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1. SISSEJUHATUS 

Tammiste Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia 

arendustegevuse valdkonnad ja põhisuunad, kujundab strateegia ja tegevuskava kolmeks õppeaastaks ning 

arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks lasteaia õppeaasta tegevuskavade ja eelarveprojektide 

koostamisel.  

Lasteaia arengukava aastateks 2016–2019 hõlmab kolme õppeaastat (2016/17, 2017/18, 2018/19). 

Lasteaia arengukava 2016–2019 koostamisel on aluseks võetud: 

1) sisehindamise aruande ja tegevusaruannete tulemused 2013/14. õa, 2014/15. õa, 2015/16. õa põhjal; 

2) lapsevanemate tagasiside küsitluse tulemused; 

3) personali ettepanekud SWOT analüüside põhjal; 

4) hoolekogu liikmete ettepanekud arendustegevuse tulemusena (10.05.16, Hoolekogu koosoleku 

protokoll nr 3). 

 

 

2. HETKEOLUKORRA KAARDISTUS  

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  

Tugevused 

 Põhjalik ja korras dokumentatsioon.  

 Kavandatud tegevuste rakendamine. 

 Demokraatlik, väärtustel põhinev juhtimine.  

 Kõikide osapoolte kaasamine otsustusprotsessidesse ja nende ettepanekutega arvestamine. 

Parendustegevused 

 Tammiste Lasteaia sisehindamissüsteemi parendamine/muutmine. 

 Tööaja optimaalne kasutamine töökohustuste täitmisel. 

 Tammiste Lasteaia asjaajamise viimine digitaalsele dokumendihalduse korraldusele. 

PERSONALIJUHTIMINE 

Tugevused 

 Personali arengu toetamine (mentorlus, õppimisvõimalused, koolitused kogu personalile ja 

lastevanematele). 

 Kogu personal on läbinud esmaabi ja evakuatsiooni koolituse. 

 Tasemehariduse omandamise toetamine palga säilitamisega. 

 Erinevate arendusrühmade järjepidev tegevus (sh muu personali, lapsevanemate jt huvigruppide 

kaasamine).  
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 Personali rahuloluküsitluse kõrge hinne juhtimisele. 

 Tegevust reguleerivad korrad, reeglid, juhendid. 

 Täidetud on logopeedi, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja loovliikumise õpetaja ametikohad.  

Parendustegevused 

 Eripedagoogi ja logopeedi teenuste suurendamine vajadusest lähtuvalt. 

 Õpetajate koolitamine töötamaks erivajadustega lastega. 

 Pedagoogide analüüsioskuse arendamine (sh eneseanalüüs). 

 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Tugevused 

 Toimiv koostöö huvigruppidega. 

 Toimiv ja lasteaia arengut toetav/soodustav hoolekogu. 

 Lastevanemate positiivne rahulolu lasteaia tegevusega.  

 Vanemate aktiivne kaasamine ja suur panus lasteaia tegemistesse. 

 Praktikabaas kõrgkoolidele; TL  ja Tervishoiukõrgkool. 

 E-lasteaia kasutamine. 

Parendustegevused 

 Tugiteenuste koordineerimine. 

 Eripedagoogilise ja logopeedilise tugiteenuse võimaldamine. 

 Tihedama bussiliikluse toimimine. 

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Tugevused 

 Põhjalik õppekava. 

 Tervisekasvatus (lähtuvalt valdkonnast „Mina ja tervis“). 

 Täiendavad arenguvestlused lastevanematega. 

 Vanemate individuaalne nõustamine logopeedi poolt. 

 Avatud õppe- ja kasvatustegevuste positiivne mõju. 

 Soodne keskkond ja head võimalused lapse igakülgseks arendamiseks. 

 Toimiv ja hea koostöö õpetajate ja lastevanemate vahel (e-lasteaed, nädalaplaanid). 

 Toimiv ja hea koostöö rühmameeskondade ning kogu personali vahel. 

Parendustegevused 

 Laste kaasatus otsustusprotsessidesse, laste tagasiside ja rahulolu. 

 Erivajadusega või individuaalset tööd vajavate laste arengu toetamine. 
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 Dokumentatsiooni täitmiseks optimaalse lahenduse leidmine ja rakendamine.  

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Tugevused 

 Eelarveliste vahendite otstarbekas ja arengukavast lähtuv kasutamine. 

 Eelarveliste vahendite soetamise kooskõlastamine personali ja hoolekoguga. 

 Töötajate valikuvabadus vahendite soetamisel (eelarve piires). 

Parendustegevused 

 Wifi leviala parendamine. 

 Õuesõppeks vajalike vahendite täiustamine (lauad, pingid). 

 Statsionaarsed IT vahendid rühmades (projektor, interaktiivne tahvel). 

