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KANEPI LASTEAIA ARENGUKAVA  

aastateks 2018 – 2021 

1. Sissejuhatus 
Kanepi Lasteaia arengukava on dokument, mis fikseerib asutuse olukorra, ühised eesmärgid 

ja huvid ning on tihedalt seotud lasteaia igapäevaeluga. 

Arengukava on kindla ajaperioodi vältel asutuse tegevust planeeriv dokument parema 

tulemuse saavutamiseks. 

Arengukava koostamisel on lähtutud lasteaiasisesest analüüsist, lasteaia põhimäärusest, valla 

arengukavast ja haridusalastest õigusaktidest. 

Lasteaia arengukava koostamisse ja täiendamisse on haaratud mitmed huvigrupid: lasteaia 

personal, lapsevanemad, hoolekogu ja vallavalitsuse liikmed. 

 

Kanepi Lasteaia arengukava koosneb järgnevatest osadest: 

·         Üldandmed  

·         Lasteaia missioon, visioon, väärtused 

·         Hetkeolukorra analüüs: 

Ülevaade tegevuskeskkonnast 

Laste arv vanuseliselt  

Personali koosseis, haridustase, vanus 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmine 

SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud) 

·         Huvigrupid 

                               Lasteaia hoolekogu 

                               Lapsevanemad 

                               Kanepi vald 

                               Kanepi gümnaasium 

   Kanepi Raamatukogu, Kanepi Noortekeskus, Kanepi Seltsimaja 

                               Kogukond 

·         Arengu põhisuunad ja prioriteetsed valdkonnad 

·         Tegevuskava (tabel) 

   Eestvedamine ja juhtimine 

   Personalijuhtimine 

   Koostöö huvigruppidega 

   Ressursside juhtimine 

   Õppe- ja kasvatusprotsess 

·         Arengukava uuendamise ja muutmise kord 

2. Üldandmed 

Esimene Kanepi Lasteaed avati 1946 aastal. Praegu töötava Kanepi Lasteaia hoone avati 

1983 aasta 1. septembril, mis oli majanditevaheline lasteaed ning kandis nime „Rõõmutare“ . 

Lapsi toodi Kanepi, Kalevi, Saverna ja Valgjärve kolhoosidest. Majas töötas 6 rühma: 
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4 aiarühma ja 2 sõimerühma ningavatud oli ööpäevarühm. Olude ja aegade muutudes jäi lapsi 

vähemaks, muutus lasteaia tegevuspiirkond ning kadus nimi „Rõõmutare“. 

Praegu samas majas töötav Kanepi Lasteaed, töötab 3 rühmaga: 2 aiarühma ja 1 sõimerühm. 

Laste heaks töötab 17 inimest. 

 

 

Aadress Turu 6, Kanepi alevik 63101 Põlvamaa 

Kontakt Tel: 797 6303; 517 7686, e-mail: lasteaed@kanepi.ee, 

riinareest@gmail.com 

Liik Munitsipaallasteaed 

Koolitusluba Nr 3954HTM (02.11.2005) 

Valdaja Kanepi vald 

Teeninduspiirkond Kanepi vald, vabade kohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid ka 

teistest piirkondadest 

 

3. Lasteaia missioon,  visioon, väärtused 
Lasteaia missioon 
Kanepi lasteaed on lapse individuaalsust toetav, turvaline ja koduga koostöös tegutsev 

lasteaed. 

 

Visioon 
Olla hooliv, eesti rahvuskultuuri kandev, traditsioone ja keskkonda hoidev, koostööaldis, 

lapse eripära arvestav ning mängulist arengut toetav lasteaed. 

 

Väärtused   

 

LOOVUS - mängurõõm, avastamine, katsetamine, vaba mõtlemine ja tegutsemine, 

arenemine, fantaasia 

AVATUS - huvitekitamine,  julgen proovida, katsetada, kaasa tegutseda, uus on edasiviiv,  

HOOLIVUS - sallivus, viisakus,  eripäraga arvestamine, empaatilisus, abivalmidus 

KOOSTÖÖ - aktiivsus, meeskonnatöö, tegutsemine ühise eesmärgi nimel, koostöö 

huvigruppidega,  

USALDUS - usalduslikud suhted kõigi vahel, turvalisus,  

SÕBRALIKKUS - kuulame, mõistame, arvestame, toetame. 

 

4.  Hetkeolukorra analüüs 

Ülevaade tegevuskeskkonnast 

Kanepi Lasteaed on munitsipaallasteaed, mis allub Kanepi Vallavalitsusele. Lasteaia eelarve 

moodustub Kanepi Vallavalitsuse poolt eraldatud summadest ning  on Kanepi Vallavolikogu 

poolt kinnitatud, olles osa Kanepi valla eelarvest. 

mailto:lasteaed@kanepi.ee
mailto:riinareest@gmail.com
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Lasteaia raamatupidamine on korraldatud vallavalitsuse raamatupidamise baasil jäädes oma 

eelarvega munitsipaallasteaiaks. 

Lasteaia territooriumil on aiaga piiratud mänguväljak, kus on mitmesuguseid spordi- ja 

mänguvahendeid. Mänguväljak on kaetud muruga, mida niidetakse regulaarselt vastavalt 

vajadusele. 

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks on soetatud erinevaid mänguasju, õppevahendeid, 

raamatuid ning liikumis- ja muusikategevusteks vajaminevaid vahendeid. 

