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I Sissejuhatus 
 

Räpina Lasteaed Vikerkaar on koolieast noorematele lastele alushariduse omandamist ja hoidu 

võimaldav õppeasutus. 

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2013-2020 on dokument, mis määrab ära lasteaia 

arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2013–2015 ning arengukava 

uuendamise ja muutmise korra ning on aluseks eelarvevahendite ja investeeringute taotlemisel.  

Räpina Lasteaed Vikerkaar arengukava lähtub kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest, 

lasteaia põhimäärusest ja Räpina valla arengukavast 2012-2020. 

Arengukava koostamisse on kaasatud lapsevanemad, personal ja hoolekogu. 

Arengukava põhieesmärgiks on koolieelses eas laste vajadustele, huvidele ja võimetele vastava 

arendava ja turvalise arengukeskkonna loomine, tagamaks lapse mitmekülgse arengu ja 

toimetuleku edaspidises elus. 

 

II Ülevaade Räpina koolieelsete lasteasutuste ajaloost 
 

2. Ajalugu 

Räpina asub looduslikult kaunis Põlva maakonnas. Positiivsest küljest tuntakse Räpinat rahuliku ja 

ilusa aedlinnana. 

Räpina lasteaia alguseks loetakse 01. septembrit 1944, mil alustati lastehoidu üherühmalise 

asutusena. Lasteaed alustas tööd NSVL okupatsiooni ajal endise jahuveski omaniku Peeter Koiva 

natsionaliseeritud elumajas.  

04. jaanuaril 1985 avati 280 lapsele mõeldud uus Lastepäevakodu „Vikerkaar”. Lasteaed alustas 8-

rühmalisena, sh 1 rühm vene rahvusest lastele ja 1 logopeediline rühm. Alates 1995. aastast 

tegutseb lasteaias beebikool. 1997. aastast kasutatakse õppe- ja kasvatustöös „Hea Alguse” 

elemente. 23. märtsist 2001 on Räpina Lasteaed Vikerkaar vastu võetud Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustiku liikmeks. 

01. septembril 2001 oli lasteaias 6 rühma. Räpina Lasteaia Vikerkaar ruumides tegutses 1991. a 

septembrist kuni 2002. a septembrini Räpina Linna Keskraamatukogu. 

01. septembril 2003 liideti Räpina valla lasteaed Memme Musi lasteaiaga Vikerkaar ja lasteaed sai 

7-rühmaliseks. 1. septembrist 2007 avasime uue rühma ja lasteaed oli taas 8-rühmaline. Aastast 

2009 sai lasteaed juurdeehitusena basseini ja lastel on võimalus käia kord nädalas ujumas. Lisaks 

toimub beebidele ujumine. 

Õppeaastal 2012/2013 on lasteaias avatud 10 lasteaia rühma. 

Ruusa lasteaia eelkäijaks on Ruusa sovhoosi lastepäevakodu, mis alustas tööd 1. juulil 

1970. aastal praeguses majas kahe rühmaga. 1992. aastal anti Ruusa lasteaed Räpina valla 

alluvusse. Veebruaris 2000 renoveeriti praegune Ruusa külakeskuse hoone, kus asub ka 

2008. aastani iseseisvalt tegutsenud 1-rühmalise liitrühmana tegutsev Ruusa lasteaed. 

1. septembril 2008. a liideti Ruusa Lasteaed Räpina Lasteaiaga Vikerkaar, Ruusa rühma asukoht ei 

muutunud, lasteaiad viidi ühise juhtimise alla. 

 

III Üldandmed 
 

3.1 Üldandmed 

Nimetus: Räpina Lasteaed Vikerkaar 

Aadress: Aia 7, 64503 Räpina, PÕLVAMAA 

Registrikood: 75009875 

Omandivorm: munitsipaallasteaed 

Asutamise aasta: 4. jaanuar 1985 

E-post: vikerkaar@rapina.ee 

Kodulehekülg: vikerkaar.rapina.ee 

Telefon: 7961578; 7962878; 5223668 

Lasteaed on avatud: Tööpäevadel 7.00-18.00 
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Asjaajamis- ja õppekeel: eesti keel 

3.2 Asend ja teeninduspiirkond 

Lasteaed asub Räpina linnas, üks lasteaia rühm on asukohaga Ruusal. Lasteaed teenindab Räpina 

valla territooriumil elavaid peresid. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teiste 

omavalitsuste territooriumil elavaid lapsi, kuna paljude lastevanemate töökohaks on Räpina või 

selle lähipiirkond. 

 

3.3 Sündivus Räpina vallas 
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3.4 Hetkeseis 

 

Lasteaia rühmad 

2012/2013 õppeaastal töötab10 lasteaia rühma:  

 2 sõimerühma: Tibud ja Muumid; 

 6 vanuserühma: Mõmmid, Õnneseened, Krõllid, Sipsikud, Lepatriinud, Oravad; 

 2 liitrühma: Naksitrallid ja Ruusal rühm Päikesekiir. 