 

 Erialaspetsialistide piisavus (eripedagoog, logopeed). 

 Personali koolitus (oskus toetada lapse arengut tulenevalt erivajadusest). 

 Pedagoogide analüüsioskuse arendamine (sh eneseanalüüs). 

 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 Tugiteenuste koordineerimine. 

 Eripedagoogilise ja logopeedilise tugiteenuse võimaldamine. 

 Bussiliikluse parendamine. 

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 Laste kaasatus otsustusprotsessidesse (laste huvist lähtumine, tagasiside, rahulolu). 

 Lapse arengu toetamine. 

 Dokumentatsiooni täitmise optimaalsed lahendused.  

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 Wifi leviala parendamine. 

 Õuesõppe vahendite täiustamine. 

3. TAMMISTE LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA -VALDKONNAD 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  

 Sisehindamine (töötajad oskavad mõtestada). 

 Tööaja optimaalne kasutamine. 

 Digitaalne dokumendihaldus. 

PERSONALIJUHTIMINE 
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 IT vahendite soetamine. 

 

 

 

4. TAMMISTE LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA VÄÄRTUSED 

4.1 Lasteaia missioon 

Tammiste LA missiooniks on vanemaid toetada, 

et saaks krapsaka ja uudishimuliku lapse kooli saata. 

 

Krapsakas ja uudishimulik laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest, mõistab tervisliku toitumise vajalikkust 

ja oskab käituda ohutult igapäevaelus ning liikluses. Tunneb huvi ümbritseva keskkonna ja tegevuste vastu, 

ise otsides ja avastades. 

4.2 Lasteaia visioon 

Meie lasteaed on kui tamm, mis pakub kaitset, õpetab koostööd 

ja suunab isikliku eeskuju kaudu tervislikele eluviisidele. 

4.3 Lasteaia põhiväärtused 

Turvalisus   

Märkame ja toetame kaaslast oma kõrval. Tegutseme nii, et kaaslasel oleks tagatud ohutuks eluks parimad 

tingimused ja  käitume teiste suhtes hoolivalt.  

 

Koostöö     

Loome vastastikusel lugupidamisel tugineva keskkonna, milles iga osapool tunneb oma vajalikkust.  hise 

eesmärgi saavutamiseks on erinevad huvigrupid (lapsed, vanemad, KOV jm)  kaasatud planeerimisprotsessi, 

 ühistesse tegevustesse, otsuste langetamisesse ja lasteaia arendusse. 

 

Tervis   

kujundame tervisliku toitumise ja hügieeni harjumusi ning füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid. 

Tervislike eluviiside edendamiseks kaasame osapooli erinevatesse tegevustesse ja projektidesse. 
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5. TEGEVUSKAVA KOLMEKS ÕPPEAASTAKS 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk 

Töökorraldus on lasteaia arengut soodustav ja töötaja tervist väärtustav. 

Tegevus- ja tulemusnäitajad 

Tööaega on optimaalselt kasutatud.  

Sisehindamissüsteemi on parendatud. 

Juhtkond on teinud vahekokkuvõtteid eesmärkide elluviimisel. 

Töötajad on läbinud töötervishoiu arstliku kontrolli. 

Asjaajamises on kasutusel digitaalne dokumendihaldust. 

Vanemate hinnang lasteaia töökorraldusele ja juhtimisele on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Personali hinnang lasteaia töökorraldusele ja juhtimisele on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Personali hinnang tervist väärtustavale töökeskkonnale on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

 

Tähised: D – direktor, ÕJ – õppealajuhataja, MJ – majandusjuhataja, JK – juhtkond, RÕ – rühmaõpetaja, AR – 

arendusrühm, PN – pedagoogiline nõukogu. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2016/17 2017/18 2018/19 
Täitja/ 

vastutaja 
Ressurss 

Tööaja optimaalne kasutamine: 

- töögraafikute muutmine ja rakendamine 

- tööaja optimaalse kasutamise analüüsimine 

- parendamine 

X X X 

D  

Sisehindamissüsteemi muutmine ja rakendamine: 

- muutmine 

- rakendamine 

- analüüsimine ja parendamine 

X 

X 

X 

JK, PN  

Vahekokkuvõtete tegemine eesmärkide elluviimisel X X X JK  

Digitaalse dokumendihalduse kasutamine   X JK KOV 

Tuleohutuse tagamiseks vajalike tegevuste korraldamine: 

- õppus evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta 

- enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine 

- tuleohutusalane instrueerimine uutele töötajatele enne tööle 

asumist 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

JK 

MJ 

D, MJ 

KOV 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe 

töökeskkonnaspetsialistile 
X 

  

D KOV 
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Riskianalüüsi läbiviimine: 