Laste toitlustamine toimub 3 korda päevas. 

 

Laste arv vanuseliselt 2017 aasta (seisuga 1. mai 2017.a. ) 

Rühm Laste vanus Laste arv Seadusega lubatud  

laste arv 

Sõimerühm 

Jõmmu 

1.a. 6 kuud – 3 aastat 15 14+2 

Aiarühm 

Sipsikud 

3 aastat – 5 aastat 22 20+4 

Aiarühm 

Naksitrallid 

5 aastat – 7 aastat 24 20+4 

Personali koosseis, haridustase, vanus 

            Kanepi Lasteaias töötab 17 inimest. ( mai 2017 seisuga) 

Töötaja Haridus Vanus 

Amet Arv Kesk Kesk-eri Kõrgem 25-35 36-45 46-60 

Direktor 1   1  1  

Õpetaja 6  4 2  1 5 

Liikumisõpetaja 0,5   1 1   

Muusikaõpetaja 0,5   1   1 

Õpetaja abi 3  3    3 

Logopeed 0,5   1 1   

Kokk 1  1    1 

Majandusjuhataja - köögitööline 1 1     1 
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Majahoidja - remonditööline 1 1    1  

Üldkoristaja 0,8 1   1   

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmine 

Õppe – ja kasvatustöö toimub riikliku õppekava ning lasteaia õppekava alusel, mis on seotud 

lasteaia arengukavaga. Õppetegevust viiakse läbi lähtuvalt lastest, õppimist suunavateks 

teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Oluliseks märksõnaks 

lapsest lähtuvas õppes on õpetamine läbi positiivse edu-elamuse. Tähtis on erinevate meelte 

rakendamine ja lapse usaldamine õppijana. Õpetaja roll on mänguliseks tegevuseks soodsate 

tingimuste loomine, mis omakorda eeldab põhjalikku töö kavandamist ja läbimõtlemist 

selleks, et laps saaks tegevuses osaleda aktiivse partnerina. 

Igaks õppeaastaks koostatakse rühma tööplaanid, milles kajastuvad õppenädalate teemad, 

eesmärgid ja tegevused. Samas koostatakse maja ühine tegevusplaan, kus märgitakse ära nii 

ühisüritused kui ka rühma üritused. Rühmaõpetajate, õpetaja abide, logopeedi, 

liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja vahel on tihe koostöö. 

Lasteaeda tulles koostatakse igale lapsele individuaalne arengumapp, mis aitab jälgida, 

analüüsida ja suunata tema arengut. Arengu järjepidevust aitab tagada asjaolu, et õpetajad 

liiguvad  koos lastega ühest rühmast teise kuni koolini. Tekib niinimetatud oma õpetaja, 

kellega koos sõimest alustades liigutakse edasi kogu koolieelse arengu faasi. 

Igal aastal viiakse läbi lastevanematega arenguvestlused, mille tulemused fikseeritakse. 

Laste koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud põhimõtted ja korraldus, mis kajastub 

koolivalmiduskaardil. Laste koolivalmiduse saavutamiseks tehakse igal kevadel koostööd 

Kanepi Gümnaasiumi alustava esimese klassi õpetajaga. 

 

Tegevuse põhieesmärgid: 

 tagada turvaline ja lapse igakülgset arengut soodustav keskkond; 

 arendada lasteaia avatust suhtlemises kõigil tasanditel; 

 tagada alushariduse omandamise võimalused ja tingimused rahuloleva, vaba, loova ja 

kõlbelise isiksuse kujunemiseks 

 

Lasteaia tegevuse põhiülesanded: 

 võimaldada alushariduse kättesaadavus piirkonna lastele;  

 tagada võimaluste piires lasteaia töötajate enesetäiendamine;  

 suundumus loovale tegevusele ja õuesõppele; 

 kujundada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuseks vajalik materiaalne baas vastavalt 

kaasaja nõuetele; 

 arendada koostööd lapsevanematega; 

 tagada tervislik elukorraldus lasteaias (olmetingimused, toitlustamine jms); 

 tagada kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus 

 

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted: 

 lasteaed toetab perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema 

individuaalsusega arvestamist; 

 põhitegevuseks on mäng või huvitav integreeritud tegevus (vaatlemine, uurimine, 

mõõtmine, liikumine, dramatiseering), luues aluse kuulamise ja vaatlemise oskusele 

ning omandatud teadmiste praktikas kasutamisele; 

 teemade integreerimine avastus- ja õuesõppe kaudu; 
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 6.-7.-aastaste tegevuses kasutatakse ka kooliks ettevalmistavaid elemente - lugema ja 

kirjutama õpetamine, võrdlemine, arvutamine; 

 õppetegevus toimub nädalaplaani alusel koostöös lasteaiaõpetajate, logopeedi ja 

muusikaõpetajaga 

 

Kasvatustöö eesmärgiks lasteaias on luua eeldused elus ise hakkama saavate laste 

arendamiseks lähtudes ühiskonnast ja kultuurist. Tänastel lastel seisab ees elu uuenenud, 

kiiresti arenevas ühiskonnas, erinedes paljuski sellest, kus kujunesid nende vanemad. 

Lasteaia ülesandeks on toetada ja süvendada head kodust kasvatust, vaba isiksuse arengut, 

ning oskusi ühiskondlikuks käitumiseks. 

SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud) 

Tugevused: 

 looduslähedane asukoht 

  renoveeritud, kaasaegsed rühmaruumid 

 kaunid, valgusküllased ja puhtad ruumid 

 kaunis ja heakorrastatud lasteaia ümbrus 

 ilus renoveeritud fassad ja katus 

 renoveeritud majandusruumid ja direktori kabinet 

 lapsesõbralik keskkond 

 mängul on õppe- ja kasvatusprotsessis oluline osa 

 püsiv, töökogemustega ja erialase haridusega töötajad 

 hea koostöö, tulemuslik meeskonnatöö 

 lastest hooliv personal 

 võimaluste piires arvestatakse lastevanemate soovide ja ettepanekutega 

 laste pidev logopeediline kontroll ja lapsevanemate nõustamine 

 piisavalt rühmavälist tegevust (jalutuskäigud, väljasõidud, õuesõpe) 

 avar ja erinevaid tegutsemisvõimalusi pakkuv õueala 

 pidev personali koolitamine 

 metoodiliste materjalide ja kirjanduse pidev täiendamine ja uuendamine 

 pidev arendustöö 

 väljakujunenud traditsioonid 

 madalad lasteaiakulud vanematele ( osalustasu, toiduraha) 

 ühised üritused väljaspool maja 

 toimivad arenguvestlused vanematega. 

 mänguasjade mitmekesisus 

 koostöö kooli-, raamatukogu-, KOV- iga 

 paindlik töökorraldus 

 arvutite ja tarkvara ,interneti olemasolu rühmades 

 personali oskus kasutada infotehnoloogia vahendeid 

 huvihariduse mitmekülgne valiku võimalus kohapeal 

 

Nõrkused: 
 kontakt lastevanematega kohati raskendatud 

 laste rühmaruumid on liiga tihedalt sisustatud 

 laste arvuline suurus rühmas 

 rahaliste vahendite piiratus 

 puuduvad kuivatuskapid (riietele, jalanõudele) 
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 puuduvad nõudepesumasinad rühmades 

 mõningad õuevahendid on vananenud ( ronimisatraktsioon, mängumaja, kiigud) 

 käitumishäiretega ja erivajadustga lapsed suures rühmakollektiivis 

 mõnede lastevanemate vähene huvi ja vastutus kooliks ettevalmistamiseks 

 vähene lisavahendite taotlemine ja võimaluste loomine projektide kaudu 

 tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi puudumine 

 sundventilatsiooni puudumine 

 

Võimalused: 
 õppekava pidev arendamine 

 avatus ja koostöö erinevate huvigruppidega – hoolekogu, lapsevanemad, kohalikud 

ettevõtjad, kool, KOV, raamatukogu, noortekeskus, jt. 

 traditsioonide jätkamine 

 lasteaia tegemiste tutvustamine valla kodulehel ning kohalikus ajalehes – lasteaia 

väärtustamine haridusasutusena 

 lastevanemate kaasamine, koostöö, koolitamine 

 lasteaia varustamine uute ning kaasaegsete õppe- ja mänguvahenditega 

 õueala täiendamine ja olemasolevate vahendite korrashoid 

 projektide kirjutamine 

 lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamine kooliõpetajate palkadega 

 lastevanemate suurenenud teadlikkus ja lasteaiapedagoogide töö tunnustamine 

 erinevate ühiskondlike struktuuride toetus ja selle suurenemine alusharidusele 

 töötajate võimalus osaleda erinevatel koolitustel 

 lasteaiaõpetaja eriala väärtustamine ühiskonna poolt 

 aktiivsed vanemad ja hoolekogu 

 võimalus osaleda väljaspool lasteaeda toimuvatel üritustel 

 väliatraktsioonide uuendamine 

 toitlustuses erinevate täisteratoodete kasutamine 

 toitlustuses suhkru osa vähendamine 

 KOV- i poolne toetus ja huvi 

 huvi maakonna lasteaedade koostööks 

 väljaspool Eestit asuvate lasteaedade huvi koostööks (Saksamaa Bad Segebergi 

lasteaed “Lillesand” ) 

 ülemaailmsetes lasteaiaprojektides osalemine 

 

Ohud: 
 personali vähene motiveerimine KOV poolt 

 ebapiisav investeerimine õuealale KOV poolt 

 mõningate lapsevanemate passiivsus ja vähene huvi; 

 laste seas käitumishäirete ja / või agressiivsuse tõus; 

 töötajate “läbipõlemine”; 

 pereelu vähene väärtustamine, halvad peresuhted 

 tervishoiu nõrk osa – haiged lapsed lasteaias 

 tunnustus- või motivatsioonisüsteemi  puudumine 

 noorte lahkumine lasteaia teeninduspiirkonnast 

 elanikkonna vananemine 
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5.  Huvigrupid 
 

Kanepi lasteaia hoolekogu 
on alaliselt tegutsev valla, lasteaia ja lapsevanemate esindajate kogu: 

 mille ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja 

huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga; 

 hoolekogu koosneb rühmade lapsevanemate esindajatest, pedagoogide esindajast ja 

Kanepi  Vallavalitsuse esindajast. 

