(poistele) 

Laste igapäevaelu 

mitmekesistamine x x x x 
Direktor  

Korraldada piirkonna lasteaedadega  

ühiseid tellimuskoolitusi ja  õpetajate 

lahtisi tegevusi 

Kogemuste vaheta-

mine ja uute tead-

miste saamine 
x x x x 

Direktor 

Vanem-

õpetajad 
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Huvigruppide kaasamine ja hindamine 

 Koostöös huvigruppidega on korraldatud pereüritusi, näituseid ja heategevusuprojekte laste 

kasvukeskkonna parendamiseks 

 Huvigruppe on tunnustatud lasteaia heaks tegutsemise eest     

 

 

Korraldada heategevusprojekte, näitusi 

ja tuluüritusi koostöös  huvigruppide-

ga 

Huvigrupid osalevad 

aktiivselt x x x x 

Õpetajad  

Lapsevanemad 

Jätkuvalt korraldada sisekoolitusi las-

tevanematele (lapse tervis, keskkonna-

säästlik mõtteviis, „Kiusamisest vaba 

lasteaed“) 

Teadlikumad lapseva-

nemad 
x x x x 

Õpetajad 

Korraldada vanemate rühmade laste-

vanematele ja pedagoogidele kohtumi-

si gümnaasiumi  algklasside  õpetaja-

tega 

Lasteaed on kursis  

kooli nõuetega. 

Sujuv üleminek laste-

aiast kooli. 

x x x x 

Õpetajad  

Hoolekogu koosolekud- asutuse pare-

male toimimisele kaasa aitamine 

Hoolekogu on kaasa-

tud lasteaia arengute-

gevusse 
x x x x 

Hoolekogu  

esimees 

Koostöö jätkamine Viljandi Maavalit-

suse Haridusametiga, KOV, TEL, teis-

te valla asutustega (kultuurikeskus, 

muusikakool, spordikool, noortekes-

kus, raamatukogu) 

Huvigrupid on kaasa-

tud lasteaia tegevusse  

x x x x 

Direktor  

Osalemine erinevates Euroopa Liidu ja 

Eesti projektides. 
 

x x x x 
Õpetajad 

Lasteaia kodulehekülje täiendamine Lasteaiatööd kajastav 

info on kõigile huvi-

listele kättesaadav 

x x x x 

Majandusjuha-

taja 

Tunnustada lasteaia heaks tegutsemise 

eest koostööpartnereid ja huvigruppe 

(heategevusüritused, laadad, näitused, 

hoogtööpäevade korraldamised ja 

nendest osavõtmine) 

Huvigruppide tegevus 

on väärtustatud 

x x x x 

Direktor 
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4.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Üldeesmärk: Lasteaiast läheb kooli tubli laps 

Prioriteetsed tegevused Tulemus  

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Vastutaja 

Lapse areng 

Lasteaias on loodud tingimused ja võimalused laste arenguks 

Vestlused lapsevanemaga uute laste 

lasteaeda tulekul 

Lapse arengu toeta-

mine 
x x x x Õpetajad 

Individuaalsed vaatlused ja vestlused 

lapsega 

Lapse arengu toeta-

mine 
x x x x Õpetajad 

Logopeed 

Arenguvestlused lapsevanematega 

 

Lapse arengu toeta-

mine    
x x x x Õpetajad 

Logopeed 

Koostöö lapsevanematega lapse tuge-

vate külgede äratundmisel ja edasi-

arendamisel + individuaalne töö 

Lapse arengu toeta-

mine    
x x x x Õpetajad 

Lapse suunamine eriarsti juurde, vaja-

dusel dokumentide koostamine kooli-

pikenduse saamiseks 

Lapse arengu toeta-

mine    
x x x x Logopeed 

 

Õpetajad 

Individuaalsete õppekavade koostami-

ne erivajadusega lastele 

Lapse arengu toeta-

mine    
x x x x õpetajad, 

logopeed 

Lapse arengu hindmise süsteemi 

täiendamine ja rakendamine 

Laste arengu hinda-

mine 

x x x x õpetajad, 

logopeed 

Muukeelse lapse kultuuri-erinevustega 

tutvumine,  vanemate nõustamine 

Muukeelne laps  

harjub elama ja tuleb 

toime Eesti ühiskon-

nas 

x x x x Õpetajad 

Õppekava 

 Väärtuskasvatuse ainekava on koostatud 

 Ainekavade õpimappe on täiustatud 

 