Seisuga 01.01.2012 on Räpina Lasteaias Vikerkaar kokku 190 last, neist 173 last Räpinas ja 17 last 

Ruusal. 

 

Personal 

2012/2013 õppeaastal 42,75 ametikohta, 45 töötajat.  

1. Direktor  1,0 

2. Õppealajuhataja 1,0 

3. Majandusjuhataja 1,0 

4. Muusikaõpetaja 1,0 

5. Liikumisõpetaja 

(vanemõpetaja) 1,0 

6. Ujumisõpetaja  1,0 

7. Logopeed  1,0 

8. Vanemõpetaja  1,0 

9. Õpetaja  19 

10. Eesti keele õpetaja 0,5 

11. Õpetaja abi  9,5 

12. Üldkoristaja  1,0 

13. Kokk   3,0 

14. Ujumisõpetaja abi 0,5 

15. Majahoidja  0,5 

16. Köögi abitööline 0,5 

17. Remonditööline 0,25 

             Kokku: 42,75 töökohta 
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Lasteaias on kokku 27 pedagoogi, neist: 

 eelpedagoogika alase kõrgharidusega – 6  

 eelpedagoogika alase keskeriharidusega – 5 (1 vanemõpetaja) 

 muu pedagoogilise kõrgharidusega – 7 (1 vanemõpetaja) 

 muu pedagoogiline keskeriharidusega – 1 

 muu kõrgharidusega – 2 

 muu keskeriharidusega – 1 

 5 õpetajat on kvalifikatsioonita, neist  

 3 õpib: 2 Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris ja 1 Tartu Ülikoolis. 

 

Lasteaial on oma: 

 logo, 

 tunnuslause: „Oleme sõbrad”, 

 lasteaia laul, 

 lipp. 

 

Lasteaia juhtimine ning arendamine on järjepidev ja süsteemne tegevus, mis kajastub iga 

õppeaasta juhtimis- ning õppe- ja kasvatustegevuse aruannetes. Lasteaia arenguküsimuste 

lahendamisel osalevad pedagoogiline nõukogu, lasteaia hoolekogu ning omavalitsus. Lasteaia 

meeskond on orienteeritud avatusele, sõbralikkusele, lapse individuaalsete iseärasuste 

arvestamisele, meeskonnatööle ning tegevuste järjepidevuse tagamisele.  

 

Lasteaia õppetöö kvaliteet paraneb iga-aastaselt: temaatiline jaotus nädalate lõikes, rühmade 

õppeaasta tegevuskava (sh tutvustamine lastevanematele), lapse arengu analüüs, arenguvestlused 

lastevanematega. Pedagoogid on loonud lastele võimalused õppimiseks mängu kaudu, mis 

võimaldab lastel teha omapoolseid valikuid. 

2002. aastast viivad õpetajad läbi laste arengu analüüsi. 

2006. aastast viiakse läbi kõikides rühmades lastevanematega laste sotsiaalset, vaimset ja füüsilist 

arengut analüüsivaid arenguvestlusi. 

2012. aastast väljastatakse koolivalmiduskaarte. 

 

Mängu- ja õppevahendite valikul arvestatakse laste vanuseliste ja sooliste iseärasustega, huvide 

ja individuaalsete vajadustega. Kõikidesse rühmadesse on loodud lastele võimalused tegutseda 

gruppides ja individuaalselt. Loovmänguks on loodud erinevad võimalused: poistele ja tüdrukutele 

mõeldud mängu- ja lugemisnurgad, kunsti- ja käelise tegevuse nurgad, lauamängunurgad jne. 

Õppeaastate lõikes on tähelepanu pööratud peenmotoorika arendamisele, laste sotsiaalse arengu 

toetamisele, koolivalmiduse saavutamisele ning logopeedilisele abile. 

 

Tähelepanu pööratakse laste tervise tugevdamisele. Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade 

võrgustikku 2001. aastast. Laste toidumenüü on mitmekesine, tervislik ning lastele meelepärane. 

Lasteaias toimub ujumise algõpetus. 

 

Tähelepanu pööratakse koostööle lastevanematega. Korraldatakse ühisüritusi lastevanematega: 

kevadkontsert, laste tööde näitus, spordipäev, matkad jne. 

Lasteaed asub 1984. aastal spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud hoones, millel on suur õueala. 

Majanduslik olukord on hea, kogu hoonetekompleks on renoveeritud 2009. aastal. Juurde on 

ehitatud ujula, mida kasutavad lasteaialapsed ning Räpina ÜG algklasside õpilased. 