 

Lapsevanemad 
on tähtsaim huvigrupp, kellega lasteaed soovib teha tõhusat koostööd: 

 hea koostöö lapsevanematega on aluseks lapse kohanemisele ning heaolu ja 

turvatunde tekkimisele lasteaias viibides; 

 koostöö lasteaia ja kodu vahel lähtub eelkõige lapsest ja on suunatud tema 

kasvukeskkonna kujundamisele; 

 lapsevanematega toimuvad vähemalt 1 kord aastas üldkoosolekud ja personaalsed 

arenguvestlused, kus analüüsitakse lapse arengu tulemusi 

 

Kanepi vald 
on lasteaia pidaja ja rahastaja: 

 vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsusüksuse 

ülesandeks korraldada antud valla omavalitsusüksuse omanduses oleva koolieelse 

lasteasutuse ülalpidamist; 

 Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt loob vallavalitsus kõigile pooleteise kuni 

seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla haldusterritooriumil ja ühtib 

vähemalt ühe vanema elukohaga, ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia 

teeninduspiirkonna lasteasutuses;  KOVi volikogu kinnitab asutuse jätkusuutlikkust 

võimaldava eelarve; 

 KOV jagab vastutust lasteasutuses kvaliteedi parandamise ja tagamise eest. 

 

Kanepi Gümnaasium 
on huvitatud, et lasteaiast tuleksid kooli koolivalmiduse saavutanud lapsed, kellel on eeldused 

edukaks edasijõudmiseks õppimises ja igapäevaelus. 

Kool annab tagasisidet lasteaiale laste kohanemisest kooli ja koolivalmiduse kohta 

 

Kanepi Raamatukogu, Kanepi Noortekeskus, Kanepi Seltsimaja 

on aktiivsed valla allasutused, kes on nõus võimaluste piires lasteaeda toetama. Pakkudes 

põnevaid tegevusi, lugemiselamusi või ruume ürituste korraldamiseks. Varajases eas kogetud 

meeldivad elamused toovad lasteaialapsed hilisemas eas neid asutusi külastama ja annavad 

lastele julguse ise midagi korda saata ja teha. 

 

Kogukond 
Kohaliku kogukonna hoiakutest sõltub, kui meelsasti lapsevanemad oma lapsed lasteaeda 

toovad, kas kohalikud elanikud ja ettevõtjad soovivad toetada lasteaia tegemisi ja üritusi jms. 

Lasteasutuse kvaliteedi tase ei sõltu mitte ainult võimalustest, mida lasteaia töötajad koostöös 

huvigruppidega loovad, vaid on suurel määral sõltuv tingimustest (sh materiaalsetest), mis 

lasteaiale kui institutsioonile on ühiskonnas loodud. Ühelt poolt tuleneb see riiklikest 

õigusaktidest, mis lasteasutuse tööks põhitingimused loovad , ja teisalt kohalikust 

omavalitsusest, mille territooriumil lasteasutus tegutseb. 
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Koostöö tulemusel soovime jõuda selleni, et kõik huvigrupid toetavad, väärtustavad ja 

mõistavad koolieelse lasteasutuse töö vajalikkust ning eduka koostöö nimel toetutakse 

sarnastele lähtekohtadele ja kokkulepetele. 

 

 

6.       Arengu põhisuunad ja prioriteetsed valdkonnad 
 

Arengu põhisuunad 
Lapse isiksuse kujunemisel on väga oluline osa alusharidusel, kuna seitsmendaks eluaastaks 

on isiksus välja kujunenud, seega ühiskondlik ootus alushariduse andmisele on väga kõrge. 

Lasteaia põhieesmärkideks on väärtuskasvatus ja keskkonnateadlikkus, säilitada lapse huvi 

kõige vastu, arendada loovat mõtlemist ja julgustada teadmisi omandama.  

Üldinimlikud väärtused loovus, avatus, hoolivus, koostöö, usaldus ja sõbralikkus on meie 

lasteaia jaoks tähtsad ning laste kui töötajate poolt järgitavad. Suhtume lugupidavalt 

iseendasse, teistesse kui ka keskkonda. Erinevate inimeste rahulik koos-eksisteerimine on 

võimalik vaid vastastikulisel mõistmisel. 

Kui lapsel on oskus märgata meid ümbritsevat keskkonda ning teisi inimesi, oskus suhelda ja 

teha koostööd, pakkuda abi ja ise abi küsida, on tal kergem elus hakkama saada. Heade 

sotsiaalsete oskustega laps tunneb ennast ja mõistab teisi, oskab pingelistes olukordades toime 

tulla ja saab edaspidi elus paremini hakkama. Ta tunneb ja väärtustab oma rahvuskultuuri 

ning austab kodu, perekonda, kombeid ja traditsioone. Need  väärtused on olulisemad kui 

akadeemilised tulemused ehk see, kas ja kui hästi oskab laps lugeda, kirjutada ja arvutada. 

Usaldava õhkkonna eelduseks on hoolivad ja sõbralikud suhted kaaslaste vahel. Häid suhteid 

aitavad kujundada ühised reeglid, mis on kõigi laste poolt rühmas kokku lepitud ja 

aktsepteeritud. Empaatiavõime, üksteisega arvestamise ja toetamine on oskused, mille 

omandamisega alustatakse väikelapseeas, et kujundada täisväärtuslik koostööaldis 

meeskonnaliige noorukina ja täiskasvanuna. 