Lasteaia õppekavasse muudatuste sis-

seviimine 

Lasteaia õppekava 

on muutuv, mitme-

külgne ja isiksust 

x x x x õppekava 

TR 
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väärtustav 

 

Õppekorraldus ja meetodid 

 Avastustee metoodika on juurutatud rühmades igapäeva õppe- ja kasvatustegevusse 

 Õuesõppe metoodikat kasutatakse kõikides ainevaldkondades  

 Õuesõpet toetab metoodiline materjal (kirjandus, õpimapid, mängukogumikud)  

 Väärtuskasvatuse ainekava toetab metoodiline materjal  

 Õpetajad viivad läbi avastusliku ja elamusliku iseloomuga tegevusi 

 

Õppetegevuste oskuslik 

planeerimine ja integreerimine 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Õuesõppe võimaluste avardamine: 

arvutamine, kirjutamine, joonistamine 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Õppe- ja kasvatustegevuses eesti rah-

vatraditsioonide lastepärane kajasta-

mine. 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Kodukoha looduse ja vaatamisväärsus-

te tutvustamine. 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Looduse õpperaja väljatöötamine   Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Laste rahvusliku ja individuaalse eri-

pära arvestamine õppe-

kasvatustegevuses    

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Keskkonnaalastes projektides osale-

mine  

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Õppe-kasvatustegevus on planeeritud 

vanuserühmade kaupa, arvestades las-

te ealisi, rahvuslikke, usulisi ja indivi-

duaalseid iseärasusi, samuti lasteaia 

eripära ja traditsioone 

Laps on arenenud  

vastavalt oma indi-

viduaalsetele võime-

tele 

x x x x Director 

Rühmade aastate tegevuskavade koos-

tamine  

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 



Karksi-Nuia Lasteaed 2013-2016                                                            26 

 

Kuukavade koostamine nädalate kau-

pa- igal nädalal oma teema ja eesmär-

gid 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x õpetajad 

Viia läbi rühmades avastusliku ja ela-

musliku iseloomuga õppetegevusi 

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

x x x x Õpetajad 

Koostada ainekava „Väärtuskasvatus“ 

ja lõimida õppe- ja kasvatustegevusse  

Toetame iga lapse 

individuaalset aren-

gut 

 x x x Õpetajad 

Väärtused ja eetika 

 Väärtuskasvatuse põhimõtted on sõnastatud ja  ainekavad on rakendunud 

 

Sõnastada meeskonnatööna väärtus-

kasvatuse põhimõtteid ja viia need 

igapäeva õppetegevusse 

Väärtuskasvatus on 

saanud õppeprotsessi 

lahutamatuks osaks 

x x x x Õpetajad 

Lasteaia väärtustest, eripärast ja rah-

vakalendri tähtpäevadest lähtuvate 

ürituste korraldamine ja traditsioonide 

kujundamine 

Väärtustel põhinev 

suhtlemine 
x x x x Muusika-

õpetaja 

”Kiusamisest vaba lasteaed” prog-

rammiga tutvumine 

Programmiga liitu-

mine 
x x x x Õpetajad 

Hea õpetaja kuu tegevustes osalemine Õpetajatöö väär-

tustamine ja tähtsus-

tamine 

x x x x Õpetajad 

Väärtustepuu koostamine Maja väärtused on 

kõigile teada 
x    Õpetajad 

Tervisedendus 

Lasteaia tervisedenduse tegevuskava 

koostamine ja rakendamine igapäeva-

elus 

Tervislik eluhoiak x x x x TEL TR 

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse 

edendamine 

Ohutu ja turvaline 

keskkond 
x x x x Majandus-

juhataja 

Südamenädala läbiviimine Tervislik eluhoiak x x x x TEL TR 

Töötajate tervislike tegevuste mitme-

kesistamine 

Terve ja aktiivne 

töötaja 
x x x x TEL TR 
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TEL üritustel osalemine Lasteaed on aktiivne 