- lasteaia keskkonna ning õppe- ja kasvatustööga seotud 

riskiallikate ja ohtude väljaselgitamine ja nende mõju 

hindamine laste tervisele 

- tegevuskava koostamine terviseriski vältimiseks või 

vähendamiseks 

- tegevuskava rakendamine ja analüüs 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

MJ KOV 

 

Vanemate tagasiside küsitluse läbiviimine 
X X X JK  

Sisehindamise aruande 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 

koostamine 

  X JK  

Arengukava 2019-2022 koostamine   X JK  

 

 

5.2 Personalijuhtimine 

Eesmärk 

Töötaja reflekteerib oma erialast pädevust ja määratleb enesearendusvajaduse. 

Tegevus- ja tulemusnäitajad 

Personal on läbinud refleksioonikoolituse.  

Eneseanalüüside vormid on muudetud ja toetavad töötaja reflektsiooni. 

Iga töötaja on reflekteerinud oma erialast pädevust ja määratleb enesearendusvajaduse. 

Arenguvestluste ja/või grupivestluste läbiviimisel on aluseks töötaja koostatud reflektsioon. 

Vanemate hinnang personalijuhtimisele on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Personali hinnang personalijuhtimisele on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Tähised: D – direktor, ÕJ – õppealajuhataja, MJ – majandusjuhataja, JK – juhtkond, RÕ – rühmaõpetaja, AR – 

arendusrühm, PN – pedagoogiline nõukogu. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2016/17 2017/18 2018/19 
Täitja/ 

vastutaja 
Ressurss 

Arendusrühmade moodustamine X X X D  

Eneseanalüüside vormide muutmine X   JK  

Tugiteenuste koordineerimine X X X D KOV 

Refleksioonikoolitus personalile X   JK KOV 

Eripedagoogika koolitus õpetajatele  X  D KOV 
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Toiduhügieeni koolitus majandavale personalile X   MJ KOV 

Tuleohutuskoolitus sh evakuatsiooniõppus personalile X X X JK KOV 

Esmaabikoolitus personalile  X  JK KOV 

Erialase kõrghariduse omandamise toetamine  X X X D KOV 

Vanemate tagasiside küsitluse läbiviimine X X X JK  

 

5.3 Koostöö huvigruppidega  

Eesmärk 

Laste ja lasteaia areng on toetatud koostöös huvigruppidega. 

Tegevus- ja tulemusnäitajad 

Rühmade tegevuskavades on planeeritud koostöö huvigruppidega. 

Rühmad kaasavad huvigruppe õppe- ja kasvatustegevustesse. 

Eripedagoogiline ja logopeediline tugiteenus on rakendatud vajadusest lähtuvalt. 

Tammiste lasteaiani toimub bussiliiklus igal täistunnil (vähemalt kella 19.00-ni). 

Vanemate rahulolu koostööle ja kaasamisele on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

 

Tähised: D – direktor, ÕJ – õppealajuhataja, MJ – majandusjuhataja, JK – juhtkond, RÕ – rühmaõpetaja, AR 

– arendusrühm, PN – pedagoogiline nõukogu. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2016/17 2017/18 2018/19 
Täitja/ 

vastutaja 
Ressurss 

Lapsevanemate kaasamine  

- lapse arengu toetamine 

- rühma ettevõtmised, tegevused 

- ülemajalised ettevõtmised 

- terviseedendus 

X X X  

RÕ, JK, 

PN 

 

Õppeprogrammid looduses (2 rühma, 5-7aastased) X    KIK 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Pernova Hariduskeskus 

Soomaa looduskeskus RMK 

Ranna raamatukogu / Pärnu Keskraamatukogu 

Politsei- ja piirivalveamet (noorsoopolitseinik) 

Kabli looduskeskus  

Räpina Aianduskool  

Paikre jäätmekäitluskeskus 

X X X 

PN 

KOV 

 

Esindamine 

Tootsi Lasteaed-Põhikool, laulupäev 

Pärnumaa lasteaedade laulupidu Kilingi-Nõmmes 

 

X 

 

X 

 

X 
PN 
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Sinilillemängud, spordipäev 

Huvi- ja spordikoolid 

MT  Jalgpalliklubi „Pärnu Kalev“ 

Judo klubi „Samurai“ 

 

X 

 

X 

 

X 
JK 

 

Hea praktika kogemuse jagamine teiste lasteaedadega  

Jänesselja Lasteaed  

Sindi Lasteaed  

Paikuse Lasteaed Mesimumm 

 

 

X 

 

 

 
X 

 

 

 
 

X 

PN, ÕJ 

 

Tugiteenused Pärnumaa Rajaleidja keskus 
 

X 

 

X 

 

X 
JK KOV 

Bussiliikluse parendamine, läbirääkimised KOV-iga X X  JK KOV 

Vanemate tagasiside küsitluse läbiviimine X X X JK  

 

 

5.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk 

Lapsed ja vanemad on kaasatud otsustuse, tagasiside ja hindamise protsessidesse. 