Ruusa lasteaia rühma ruumid on renoveeritud 2008. aastal. 

 

3.5 Lasteaia kasutuses olevad ruumid 

Ruumid Räpinas 

 10 rühmaruumi, 
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 majandusruumid, 

 köök, 

 logopeedi kabinet, 

 majandusjuhataja kabinet, 

 direktori kabinet, 

 õppealajuhataja kabinet/raamatukogu, 

 eesti keele õpetaja kabinet, 

 õppeköök, 

 kunstituba, 

 loovusetuba/dekoratsiooniruum, 

 seminariruum, 

 saal, 

 võimla, 

 bassein 

 muusikasalong, 

 töötajate duširuum/garderoob. 

 

Ruumid Ruusal 

 2 rühmaruumi, 

 köök, 

 abiruumid, 

 direktori kabinet, 

 õppevahendite ruum. 

 

3.6 Lasteaia hoolekogu  

Hoolekogu on lasteaia juures alaliselt tegutsev omavalitsuse ja lastevanemate esindajate kogu. 

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele 

ning teha koostööd lasteaia personaliga. Hoolekogu aitab kaasa lasteaia arengule ja 

kaasajastamisele. Igal õppeaastal toimub uue hoolekogu koosseisu valimine ja kinnitamine. 

 

3.7 SWOT analüüs 

tugevused: 

 kvalifitseeritud kaader, erialaspetsialistid, 

 eesti keele õpe muukeelsetele lastele, 

 rühmades ja kabinettides arvutid, 

 töötajad väärtustavad oma tööd, 

 hea mikrokliima, 

 head töötingimused, 

 kodulehekülg, 

 eriotstarbelised ruumid ja bassein, 

 suur õueala, peenramaa, 

 lasteaia köögis valmistatud tervislik toit, 

 laste vastuvõtmisel lasteaeda ei ole järjekorda, 

 lasteaias käivad terved lapsed, 

 septembrist maini lasteteatrite külalisetendused, 

 huviringid lasteaias, 

 õppereisid töötajatele, 

 majasisesed koolitused, 

 PRIA piim ja puuviljad lastele, 

 õppevahendite ja raamatute rohkus, 
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nõrkused: 

 esineb palju etteteatamata ühekordseid laste puudumisi, 

 madalad töötasud, 

 libedad välistrepid, 

 vähene välisvalgustus kahe majatiiva vahelisel alal, 

 lasteaia õuealaga piirnev Aia tänav asfalteerimata, 

 laste garderoobikapid, osaliselt ka rühma mööbel on vananenud, 

 

võimalused: 

 tihedam koostöö lastevanematega, 

 Räpina ÜG võimla kasutamine, 

 Räpina Aianduskooli saali kasutamine, 

 projektide kirjutamine, 

 õuesõppe raja rajamine, 

 Ruusa lapsed Räpina lasteaias, 

 lasteaia läheduses asub kergliiklustee, 

 huvitegevus lasteaias, 

 õppetöö alased kontaktid teiste asutustega, 

 looduslähedus – park ja mets, 

 

ohud: 

 puudub riiklik finantseerimine – palgad, majandamiskulud jne, 

 lastevanemate vähene huvi ja teadlikkus, 

 vähene välisvalgustus kahe majatiiva vahelisel alal, 

 lasteaia vahetus ümbruses ei ole kõnniteid, ülekäiguradasid, 

 lasteaia õuealaga piirnev Aia tänav asfalteerimata. 

 

 

IV Räpina Lasteaia Vikerkaar arengueesmärgid 2013–2020 
 

4.1 Moto 

Kes esimese nööbi valesti nööbib, see ei saa ka teisi õigesti kinni panna. 

J. W. Goethe 

4.2 Visioon 

Vikerkaar - parim haridustee algus! 

4.3 Missioon 

Tervislikult, loovalt ja loodussõbralikult üle vikerkaare! 

4.4 Väärtused 

V - valikuvõimalus 

I - isikupära 

K - koostöö 

E - emakeel 

R - rõõmsameelsus 

K - kaasaegsus 

A - avatus 

A - austus 

R - rahulolu 
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4.5 Sisehindamise tulemused 

Lasteaia sisehindamine on pidev protsess, mille tegevustesse on kaasatud olulised huvigrupid. 

Sisehindamisprotsessis osaleb asutuse personal, lapsed ning lastevanemad (läbi rahuloluküsitluste, 

läbi hoolekogu). Andmete kogumiseks kasutatakse statistikat ja finantsaruandlust, haridusasutuse 

tegevusnäitajaid, asutuse dokumentatsiooni analüüsi, küsitlusi ja arenguvestlusi, õppe- ja 

kasvatustegevuse ning õpilaste/laste tööde vaatlusi. 

