
                                                                                        

 

Nõo lasteaed Tõruke arengukava 2023-2025 

Nõo lasteaed Tõruke arengukava määrab lasteaia arengusuunad ja tegevused aastateks 2023-

2025. Arengukava on välja töötatud koostöös personali, lapsevanemate, hoolekogu ja vallaga 

ning selle elluviimist korraldab direktor. Arengukava on koostatud kolmeks aastaks. 

Arengukava elluviimiseks koostatakse lasteaia õppeaasta tegevuskava. Tegevuskavas 

määratakse arenguks vajalikud tegevused ja statistilised eesmärgid, nende toimumise aeg ja 

vastutavad isikud. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse sisehindamise raames arengukava 

elluviimist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte. Lasteaia kolme aasta sisehindamise aruanne 

on aluseks arenduseesmärkide kavandamisel uues arengukavas. 

Arengusuundade kavandamiseks on kasutatud lasteaia tegevust kajastavat statistikat ja 

erinevate sihtgruppide küsitlemisel saadud andmete analüüsi. 

Lasteaia eripära 

 

● Liitrühmade olemasolu, mis oma erivanuste laste koosseisuga soodustab igati laste 

vaimset ja füüsilist arengut. Lapsel on iga päev võimalus suhelda erinevas vanuses 

lastega ning suhtlemistasandite mitmekesisus mõjub igati soodsalt laste sotsiaalsele 

arengule. 

● Arvestatakse lapse individuaalsust, arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustatakse 

saavutatut. 

● Looduslähedane kahe õppekohaga maalasteaed. Eesmärgiks on äratada huvi ja anda 

teadmisi koduvalla loodusest, ajaloost, tänapäevast ning kasvatada armastust oma 

kodukoha vastu.  

● Lasteaia töös kasutatakse lisaks üldõpetuse põhimõtetele projektiõpet ja õuesõpet. 

● Lasteaias on kasutusel Kiusamisest Vaba Lasteaed metoodika. 

● Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, lasteaed paneb 

aluse lapse individuaalsele tervisekäitumisele ja tervislike eluviiside kujunemisele kogu 

edaspidiseks eluks. 

 

Lapsest lähtuvad eesmärgid: 

 

● Lapsed on aktiivsed õppijad ja oskavad teha valikuid. 

● Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel. 

● Lapsed hoolivad kaaslastest, Eestist ja keskkonnast. 

● Lapse arengut toetab lasteasutuse personali ning lastevanemate koostöö. 

 

Visioon 

  



 Aktiivset eluhoiakut väärtustav lapsesõbralik lasteaed. 

 

Missioon 

 

Õnnelike laste, rahulolevate lastevanemate, ühtehoidva personali poolt hinnatud lasteaed, kus 

kodukoha looduskeskkonda väärtustades on toetatud laste areng, tervis, avastamisrõõm ja 

loovus. 

 

Põhiväärtused 

Märkamine - Kui hoolid, siis ka märkad! Meie lasteaias on heasoovlik, üksteisega arvestav, 

mõistev ja toetav õhkkond.  

Koostöö - me teeme oma tööd südamega ja märkame head, me tegutseme ühiste eesmärkide 

nimel, mille taga on heasoovlik, üksteisega arvestav, toetav ja pingevaba sisekliima. 

Tervis - meile on tähtis nii laste kui ka töötajate tervis, pöörame tähelepanu tervislikule 

toitumisele ja eluviisile. 

 

Hetkeolukorra analüüs 

Hetkeseisu üldkokkuvõte põhineb 2020.- 2022. aastate sisehindamise perioodil. 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tugevused: Väärtustatakse lapse positiivse minapildi ja väärtushinnangute kujunemist; 

väärtustatakse lapse individuaalsuse toetamist, arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, 

väärtustades saavutatut.; lasteaia eripära rakendatakse õppetöös - Tervist Edendav Lasteaed, 

Kiusamisest Vabaks Lasteaed, õuesõpe, projektiõpe ja üldõpetuse põhimõte; kõigile lastele on 

tagatud võimetekohane areng; erivajaduste toetatakse koostöös - rühma personal, logopeed, 

tugiisik; õppekava on süsteemselt uuendatud, analüüsitakse õppe- ja kasvatusprotsessi. Igas eas 

ja arenguetapis lapsi toetatakse ja arendatakse kaasaegse õpikäsitluse ja õpivahendite kaudu. 

Arendussuunad: Lastevanemate kaasamine ja nende teadlikkuse tõstmine laste arengu 

individuaalsustega arvestamisel. Lähtuda õppekasvatustöös planeerimisel ja läbiviimisel 

võimalikult palju iga lapse arengu võimetest. Parandada muukeelsete laste toetamist lasteaias 

läbi õpetajate koolitamise.  