Iga laps peaks tundma, et teda märgatakse ja väärtustatakse, siis oskab ta ka ise teistest 

hoolida. Hoolivate laste kasvatamisse on kaasatud ka lapsevanemad läbi ühisürituste 

korraldamise, erinevaid elukutseid ja ameteid tutvustavate päevade ning lasteaia tegevustes 

abistamise kaudu. Hoolivus lasteaias ei ole mitte sirge joon õpetajate ja laste vahel, vaid 

kolmnurk, mille tippudeks on lapsed, õpetajad ja lapsevanemad. Lasteaiaealine laps õpib 

kõige paremini läbi matkimise ja seega on isiklik eeskuju väga oluline. 

Looduskeskkonna väärtustamine toimub läbi selle tunnetamise. Ümbritseva keskkonna 

mitmekesisuse tundmaõppimiseks on väga oluline arendada senisest rohkem õuesõppe 

võimalusi. Lasteaia üks prioriteet on luua õuesõpet soodustav õpikeskkond õuealale ja 

väljaspoole. Õpperajad, looduse-, tervisematkad annavad lapsele ja perele võimaluse 

väärtustada kohalikku elukeskkonda, tunda ühtekuuluvust ja rõõmu ühisest ettevalmistusest ja 

osavõtust. Õpperadade koostamisel saab kaasata ka vanavanemaid, kelle teadmiste pärand on 

aegumatu, mis on vajalik eripõlvkondade vahelise koostöö ja järjepidevuse säilimiseks.  

Ümbritseva keskkonna tundmaõppimise juures on tähtis ka liikluskasvatus. Liiklus muutub 

iga päevaga aina agressiivsemaks ning selles peaks laps võimalikult hästi iseseisvalt hakkama 

saama. Koos väärtuskasvatusega kuulub laste igapäevaellu keskkonnaalaste teadmiste 

omandamine, mis on sihipärane, järjepidev ja eesmärgistatud tegevus. Keskkonnasõbralik 

käitumine, säästlik eluviis, taaskasutusharjumused kujunevad välja eelkoolieas. Lasteaial on 

tähtis roll keskkonnateadliku kodaniku kujundamisel, kus laps saab esmased keskkonnaalased 

teadmised. Siinne paikkond puhta õhu, mitmekesise metsakoosluse, vähese müra ja 
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olemasoleva infrastruktuuriga väärib igati esile toomist ja tutvustamist mitte ainult lastele 

vaid ka noortele peredele, kes on valinud elamisviisiks maaläheduse. 

Keskkonna väärtustamise juures tuleb suurendada laste keskkonnateadlikkust, mida on 

võimalik teha läbi keskkonnahariduse projektide, õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmisega. 

Heaks ja toimivaks tööks on vajalik kaasaegse inventari olemasolu ja renoveeritud ning 

vastavalt sisustatud ruumid. 

 

Lasteaed 

 soodustab lapse individuaalset arengut ja isiksuseks kasvamist, laste julgust küsida; 

 aitab lapsel avardada maailmavaadet ja positiivseid väärtushinnanguid; 

 tagab alushariduse omandamise – soodustab lapse arengut ja võimaldab lastel kogeda 

eduelamust ; 

 aitab toime tulla ka kaotustega, et laps teaks, et kaotusest on võimalik õppida, et 

muutuda paremaks, täiustada oskusi, teadmisi; 

 toetab ja täiendab kodust kasvatust, vanemate soovi korral nõustab vanemaid 

kasvatusküsimustes. 

 

Püüdleme selle poole, et lapsed 

 on  õnnelikud, 

 tulevad toime kiiresti muutuvas maailmas, 

 julgevad unistada ja unistusi ellu viia, 

 usuvad iseendasse, 

 tunnevad huvi ümbritseva maailma vastu. 

 

Edasine areng: 

 tagada turvaline ja igakülgset arengut soodustav keskkond; 

 võimaldada õppimine ja arenemine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise 

ja kogetu teistele vahendamise teel; 

 seada prioriteetideks õppekasvatustegevuses lapsekeskne kasvukeskkond, mäng ja 

integreeritud tegevus ning iga lapse individuaalse eripära arvestamine; 

 suunata õpetajaid täiendkoolitusele; 

 tagada jätkuv logopeedi abi logopeediliste vajadustega lastele; 

 soetada juurde kaasaegseid õppe- ja mänguvahendeid, liikumis- ja 

muusikategevusteks vajaminevaid vahendeid; 

 täiustada mänguväljakut, korrastada olemasolevaid väliatraktsioone, 

 jätkata õueala haljastamist; 

 rajada erinevaid tegelusruume, -nurki; 

 välja vahetada vananenud mööbel (rühmade kööginurgad), voodipesu, käterätikud 

ning toidunõud; 

 soetada rühmadesse kuivatuskapid ja nõudepesumasinad; 

 renoveerida logopeedi ruum; 

 renoveerida lasteaia maja vundament; 

 renoveerida lasteaia saali põrand 

 renoveerida Naksitrallide rühmaruum 

 soetada lasteaia kööki uus sisustus ja seadmed 

 

 

 

Prioriteetsed valdkonnad 
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Prioriteetsed valdkonnad 2017-2021 

 Õuesõpe  

 Õppekava täiustamine 

 Taaskasutuse ja säästliku eluviisi teadvustamine                    

 Keskkonnateadlikkuse kasvatamine 

 Tervislik toit ja aktiivne eluviis: vähem suhkrut, rohkem liikuma -tervem elu 

 Lastevanemate kaasamine 

 Lastevanemate koolitused 

 Koostöö erinevate huvigruppidega 

 Õpi-, arengu- ja töökeskkond  

 Väärtuskasvatus 
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7. Tegevuskava aastateks 2018-2021 

Arengukava tegevuskava lähtub eespool toodud põhieesmärkidest, õppe- ja kasvatustegevuse põhisuundadest ja tegevuse põhiülesannetest. 