Lasteasutuses on sisehindamist rakendatud alates 2008. aastast. Sisehindamine on lasteasutuses 

reaalselt toimiv ja pidevalt arenev protsess.  

Kehtival sisehindamissüsteemil on sõnastatud eesmärgid ja hindamise põhimõtted. Sisehindamise 

läbiviimist toetavad planeeritud tegevused, mis kajastuvad sisehindamise tegevuskavas. 

Tegevuskavas on kajastatud valdkonniti vastavad tegevused, ajakava, korraldajad, vastutajad ja 

meetodid. 

 

4.6 Lasteaia arenduse valdkonnad ja põhisuunad 

 

I valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 

 

Üldeesmärk: Lasteasutuse juhtkond rakendab edukalt osalusjuhtimise printsiipi, kaasates 

personali ja oluliste huvigruppide esindajaid (hoolekogu, lapsevanemad). 

 

Otsesed eesmärgid: 

 personali ja lapsevanemate kaasamine lasteaia otsustamisprotsessidesse. 

 

Tugevused: 

 strateegiline juhtimine Räpina Lasteaias Vikerkaar koosneb vastastikku seotud juhtimise 

funktsioonidest, milleks on strateegiline planeerimine, strateegiliste plaanide teostamine ja 

kontrollimine; 

 strateegiline juhtimine tagab lasteaia sihikindla tegevuse ning on suunatud konkreetsete 

tulemuste saavutamisele tulevikus lähtuvalt arengukavast; 

 tegevuskava tuleneb arengukavast ning täpsustab planeeritud tegevusi vastavalt 

sisehindamise kriteeriumitele. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 Korrigeerida sisehindamissüsteem (õpetaja enesehindamise ankeedi analüüsimine ja 

parendamine; rahuloluküsitluste tulemuste analüüsi vormi välja töötamine jne). 

 Personali ja lapsevanemate kaasamine otsustusprotsessidesse ja delegeerimise võimaluste 

kasutamine. 

 

Ülesanded: 

 töötajatele suunatud koosolekute ja infotundide pidev läbiviimine, 

 lasteaia arendustegevuseks töögruppide koostamine, 

 operatiivne ja paindlik juhtimistegevuse tulemuste kontrollimine ja hindamine ning asutuse 

töö parandamine. 

 

II valdkond: Personalijuhtimine 

 

Üldeesmärk: organisatsiooni ühised väärtused on personali poolt omaks võetud, ühiselt mõistetud 

ja nende ellurakendumine väljendub asutuse tegevustes. 

 

Otsesed eesmärgid: 

 aktiveerida personali osalema otsuste väljatöötamisel ja vastuvõtmisel lasteaias, 

 personali hindamine ja tagasisidestamine on süsteemne, 
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 motiveerida ning tunnustada personali tööd vastavalt asutuse tunnustamissüsteemile. 

Tugevused: 

 suurenenud on kõrgharidusega pedagoogide osakaal, on muutunud paremaks töötajate 

vanuseline tasakaal: lasteasutusse on tööle tulnud noori õpetajaid ja oma maja töötajad on 

asunud õppima koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal kõrgkoolides; 

 tugipersonalina töötavad logopeed, ujumisõpetaja, eesti keele õpetaja; 

 tööprotsessis kasutavad pedagoogid aktiivselt IT-vahendeid, on olemas lasteaia server; 

 positiivse trendina on kolme aasta jooksul kaks korda suurenenud pedagoogide 

täiendkoolituste maht ning õpetajate aktiivsus eriti tasuta koolitustel osalemiseks; palju on 

õppesõite ja majasiseseid koolitusi; 

 personali koolitused toimuvad vastavalt koolitusplaanile; 

 lasteaias on toimiv personali motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem;  

 lasteaias toimuvad süsteemselt personali rahuloluküsitlused, viiakse läbi töötajate 

enesehindamisi ja arenguvestlusi. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 tõsta täienduskoolituse tulemuslikkust; 

 ühiste väärtuste viimine personalini meeskondlike kokkulepete kaudu; 

 meeskonnatöö efektiivsuse suurendamine; 

 IT-vahendid: luua rühmadele meiliaadressid. 

 

Ülesanded: 

 õpetajate kaasamine erinevatesse töörühmadesse, 

 personali koolitusvajaduse määratlemine, 

 uutele ja algajatele õpetajatele mentorite määramine, 

 õpetajate tegevuste vaatlemine, 

 kogemuste jagamine õpetajalt-õpetajale kokkusaamistel, 

 õpetajate iseseisva enesetäienduse mappide koostamine ja analüüsimine, 

 leida paremad võimalused lastevanemate ja lasteaia personali partnerlussuhete 

arendamiseks.  

 

III valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Üldeesmärk: Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut, et kujuneksid 

eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppimiseks.  