Personalijuhtimine 

Tugevused: Lasteaias töötab kvalifitseeritud personal; professionaalsed ja motiveeritud 

õpetajad, logopeed ning tugiisikud erivajadustega lastele. Töö väärtustamine töötasu tõusu 

näol; koolitused on tõstnud pedagoogide teadlikust uuematest õpetamis- ja 

õppimismetoodikatest; paranenud on lapsevanemate nõustamine; asutuses on stabiilne, 

arengule suunatud meeskond. 

Arendussuunad: Töötajate töötingimuste ja töökeskkonna parendamine süsteemselt. Pidev 

enesearendamine. Jätkata tööd personali kompetentside suurendamisega muukeelsete ja HEV 

laste toetamisel. Olemasoleva personali hea- ja rahulolu tagamine. 

 Ressursside juhtimine 



Tugevused: Mänguvahendid on mitmekesistatud vastavalt laste vanusele ja soole; paranenud 

on laste kasvukeskkond - korrastatud õueala; lapsevanemad ja töötajad on rahul info 

liikumisega lasteaias; projektid on mitmekesistanud ja toetanud õppeprotsessi 

mitmekesistamist - Teater maale; lasteaial on mõlemal õppekohal oma köögid, tervislikum toit, 

lapsevanemate hinnangul on lapsed lasteaia toiduga rahul, sihipärselt kasutatud majanduskulud, 

mis toetavad lasteaia kasvukeskkonda. 

Arendussuunad: Toitlustamisel menüüde korrigeerimine, mitmekesisatamine. Õhupuhtuse 

parandamine lasteaia õppekohtades. Valmisolek lasteaia suurendamiseks, personali 

palkamiseks, kui see on valla seisukohalt vajalik ja perspektiivne tegevus. 

 

Koostöö huvigruppidega 

Tugevused: Lastevanemate rahulolu uuringu põhjal on lastevanemate silmis lasteaia maine 

kõrge; õpetajate, laste ja lastevanemate vahel on usalduslik ja tihe koostöö; aktiivne koostöö 

hoolekogu ja lapsevanematega; lapsevanemad on rahul laste koolivalmidusega; lastevanemate 

osalus arenguvestlustel kõrge; koostöö vallaga, teiste valla lasteaedadega, kooli ja 

raamatukoguga on toetanud lasteaia erinevate valdkondade arengut. 

Arendussuunad: Parandada, leida võimalusi koostööks HEV laste vanematega . Leida 

võimalusi paremaks koostööks Rajaleidjaga. Leida kooliga koostöövõimalusi laste paremaks 

üleminekuks lasteaiast kooli, võimalusel külastada kooli lasteaiaõpetajaga. Muuta koostöö 

teiste lasteaedadega teadlikumaks, sihi- ja plaanipärasemaks. 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Tugevused: Õppeasutus lähtub oma tegevustes kokkulepitud põhiväärtustest; õppeasutus lähtub 

strateegilisel juhtimisel visioonist ja missioonist; õppeasutuse juhil personali kaasav 

juhtimisstiil, mille kaudu on kujundatud asutuse arengule suunatud õhkkond; lasteasutuse 

tegevus on läbimõeldult juhitud; lasteaia tegevused on dokumenteeritud; juht osaleb rühma 

õppe- ja kasvatustegevuses; töötajate ja lastevanemate rahuloluküsitluse põhjal on rahulolu 

juhtimise ja juhipoolse tunnustamisega kõrge; lasteaial on hea maine. 

Arendussuunad: Liidetud lasteaia dokumentide ühtlustamine ja uuendamine. Muuta kaasav 

juhtimine teadlikumaks, sihi- ja plaanipärasemaks. 

 

Eesmärgid 2023-2025 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

1) Rakendada õppetegevustes lisaks üldõpetusele ka aktiivõpet, projektiõpet ja õuesõpet 

lasteaias. 

2) Arendada laste digipädevust läbi mitmekesise ja tehnoloogiaga lõimitud õppe- ja 

kasvatustegevuse. 

3) Lähtuda õppekasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel võimalikult palju iga lapse arengu 

võimetest ja individuaalsusest. 

4) Toetada väärtuskasvatuse edendamist lasteaias aktiivõppe meetodite kasutamisega. 

Personalijuhtimine 



1) Tagada paindliku töökorraldusega, et ametikohad on täidetud ja vajadusel loodud uued.  

2) Toetada õpetajate personaalset arengut ja omavahelist koostööd lasteaia kahe õppekoha 

vahel. 

3) Laste arengut toetada meeskonnatööna lähtudes iga lapse arenguvajadusest ja kaasava 

hariduse põhimõtetest. 

4) Personali kompetentsusega tagada muukeelsete ja HEV laste toetamine. 

Ressursside juhtimine 

1) Tagada lasteaia iga lapse arengut toetav kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond. 