 

 

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk:  Koostöös juhitud, arenev ja turvaline lasteaed 

TEGEVUS TULEMUS TÄHTAEG VASTU- 

TAJA 

FINANT- 

SEERIJA 

SIHT- 

GRUPP 

2018 2019 2020 2021 

Välja töötada hästi toimiv personali 

tunnustamise süsteem 

Tööd väärtustav ja positiivselt 

häälestatud meeskond. töötaja 

motivatsiooni tõstmine 

x    direktor eelarve personal 

Rahuoluuuringu küsimustike 

redigeerimine, erinevatele 

huvigruppidele rahulolu uuringute 

läbiviimine ja analüüs 

Redigeeritud küsimustikud, läbi 

viidud rahulolu uuringud, tulemuste 

analüüsimine ja järelduste tegemine 

x x x x direktor eelarve Personal, laps, 

lapsevanem, 

KOV 

Koolitusvajaduse hindamine, 

kavandamine, koolituse 

tulemuslikkuse hindamine 

Arenev, enesekindel  ja muutustele 

avatud  personal 

x x x x direktor eelarve personal 

Töötajatele turvalise ja ohutu 

töökeskkonna tagamine 

Turvalises keskkonnas on ohutu 

töötada 

x x x x direktor eelarve  personal 

Personali kaasamine 

juhtimisprotsessi 

Koos juhitud kollektiiv on 

jätkusuutlik ja tugev 

x x x x direktor   

Arengukava järgimine, tegevuskava Töö kavandamine on süsteemne ja x x x x direktor  personal 
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analüüsimine järjepidev 

Personal osaleb aktiivselt 

arendustegevuses 

Vastavalt vajadusele 

arenduskoosolekud ja plaanipärased 

nõupidamised 

x x x x direktor eelarve personal 

 

Valdkond: Personalijuhtimine 

Eesmärk: avatud, hinnatud ja koostöövalmis personal 

TEGEVUS TULEMUS TÄHTAEG VASTU- 

TAJA 

FINANT- 

SEERIJA 

SIHT- 

GRUPP 

2018 2019 2020 2021 

Sisehindamise läbiviimine Sisehindamises osaleb kogu personal 

mõistes selle vajalikkust 

x x x x direktor eelarve personal 

Personali hindamise läbi viimine, 

enesehindamise arendamine 

konstruktiivse tagasisidestamise kaudu 

Oskame paremini leida oma töös 

parenduskohti, teha analüüsi ja järeldusi  

x x x x direktor eelarve Personal 

Õppepäevade ja ühisürituste 

korraldamine personalile 

Loob võimaluse suuremaks 

ühtsustundeks, tekitab rahulolu ja paremat 

üksteisemõistmist 

x x x x direktor eelarve personal 

Meeskonnatöö arendamine ja 

tõhustamine 

Avatus ja parem koostöö meeskonnas x x x x direktor eelarve personal 

Täiendkoolitustel osalemine ja 

tagasisidestamine, suulised 

ettekanded vahetult järgnevas 

infotunnis 

Arenev ja kaasaegsete suundadega kursis 

olev töötajaskond 

x x x x direktor eelarve  personal 
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Töötervishoiuarsti külastus Oma tervisest hooliv inimene on rõõmus 

ja teotahteline 

 x  x direktor eelarve personal 

Osaleda esmaabi, tuleohutuse ja 

liiklustraumade vältimise alastel 

koolitustel 

Personal on läbinud esmaabi, tuleohutuse 

ja liiklustraumade koolitused 

x x x x direktor eelarve personal 

Lasteaia maja 35 aasta tähistamine 

koos endiste töötajatega 

Praeguste ja endiste töötajate 

järjepidevuse hoidmine ja  

suhtluse aktiveerimine  

x    direktor eelarve personal 

Kogu personaliga arenguvestluste 

sisseviimine üks kord aastas 

Tõuseb motiveeritus, teadlikkus edasisteks 

arenguteks, omavaheliseks koostööks ja 

üksteisemõistmiseks 

x x x x direktor eelarve personal 

 

Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: Suurepäraselt toimiv koostöö kõigi huvigruppidega 

TEGEVUS TULEMUS TÄHTAEG VASTU- 

TAJA 

FINANT- 

SEERIJA 

SIHT- 

GRUPP 

2018 2019 2020 2021 

Lastevanemate koosolekud, 

vestlused 

Lasteaiaga kursis olev 

lapsevanem 

x x x x direktor  lapsevanemad 

E-posti kasutamise aktiveerimine 

suhtlusel lapsevanemate ja õpetajate 

vahel 

Info liikumise kiirus 

konkreetsete osapoolte 

vahel 

x x x x õpetajad  lapsevanemad, 

õpetajad, lapsed 

Info liikumine lasteaia ja kodu vahel 

on süsteemne ja kindel: teated, 

Toimiv ja kiire info 

liikumine lasteaia ja kodu 

x x x x õpetajad 

direktor 

 lapsed, 

lapsevanemad, 
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kutsed, e-kirjad , lasteaia koduleht, 

infolist rühmades  

vahel õpetajad 

Koolituspäevad lapsevanematele Teadlikum lapsevanem x x x x direktor eelarve Personal, 

lapsevanemad 

Lastevanemate kaasamine üritustesse 

ja igapäevaellu (NT. ametite või hobi 

tutvustus)  