 

Otsesed eesmärgid: 

 süsteemselt planeeritud õppe- ja kasvatustöö kaudu tunnustada last ja motiveerida teda 

omandama uusi teadmisi ja oskusi; 

 lapse individuaalsuse arvestamine, HEV laste toetamine; 

 soodsate tingimuste loomine muukeelsete laste integreerumiseks Eesti ühiskonda; 

 eesti keelt teise keelena kõnelevate laste toetamine läbi eesti keele õppe. 

 

Tugevused: 

 lastele on loodud lapse arengut toetav kasvukeskkond. 

 õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel – õppeaastast 2008/2009 on lasteaial 

uus õppekava.  

 suurendatud on eesti keele kui teise keele õppe osakaalu, lasteaias on tööl eesti keele 

õpetaja; 

 rakendunud on erivajadustega lapse arengu toetamine, sh raskete puuetega laste puhul 

kasutatakse isiklikku abistajat; 

 lapse arengut toetab logopeed; 
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 õppekavast lähtuvalt on analüüsitud iga lapse üldoskusi ja teadmisi, lapse arengu jälgimine 

lasteaias on süsteemne ja põhjalik; 

 õppetegevused toimuvad mänguliselt, rõhuasetus õppetegevuses on õuesõppel. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 laiendada võimalusi laste integreerumisel Eesti ühiskonda (suurendada eesti keele õpet 

teiste tegevuste kaudu, rakendada lõimumisprojekti); 

 hariduslike erivajadustega laste arengu süsteemne toetamine. 

 

Ülesanded: 

 järjepidev eesti keele õpe; 

 näitliku pildimaterjali uuendamine; 

 õppe- ja lastekirjanduse kogu täiendamine; 

 õppevahendite laenutussüsteemi täiustamine; 

 õppe- ja loovmängude kogu täiendamine; 

 õppe- ja materiaaltehnilise baasi täiendamine; 

 õppekava täitmise analüüsimine; 

 õpimappide (nädalakavad, lisamaterjalid) täiendamine ja süstematiseerimine; 

 laste arengu hindamise kriteeriumide süstematiseerimine; 

 looduslike võimaluste kasutamine (matkarada jne); 

 õuesõppe tegevuste läbiviimine; 

 õppekäikude ja ürituste kaudu rahvatraditsioonide tutvustamine; 

 aasta tegevuskavas kokandustegevuste sihipärane planeerimine; 

 lapse arengu süsteemne hindamine. 

 

IV valdkond: Koostöö huvigruppidega 

 

Üldeesmärk: Lapse arengu võimaluste laiendamine partnerlussuhete arendamise kaudu erinevate 

huvigruppidega. 

 

Otsesed eesmärgid: 

 lapsevanema motivatsiooni ja teadlikkuse toetamine nõustamise  kaudu; 

 ITK vahendite efektiivne kasutamine infovahetusel kõikide huvigruppidega; 

 koostöös koolidega lapse sujuva kooli ülemineku toetamine. 

 

Tugevused: 

 koostöö huvigruppidega on planeeritud ja toimub sihipäraselt; 

 lasteasutus on avatud koostööle teiste haridusasutustega; 

 valdkonna tugevuseks on lastevanematega suhtlemine ja nende kaasamine erinevatesse 

tegevustesse/üritustesse; 

 2008. aastal on loodud interneti kodulehekülg. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 suurendada lastevanemate motivatsiooni ja tõsta nõustamise kaudu nende teadlikkust 

kasvatuse metoodikast; 

 lasteaia kodulehekülje muutmine aktiivsemaks infovahetusallikaks (nädala info jne); 

 arendada koostööd koolidega (tagasiside saamine, koolivalmiduskaart, ühisüritused jne); 

 lastevanemate rahuloluküsitluste uuendamine (rahulolu väljaselgitamiseks õppetöö osas). 

 

Ülesanded: 

 arenguvestluste läbiviimine lapsevanematega; 

 ajakirjanduses lasteaia tegevuste kajastamine; 



                                                                                                  (16) 10 

 lasteaia kodulehel aktiivne info kajastamine; 

 koostöö erinevate ametiasutustega (Keskkonnaamet, Päästeamet, KIK); 

 koostöös koolidega täiustada koolivalmiduskaarti. 

 

V valdkond: Ressursside juhtimine 

 

Üldeesmärk: Tõhusalt ja säästlikult ressursse kasutades on loodud turvaline ning ajakohane õpi- 

ja töökeskkond. 