2) Parandada laste kasvukeskkonna õhukvaliteeti. 

3) Parandada laste liikumisvõimalusi lasteaia õuealal. 

Koostöö huvigruppidega 

1) Kaasata hoolekogu lasteaia tegevuste planeerimisse ja ühisürituste organiseerimisse. 

2) Kaasata lapsevanemaid lasteaia tegevustesse ja tõsta seeläbi nende teadlikust lapse arengust. 

3) Muuta koostöö teiste lasteaedade, kooli, spordikooli ja muusikakooliga teadlikumaks, sihi- 

ja plaanipärasemaks. 

4) Parandada, leida võimalusi koostööks HEV laste vanematega, leida võimalusi paremaks 

koostööks tugiteenustega väljaspool lasteaeda.   

Eestvedamine ja juhtimine 

1) Tagada lasteaia arengut toetav organisatsioonikultuur ja jagatud väärtused. 

2) Jätkata lasteaias kaasava juhtimisega.  

3) Tagada jätkuv lasteaia vaimselt ja füüsiliselt turvaline töökeskkond. 

4) Läbi selgete eesmärkide ja kaasatuse kindlustada, et lasteaias töötab motiveeritud ja 

koostööle suunatud personal. 

 

 

Nõo lasteaed Tõruke arengukava tegevuskava 2023-2025    

Jr

k Tegevused 2023 2024 2025 

1 Õppeaasta tegevuskava koostamine lähtuvalt arengukavast. x x x 

2 

Organisatsiooni väärtuste loomine, toimimise analüüs, 

täiustamine. x x x 

3 Lasteaia kodulehe uuendamine ja järjepidev täiendamine. x x x 

4 

Keskkonna turvalisuse ja ohutuse hindamine tagamaks head 

töökeskkonda. x x x 

5 Arengukava planeerimine ja koostamine 2026-     x 

6 

Personali arengu toetamine koolituste, kogemusõppe 

(infotunnid), meeskonnatöö ja vastutuse jagamise kaudu. x x x 

7 Töögrupi toetamine nende töös, lasteaia tervisemeeskond. x x x 



8 

Kogu personali osalemine majasisese ja majavälise 

partnerlussuhete loomisel( ühisüritused, ühisprojektid, 

koosviibimised, kahe õppekoha põhised üritused). x x x 

9 Personali motiveerimine, tunnustamine ja tagasisidestamine. x x x 

10 Huvigruppide rahulolu hindamine. x x x 

11 

Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse (ühised 

matkad, üritused). x x x 

12 Koostöö teiste valla haridusasutustega. x x x 

13 Koostöö valla erinevate asutustega (raamatukogu, VVVS). x x x 

14 

Positiivne kuvand lasteaia tegevustest - vallalehes, 

kodulehel. x x x 

15 

Väliskeskkonna parendamine: õueala õpikeskkonna 

arendamine, õuesõppe võimaluste täiendamine. x x x 

16 

Põhiväärtuste integreerimine igapäevasesse õppe- ja 

kasvatustöösse. x x  x 

17 

Lapsest lähtuva õpikäsitluse planeerimine, läbiviimine, 

dokumenteerimine. x x x 

18 

Infotehnoloogiliste vahendite integreerimine õppeprotsessi 

ja laste tegevustesse (BeeBot). x x x 

19 

Iga lapse arengu toetamine rühmas koostöös erispetsialistide 

ja rühma meeskonnaga. x x x 

20 

Tervist väärtustavate ja liikumist propageerivate tegevuste 

süsteemne läbiviimine, perede kaasamine. x x x 

21 

Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamine ning 

tagamine. x x x 

22 Õuesõppe paviljoni ehitamine Tõravere õppekohal.  x  

22 Ventilatsiooni väljaehitamine Tõravere ja Luke õppekohal. x     

23 Vihmavee torustiku uuendamine Luke õppekohal.  x  

24 Köögi sanitaarremont Luke õppekohal.   x 

25 Rattatee ehitamine Tõravere õppekohal.     x  

 

Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta lõpus ning koostatakse õppeaasta aruanne, mis 

kajastab arengukava tegevuskava elluviimist. Õppeaasta aruanne arutatakse läbi lasteaia 

pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning esitatakse vallavalitsusele. Lasteaia arengukava 

muutmise vajadus sõltub muudatustest õigusaktides ning tuleneb sisehindamise analüüsi 

tulemustest. Arengukava muutmise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor. Arengukava 

kiidab heaks ja kinnitab vallavolikogu. 

 

Kooskõlastused  

 Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 3/09.11.2022 Tõravere õppekoht,  nr 

3/16.11.2022 Luke õppekoht 

 Hoolekogu e-koosoleku protokoll nr 2/18.11.2022 

 