Tegevus- ja tulemusnäitajad 

Laste ja vanemate kaasamine on planeeritud rühmade tegevuskavades. 

Laste kaasamine kajastub õppe- ja kasvatustegevuste päevikutes /analüüs. 

Vanemate kaasamine kajastub õppe- ja kasvatustegevuste päevikutes /koostöö vanematega. 

Laste rahulolumõõdikute väljatöötamine. 

Laste rahulolu lasteaias toimuvaga on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Vanemate rahulolu õppe- ja kasvatuse tasemega lasteaias on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

Vanemate rahulolu lapse arengu kohta saava informatsiooniga on 4,8 (sisehindamise tulemused 5-pallisüsteemis). 

 

Tähised: D – direktor, ÕJ – õppealajuhataja, MJ – majandusjuhataja, JK – juhtkond, RÕ – rühmaõpetaja, AR – 

arendusrühm, PN – pedagoogiline nõukogu. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2016/17 2017/18 2018/19 
Täitja/ 

vastutaja 
Ressurss 

Õpitegevustesse, tagasisidestamisse ja hindamisse osapoolte 

kaasamine (lapsed, lapsevanemad, kolleegid, tugispetsialistid) 
X X X ÕJ, RÕ  

HEV lastega tehtava töö planeerimine, rakendamine ja 

dokumenteerimine 

X X X 
ÕJ, RÕ  

Õppekava arendus 

tööplaani koostamine 

töörühmade moodustamine 

muudatuste tegemine 

 
 

X 

X 
X 

 
 

X 

X 
X 

 
 

X 

X 
X 

AR, PN  



11 

Õuesõppe planeerimine ja rakendamine X X X ÕJ, RÕ  

Uurimusliku õppe planeerimine ja rakendamine X X X ÕJ, AR  

TEL tegevuskava koostamine ja rakendamine X X X ÕJ, AR  

Tervist väärtustavate ettevõtmiste/teemanädalate korraldamine   X X X RÕ, AR KOV 

Huvigruppide kaasamine terviseedenduse X X X PN  

Laste sotsiaalsete oskuste arendamine X X X RÕ  

Väärtuskasvatust toetavate õppematerjalide loomine  X X AR, PN  

 

 

5.5 Resursside juhtimine 

Eesmärk 

Soetatud on IT vahendid, mida kasutatakse laste õppe- ja kasvatustöö võimaluste 

mitmekesistamiseks. 

Tegevus- ja tulemusnäitajad 

Õuesõppeks vajalikke vahendeid on täiustatud. 

Statsionaarsed IT vahendid on soetatud kahele rühmale. 

Wifi leviala ulatub kõikidesse rühmadesse. 

 

Tähised: D – direktor, ÕJ – õppealajuhataja, MJ – majandusjuhataja, JK – juhtkond, RÕ – rühmaõpetaja, AR – 

arendusrühm, PN – pedagoogiline nõukogu. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2016/17 2017/18 2018/19 
Täitja/ 

vastutaja 
Ressurss 

Logopeedilise ja eripedagoogilise tugiteenuse sisse ostmine X X X D KOV 

Õuesõppeks vajalike vahendite täiustamine X X X D KOV 

Ruloode soetamine saali klaasseintele X 

  
 KOV 

Statsionaarsete IT vahendite soetamine rühmadesse (projektor 2 

tk, interaktiivne tahvel 2 tk). 

 
X X 

D KOV 

Wifi leviala laiendamine. X   D KOV 

Infohaldustarkvara rakendamine   X  KOV 

Heki rajamine (tuule kaitseks)  X  D KOV 

Moodulrühma rentimine X X X D KOV 



12 

 

6. ARENGUKAVA KINNITAMINE, MUUTMINE JA UUENDAMINE 

 

 

6.1 Arengukava kinnitamine 

Arengukava esitatakse enne kinnitamist kooskõlastamiseks pedagoogilisele nõukogule ja 

hoolekogule. 

Arengukava kinnitab Sauga Vallavolikogu.  

6.2 Arengukava muutmine 

Arengukava muudetakse: 

 lasteaia eelarve ja investeeringute kava muudatustel; 

 lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekul. 

Arengukava muudatused kinnitatakse lähtuvalt arengukava kinnitamise korrast. 

6.3 Arengukava uuendamine 

Arengukava uuendatakse: 

 haridusalase seadusandluse muudatustel; 

 arengukava tähtaja möödumisel. 

 

 

 