 

Tugevused: 

 lasteasutuse eelarve täitmine on aastate lõikes jälgitud ja analüüsitud; 

 lähtuvalt lasteaia arengukavast on määratletud eelarve prioriteedid, milleks on 

kasvatusvaldkonda toetavate õppe- ja mänguvahendite ostmine ja kasvukeskkonna 

parendamine; 

 eelarvelisi ressursse on säästetud mitmete tasuta koolituste saamise võimalustega; 

 koostöös lastevanematega ja töötajatega on korrastatud territoorium, õuevahendid ja rajatud 

aiamaa; 

 panustatud on infotehnoloogiasse (igas rühmas on arvuti, internetiühendus, 

printimisvõimalus); 

 loodud on lasteaia kodulehekülg; 

 toimub säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine, selleks on analüüsitud 

majandustegevust ja sõlmitud lepinguid säästvat majandamist silmas pidades 

(pesupesemisteenus, vanapaberi kogumine jne). 

 

Parendusvaldkonnad: 

 vananenud inventari väljavahetamine; 

 mitterahaliste ressursside optimaalne kasutamine; 

 õuesõppe, spordi- ja mänguvõimaluste parendamine. 

 

Ülesanded 

 ruumide remonttööd (libedad trepid, rühmaruumid ja WC remonditud alates 2003. aastast); 

 laste garderoobikappide väljavahetamine, 

 poistele pissuaaride paigaldamine WC-desse, 

 jalgratastele varjualuse rajamine, 

 vanade arvutite väljavahetamine,  

 voodipesu väljavahetamine, 

 köögipliitide väljavahetamine Ruusal ja Räpinas, 

 spordiinventari mitmekesistamine, 

 projektide koostamine – lisaressursside kaasamiseks, 

 lasteaia vahetusse ümbrusesse kõnniteede rajamine, 

 taotleda Võhandu tänavale ülekäiguraja loomist ja vajalike liiklusmärkide paigaldamist, 

 Aia tänava tolmuvabaks muutmine, 

 lasteaia katuse remont. 

 

5.6 Oodatavad tulemused 

 Lasteaias arvestatakse iga lapse eripära, võimeid, eeldusi, neid kajastab lapse arengumapp, 

 õppe-kasvatustööks vajalik materiaalne baas vastab kaasaja nõuetele, 

 koostöö lastevanematega on plaanipärasem, vastates lastevanemate ootustele, 

 olmetingimused on kaasaja nõuetele vastavad, 

 lasteaias on tööd ja arengut soodustav mikrokliima, 

 koostöös lastevanemate, maakonna teiste lasteasutuste, hoolekogu ja vallavalitsusega 

kujundatakse lasteaia positiivne maine, 
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 sisehindamise süsteem on välja töötatud ja toimib, 

 laste lasteaiatee on turvaline (tolmuvaba teekate, tänavavalgustus, liikluskorraldus, 

lasteaiaga piirnevad kõnniteed). 

 

 

V Arengukava uuendamise kord 
 

Arengukava kuulub analüüsimisele igal aastal – jaanuarikuus 

 lasteaia pedagoogilises nõukogus, 

 lasteaia hoolekogus. 

Ettepanekud lasteaia arengukava täiustamiseks arutatakse läbi 

 lasteaia pedagoogilises nõukogus, 

 lasteaia hoolekogus. 

Räpina Lasteaed Vikerkaar arengukava uuendatakse seoses 

 haridusvaldkonna seadusandluse muudatusega, 

 muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas, 

 lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega, 

 lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega, 

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Lasteaia arengukava on aluseks: 

 lasteaia eelarve koostamisel, 

 investeeringute kava koostamisel ning nende jaoks rahaliste vahendite taotlemisel 

sõltumata allikast, 

 aasta tegevuskava koostamisel. 

 

Arengukava tegevuskava tähtaja möödudes koostatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse see 

pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning esitakse Räpina Vallavalitsusele. 
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TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013 – 2015 
 

I Juhtimine ja eestvedamine 

 

Eesmärgid / Tegevused 2013 2014 2015 Finantseerimis 

allikas 

Vastutaja 

1. Lasteaiatöö kvaliteet on tagatud läbi sisehindamise 

1.1 Lasteaia arengukava täitmise 

analüüs ja täiendamine 
* * *  direktor, 

ped. nõukogu 

1.2 Õppeaasta tegevuskava 

koostamine ja täitmise 

analüüs 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

ped. nõukogu 

1.3 Lasteaia 

sisehindamissüsteemi 

täiustamine  

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

ped. nõukogu, 

hoolekogu 

1.4 Sisehindamisaruande 

esitamine HTM-le 
*    ped. nõukogu, 

hoolekogu 

1.5 Terviseedenduse töö 

analüüsimine ning 

arendamine 

* * *  tervisemeeskond 

1.6 Ohutuma ja tervislikuma 

töökeskkonna loomine 

(riskianalüüs) 

* * *  tervisemeeskond 

2. Väärtustel põhinev koostöö juhtkonna, personali ja KOV vahel 

2.1 Kõikide osapoolte 

kaasamine asutuse arengu 

kavandamisse ja 

otsustusprotsessi 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja 

2.2 Töötajatele suunatud 

koosolekute ja infotundide 

pidev läbiviimine. 