Lapsevanemad on huvitatud 

ja soovivad lasteaiaelus 

osaleda ning kogemusi 

jagada 

x x x x direktor eelarve lapsevanemad, 

personal, lapsed 

Kohtumised, vestlused, ümarlaua 

kohtumised kooli personaliga 

Teadlik ja üksteist arvestav 

koostöö haridusasutuste 

vahel  

x x x x direktor  kooli ja lasteaia 

personal, 

Esimese klassi klassijuhatajaga 

koostöö pool aastat enne ja peale 

lasteaia lõpetamist 

Selged vastastikused 

ootused  nii õpetajal, lastel 

kui lapsevanematel 

x x x x direktor eelarve  koolieelikud, 

õpetajad 

Hoolekogu kaasamine projektide 

kirjutamisse 

Koostöös valminud 

projektid on 

mitmekülgsemad ja 

teostatavamad 

x x x x hoolekogu eelarve/ 

projektid 

lapsed, personal 

Selgitada välja probleemid 

hoolekogus arutamiseks ja 

informeerida otsustest 

lapsevanemaid 

Toimiv hoolekogu ja 

avalikud protokollid 

x x x x hoolekogu  hoolekogu, 

direktor 

Täita valla arengukava nõudeid, 

vallavalitsuse ja volikogu poolt 

püstitatud ülesandeid 

Otsuste ja määruste 

täitmine  

x x x x direktor eelarve personal, KOV 
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Artiklid valla lehte Lasteaed on avatud ja tegus 

koht kogukonnas 

x x x x direktor, 

õpetajad 

 üldsus 

Ühistegevused erinevate 

huvigruppidega (KOV, kool, 

lapsevanemad, raamatukogu, 

noortekeskus, ettevõtted, jne.) 

Lasteaed on kõigi 

huvigruppidega arvestav 

partner 

x x x x direktor eelarve, 

sponsorlus 

kõik huvigrupid 

Koostöö naaberlasteaedadega Oleme teadlikud teineteise 

tegevustest ja korraldame 

koos erinevaid ettevõtmisi 

x x x x direktorid eelarve majade personal, 

lapsed 

Lasteaia 35 juubeliks lasteaia 

sümboolika välja töötamine 

Iga lasteaed on omanäoline x    direktor eelarve lapsevanemad, 

lapsed, personal, 

kogukond 

 

Valdkond: Ressursside juhtimine 

Eesmärk: Õpi-, kasvu- ja töökeskkonna parandamine 

TEGEVUS TULEMUS TÄHTAEG VASTU- 

TAJA 

FINANT- 

SEERIJA 

SIHT- 

GRUPP 

2018 2019 2020 2021 

Lasteaia maja vundamendi 

renoveerimine ja soojustamine 

Lasteaia maja on energiasäästlik x    direktor eelarve KOV, lapsed, 

personal 

Logopeediruumi renoveerimine ja 

sisustamine 

Logopeed saab kaasaegselt 

renoveeritud ja sisustatud ruumis 

tööd teha, tõstes laste motivatsiooni 

aktiivselt osaleda 

x    direktor eelarve lapsed, logopeed, 

lapsevanemad 
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Rühmadesse riietekuivatuskapid Lapsed saavad märjal ja porisel ajal 

taas õue minnes selga panna kuivad 

riided ning jalanõud 

 x   direktor eelarve lapsed, vanemad 

Nõudepesumasinad nii 

rühmadesse kui kööki 

Energia ja vee säästlikum tarbimine, 

töö lihtsustamine, aja kokkuhoid 

  x  direktor eelarve personal 

Õuealale uus mänguatraktsioon ja 

ronimisseinad ning liumägi 

Lastel on võimalik end füüsiliselt 

mitmekülgsemalt arendada 

x x   direktor eelarve  lapsed 

Õuealale uued mängumajad 2 tk Lapsed saavad atraktsioone 

kasutades rolli- ja loovmänge 

mängida 

 x  x direktor eelarve lapsed 

Haljastuse täiustamine õuealal Kaunis ja korralik ümbrus toetab 

laste mitmekülgset arengut ja lisab 

miljööväärtust 

x x x x direktor eelarve lapsed, personal, 

lapsevanemad 

Köögiseadmete väljavahetamine ( 

pliit, ahi, vahustaja, jne) 

Korralikud, kaasaegsed ning 

energiasäästlikud seadmed 

võimaldavad tervislikumat ja 

maitsvat toitu teha 

  x x direktor eelarve köögipersonal, 

lapsed 

Lasteaia saali põranda ja seinte 

renoveerimine 

Hubane keskkond soodustab  laste 

arengut 

   x direktor eelarve lapsed, personal, 

lapsevanemad 

Muusikariistade soetamine ja 

uuendamine (süntesaator) 