TEL võrgustiku liige 
x x x x TEL TR 

Keskkonnakasvatus 

Keskkonnasäästliku mõtteviisi süven-

damine 

Keskkonnahoid on 

kõigile väärtuseks 
x x x x Õpetajad 

Õppekäigud loodusesse Õppekava rakendu-

mine 
x x x x Õpetajad 

Avastus-ja õuesõppe juurutamine koos 

lastega 

Õppekava  rakendu-

mine 
x x x x Õpetajad 

Loodusnurga regulaarne külastamine 

rühmade poolt 

Lisavõimalused ak-

tiivses kasutamises 
x x x x Õpetajad 

 

4.5 Ressursside juhtimine 

Eelarveliste ressursside juhtimine ja materiaaltehnilise baasi arendamine 

Prioriteetsed tegevused  

 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Finant-

seerimis-

allikas 

Vastutaja 

Ressursside kavandamine ja planeeri-

mine, aasta eelarvete koostamine 

Eelarve kulu 

näitajate arves-

tus vastab prog-

noosidele 

x x x x 

KOV 

 

Majandus-

juhataja 

Õueala vahendite ja inventari täiusta-

mine  

700 € 

 x x x 

KOV, 

projektid 

Direktor  

Majandus-

juhataja 

Spordivahendite täiendamine 100 € 

x x x x 

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 

Metoodilise kabineti täiendamine 

(õppekirjandus, muusika- ja võimle-

misvahendid) 

500 € 

x x x x 

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 
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IT-vahendite täiendamine  500 € 

  x  

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 

Lasteaia sümboolika täiendamine 100 € 

  x x 

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 

Katuse remont 500 € 

 x   

KOV, 

projektid 

Direktor  

Majandus-

juhataja 

Piirdeaed maja ette 2000 € 

   x 

KOV, 

projektid 

Direktor  

Majandus-

juhataja 

Fonoluku süsteem 900 € 

 x   

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 

Padjad  200€ 

x x   

KOV, 

projektid 

Direktor 

Majandus-

juhataja 

Lisavahendite hankimine (projektid) Personali initsia-

tiivil on taotletud 

lisavahendeid 
x x x x 

KOV, 

projektid 

Majandus-

juhataja 

 

Inforessursside juhtimine 

Prioriteetsed tegevused Tulemus  2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Finan-

tseerimi

s-allikas 

Vastutaja 

Taotluste esitamine infotehnoloogiliste 

vahendite uuendamiseks 

Kaasaegsed õpe-

tamisvõimalused 
 x x x KOV Direktor 

Majandus-

juhataja 

Lasteaia kodulehe haldamine Info huvilistele 

kättesaadav 
x x x x KOV Direktor 

Majandus-

juhataja 

Arvutipargi korrashoid ja arvutivõrgu 

täiendamine 

Kaasaegsed IT 

vahendid 
x x x x KOV Majandus-

juhataja 
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Info edastamine infotunnis, stendidel, 

sisevõrgu kaudu ja koosolekutel 

Info kõigile kät-

tesaadav 

x x x x KOV Direktor 

Majandus-

juhataja 

 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Prioriteetsed tegevused Tulemus 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Vastutaja 

Hinnapakkumiste võtmine ettevõtetelt, 

firmadelt, nende analüüs 

Läbimõeldud majan-

dustegevus 
x x x x Majandus-

juhataja 

Vee, elektri ja kütte säästlik tarbimine Läbimõeldud majan-

dustegevus 
x x x x Majandus-

juhataja 

E-postkastide ja ühisdokumentide ka-

sutamine info edastamisel 

Info kõigile kätte-

saadav 
x x x x Majandus-

juhataja 

 

5  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava täitmist analüüsitakse igal aastal. Arengukava korrigeerimisel ja muudatuste tegemisel 

lähtub lasteaed sise- ja välishindamisest. Arengukava muudetakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega riiklikus õppekavas; 

 pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja vallavolikogu ettepanekuid arvestades; 

 asutuse struktuuri, töökorralduse muutmisega; 

 arengukava tähtaja möödumisega. 

Arengukava tutvustatakse lasteaia pedagoogilisele nõukogule ja hoolekogule ning avalikustatakse 

lasteaia kodulehel ning lasteaia rühmades. 

Arengukava kinnitab Karksi Vallavolikogu. 

 