* * *   

2.3 Lasteaia arendustegevuseks 

töögruppide moodustamine. 
* * *   

2.2 Tunnustussüsteemi 

väljatöötamine ja sidumine 

sisehindamise tulemustega 

 * *  ped. nõukogu 

 

3. Lasteaial on hea maine 

3.1 Lasteaia meenete 

väljatöötamine ja tellimine 
 200€ 200€ lasteaia eelarve direktor 

3.2 Pedagoogide töökogemuse 

ja lasteaia tegevuse 

tutvustamine maakonnas, 

kogukonnas, artiklid 

* * *  õppealajuhataja, 

õpetajad 

3.3 Koduleht on informatiivne 

ja aktuaalne 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja 
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4. Asjaajamine toetab lasteaia eesmärkide elluviimist 

4.1 Dokumendid on seadusega 

vastavusse viidud 

(põhimäärus, töökorraldus, 

ametijuhend, tervisekaitse) 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja, 

hoolekogu 

 

II Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid / Tegevused 2013 2014 2015 Finantseerimis-

allikas 

Vastutaja 

1. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse 

1.1 Personali rahulolu 

väljaselgitamine ja 

tagasisidestamine 

*  *  direktor, 

õppealajuhataja 

1.2 Töörühma moodustamine 

sisehindamise aruande 

koostamiseks 

*    direktor 

1.3 Töörühma moodustamine 

õppekava täiustamiseks 
*  *  õppealajuhataja, 

pedagoogid 

2. Motiveeritud, loov ja kvalifikatsiooninõuetele vastav personal 

2.1 Arenguvestluste läbiviimine *  *  direktor, 

õppealajuhataja 

2.2 Koolituskava koostamine 

vastavalt personali 

arenguvajadusele 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

2.3 Koolitustelt saadud 

teadmiste edasiandmine 

sisekoolituse kaudu ja 

rakendamine 

1000 1000 1000 lasteaia eelarve direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

2.4 Töö tulemuslikkuse 

hindamine läbi eneseanalüüsi 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja 

2.5 Videoanalüüside läbiviimine 

õpetaja eneseanalüüsi alusel 
  *  õppealajuhataja 

2.6 Ühisürituste, tähtpäevade ja 

väljasõitude korraldamine 

500 500 500 omaosalus, 

lasteaia eelarve 

direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

2.7 Iseseisva enesetäiendamise 

mappide koostamine 

pedagoogide töös 

* * *  õppealajuhataja 

3. Õppekava rakendamiseks on tagatud lapse arengut ja lasteaia missiooni 

väärtustav personal 

3.1 Personalivajaduste 

kaardistamine 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

3.2 Mentorite määramine uutele 

töötajatele. 
* * *  direktor 

õppealajuhataja 

3.3 Kogemuste jagamine 

õpetajalt-õpetajale 

kokkusaamistel 

* * *  direktor 

õppealajuhataja 

pedagoogid 
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III Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärgid /Tegevused 2013 2014 2015 Finantseerimis-

allikas 

Vastutaja 

1. Õppekava on lapse individuaalseid vajadusi arvestav, paindlik ja pidevalt uuenev 

1.1 Lapse arengu 

hindamissüsteemi 

täiustamine ja analüüs 

* * *  pedagoogiline 

nõukogu 

1.3 Lapse koolivalmiduse 

hindamine 
* * *  pedagoogid, 

logopeed, 

õppealajuhataja 

1.4 Laste erivajaduse 

väljaselgitamine, IAK 

koostamine, suunamine 

erispetsialistile 

* * *  pedagoogid, 

eripedagoogid 

1.5 Piirkondlikel näitustel ja 

konkurssidel osalemine 

200 200 200 lasteaia eelarve õppealajuhataja, 

pedagoogid 

1.6 Õppekava täitmise 

hindamine ja analüüs 
* * *   

1.7 Näitliku pildimaterjali 

uuendamine 

150 150 150 lasteaia eelarve õppealajuhataja 

pedagoogid 

1.8 Õppe ja materiaaltehnilise 

baasi täiendamine, sh õppe- 

ja loovmängude kogu 

täiendamine 

300 400 300 lasteaia eelarve õppealajuhataja 

pedagoogid 

2. On rakendatud õppemeetodid ja suunad 

2.1 Õuesõppe rakendamine   100 100 lasteaia eelarve, 

projektid 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

2.2 Järjepidev eesti keele õpe 

muukeelsetele lastele 

50 50 50  eesti keele 

õpetaja, pedagoog 

2.3 Õppekäikude ja ürituste 

kaudu rahvatraditsioonide 

tutvustamine 

* * *  pedagoogid 

2.4 Laste kokandustegevuse 

sihipärane kavandamine 
* * *  pedagoogid  

 