Muusikaline tegevus aitab lastel 

tasakaalustuda ja arendab 

muusikalist kuulmist 

x x x x direktor eelarve lapsed 

Lasteaia sissepääsude välisuste 

vahetus 

Ruumid muutuvad soojemaks, tekib 

energiasääst küttekuludelt, 

tõstab turvatunnet 

x    direktor eelarve lapsed, personal, 

lapsevanemad 
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Naksitrallide rühma rühmaruumi 

põranda renoveerimine 

Ehituslike vigadeta põrand on 

lastele turvalisem 

x    direktor eelarve  

Lipumasti soetamine õuealale Eesti lipu heiskamine ja langetamine 

on turvaline ning lastele paremini 

nähtav. Isamaaline kasvatus, 

traditsioonide hoidmine 

x    direktor eelarve lapsed, personal, 

lapsevanemad 

Rühmades kööginurkade 

renoveerimine 

Korras kööginurgad on ohutud, 

ergonoomilised ja ilusad 

 x x x direktor eelarve lapsed, personal 

Pidev väikeinventaari uuendamine 

( voodipesu, rätikud, kapid, lauad, 

toolid, nõud jne) 

Korras, terve ja puhas 

väikeinventaar  

x x x x direktor eelarve lapsed, personal 

Tegevusruumide või nurkade 

loomine (laste toidutegemis-, 

meisterdamisnurk, 

maalimisala,jne) 

Eraldi asetsevas ruumis - nurgas 

saab tegevuse ka lihtsamalt 

katkestada ja hiljem pooleli olevat 

jätkata, oskuste omandamine on 

tõhusam 

  x x direktor eelarve lapsed, personal 

Ventilatsioonisüsteemi paigaldus 

kogu majale 

Värskem, puhtam ja tervislikum õhk 

kogu lasteaias. Laste tervis paraneb.  

x    direktor eelarve lapsed, personal, 

lapsevanemad 

 

Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: Hoolivama, keskkonnasõbralikuma ja tervist hindavama lapsest lähtuva õppe- ja kasvatusprotsessi rakendumine. 
 

TEGEVUS TULEMUS TÄHTAEG VASTU- 

TAJA 

FINANT- 

SEERIJA 

SIHT- 

GRUPP 

2018 2019 2020 2021 
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Teema valdkondade lõimimise 

tõhustamine ning õuesõppes 

kasutamine 

Teemad on omavahel seotud ja 

lastele selgemini mõistetavad 

x x x x õpetaja  õpetajad, lapsed 

Logopeedilise abi võimaldamine 

kõikidele lastele  

Lapsel on häälikud suus ja 

kõne  korrektne 

x x x x logopeed eelarve lapsed, vanemad, 

õpetajad 

Erivajadusega lapse varajane 

märkamine ja toetamine 

Kõigil lastel on lasteaias 

turvaline ja hea olla 

x x x x õpetaja eelarve lapsed, õpetajad, 

lapsevanemad 

Õppekäigud, matkad, ekskursioonid 

sotsiaalsete oskuste kujundamiseks 

Laps julgeb osa võtta 

erinevatest üritustest, suhtleb 

pingevabalt  

x x x x õpetajad eelarve lapsed, õpetajad 

Situatsiooni- ja loomemängude abil 

ohuolukordade läbimängimine 

Laps teadvustab ohte, oskab 

ohu korral käituda 

x x x x õpetaja  eelarve  lapsed, õpetajad 

Õppimine läbi aktiivse ja suunatud 

mängu 

Laps oskab mängida ja teab, et 

läbi mängu saab ka teadmisi 

omandada 

x x x x õpetaja  lapsed, õpetajad 

Tervislike eluviiside propageerimine 

läbi õuesõppe ja isikliku eeskuju 

Lapsed on õues aktiivsed ja 

rõõmsad, teadvustavad 

õuesoleku vajalikkust 

x x x x õpetaja  lapsed, õpetajad 

Praktiliselt läbimängitud 

liikluskasvatus 

Laps julgeb tänaval liikuda, 

teab ja oskab märgata ohtusid 

x x x x õpetajad  lapsed, õpetajad 

Keskkonnateadlikuse arendamine, 

keskkonnahoidliku suhtumise 

kujundamine 

Lapsed teadvustavad 

keskkonnahoidu, oskavad 

säästvalt käituda 

x x x x õpetajad eelarve lapsed, õpetajad 

Isiksuse arendamine läbi Lapses kujuneb elujaatav, x x x x õpetajad  lapsed, õpetajad 
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väärtuspõhise kasvatuse positiivne ja teisi arvestav 

hoiak 

Tööharjumuse kujundamine 

õppemängude, elukutseid 

tutvustavate päevade kaudu 

Laps omandab praktilise 

töökogemuse, koostööoskuse 

x x x x õpetajad  lapsed, õpetajad, 

vanemad 

Isamaalisuse ja aatelise hoiaku 

kujundamine läbi eeskuju ja 

ühisürituste 

Laps väärtustab iseennast, 

perekonda, riiki 

x x x x õpetajad  lapsed, õpetajad, 

vanemad 

Põlvkondade vahelise sideme 

loomine ja hoidmine läbi 

ühisürituste 

Laps väärtustab vanavanemate 

kultuuripärandit 

x x x x õpetajad  lapsed, õpetajad, 

vanavanemad, 

vanemad 
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8.  Arengukava uuendamise ja muutmise kord 
 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kanepi Vallavolikogu. 

Lasteaia arengukava vaadatakse üle iga õppeaasta viimasel hoolekogu koosolekul. 

Ettepanekud arengukava muutmiseks esitatakse vallavolikogule. 

Õppe- ja kasvatustöö muudatused viiakse sisse pedagoogilise nõukogu otsusega. 

Uuendatud arengukava tutvustatakse lasteaia töötajatele, lapsevanematele ja hoolekogule. 
 

 