 

IV Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid /Tegevused 2013 2014 2015 Finantseerimis-

allikas 

Vastutaja 

1. Lapsevanem on teadlik lapse arengust ja talle on tagatud vajalik nõustamine 

1.1 Arenguvestluste läbiviimine 

lapsevanemaga, tegevuskava 

kooskõlastamine lapse 

arengu toetamiseks 

* * *  pedagoogid 

1.2 Lapsevanemate nõustamine 

erialaspetsialistide poolt 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 
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õppekava piires erialaspetsialist 

1.3 Lapsevanematele koolituste 

korraldamine aktuaalsetel 

teemadel 

120 120 120 lasteaia eelarve direktor, 

õppealajuhataja 

1.4 Naljaleht (laste ütlemised) * * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

2. Lapsevanemad on teadlikud ja kaasatud 

2.1 Rahulolu-uuringu 

läbiviimine ja tulemuste 

analüüsimine, 

tagasisidestamine 

  *  direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

2.2 Lapsevanemale lasteaia 

eesmärkide ning otsuste 

tutvustamine ja tagasiside 

andmine 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

2.3 Rühmakoosolekute ja 

ümarlaudade korraldamine 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

2.4 Vanemate kaasamine 

õppekava läbiviimisse ja 

ühisürituste korraldamisse 

50 50 50 lasteaia eelarve pedagoogid 

2.5 Kodulehe arendamine; e-

posti kasutamine 

operatiivseks info 

liikumiseks 

 * * lasteaia eelarve direktor, 

majandusjuhataja 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

3. Aktiivne ja toimiv hoolekogu 

3.1 Hoolekogu ja koosolekute 

regulaarne toimumine 

50 50 50 lasteaia eelarve direktor, 

hoolekogu 

esimees 

4. Koostöösuhe huvigruppidega toetab lapse ja lasteaia arengulisi vajadusi 

4.1 Koostöösuhte arendamine 

Räpina ÜG-ga lapse sujuva 

ülemineku tagamiseks 

lasteaiast kooli 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid  

logopeed 

4.2 Kogemuste vahetamine 

teiste lasteaedadega, 

projektides osalemine 

250 250 300 lasteaia eelarve direktor, 

majandusjuhataja, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

4.3 Koostöö erinevate 

ametiasutustega 

(Keskkonnaamet, 

Päästeamet, KIK) 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 

4.3 Osalemine lasteaiatöötajate 

koostöövõrgustikes 

150 150 150 lasteaia eelarve direktor, 

õppealajuhataja, 

pedagoogid 
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V Ressursside juhtimine tegevused 2013 – 2015 

 

Eesmärgid /Tegevused 2013 2014 2015 Finantseerimis- 

allikas 

Vastutaja 

1. On tagatud säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

1.1 Eelarve on planeeritud 

koostöös personaliga ja 

vastab arengukavale 

* * *  direktor, 

majandusjuhataj

a 

1.2 Lisavahendite taotlemine 

erinevatest projektidest 
* * * lasteaia eelarve 

projektid 

direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataj

a 

1.3 Eelarve ressursside 

otstarbekas kasutamine ja 

sellest ülevaate andmine 

personalile 

* * *  direktor 

 

2. Inforessurss tagab kõikide huvigruppide vajaliku info kättesaadavuse 

2.1 Huvigruppidele on 

juurdepääs lasteaia 

arendustegevust 

puudutavatele 

dokumentidele 

* * *  direktor, 

õppealajuhataja, 

majandusjuhataj 

2.2 Andmete edastamine EHIS-

le 
* * *  direktor, 

õppealajuhataja 

3. Säästlikult ressursse kasutades on loodud turvaline ning ajakohane õpi- ja 

töökeskkond 

3.1 Mänguväljaku 

mänguvahendite 

täiustamine/välja 

vahetamine 

 1200 2000 lasteaia eelarve direktor 

õppealajuhataja 

3.2 Laste garderoobikappide 

välja vahetamine 

6000 8000  lasteaia eelarve direktor 

majandusjuhataja 

3.3 Poistele pissuaaride 

paigaldamine WC-desse 

150 600 600 lasteaia eelarve direktor 

majandusjuhataja 

3.4 Vanade arvutite välja 

vahetamine 

300 150  lasteaia eelarve direktor 

õppealajuhataja 

3.5 Voodipesu ostmine 150 150 150 lasteaia eelarve majandusjuhataja 

3.6 Spordiinventari 

mitmekesistamine  

150 100 100 lasteaia eelarve liikumisõpetaja 

3.7 Süntesaatori ost 800   lasteaia eelarve muusikaõpetaja 

 

 


