
Nõgiaru lasteaia arengukava 2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÕGIARU  LASTEAIA  ARENGUKAVA 

2023 – 2025 

 

 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.” 

 

 

 

 

 

 

Nõgiaru 2022 



Nõgiaru lasteaia arengukava 2023-2025 

Nõgiaru lasteaia arengukava 

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad 

ja tegevuskava aastateks 2023–2025. 

Arengukava põhieesmärgiks on koolieelses eas laste vajaduste, huvide ja võimetele vastava  

arendava ja turvalise arengukeskkonna loomine, tagamaks mitmekülgse arengu ja 

toimetuleku edaspidiseks. 

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia 

õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.  

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo 

Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ 

arengukavale esitatud nõuetest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, 

Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast. 

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse 

veebilehel.  

Missioon 

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt 

toimetulevad, vaimselt erksad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda 

väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid 

vajadusi. Nõgiaru lasteaed võimaldab kaasaegset alusharidust.  

Visioon 

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, keda ümbritseb soodne 

(sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud 

personal. Lasteaial on hea materiaaltehniline baas. 

Põhiväärtused: 

 

* hoolivus – hooliv suhtumine inimestesse ja teistesse elusolenditesse, keskkonnahoidliku 

mõtteviisi kujundamine; 
* loovus – loova mõtlemise ja ettevõtlikkuse arendamine; 

* austus – austav suhtumine inimestesse ja inimsuhetesse; 

* individuaalsus – individuaalselt arvestades laste ja töötajate võimeid, oskusi, 

arengupotentsiaali ning võimekust, tagame arendava keskkonna igaühele. 
 

Nõgiaru lasteaia eripära 

Nõgiaru lasteaed on väike kodune lasteaed, kus lapsel on hea olla ja kuhu laps tahab meelsasti 

tulla mängima ja õppima. Lasteaias on tähtsad nii väikeste kui suurte inimeste vahelised 

suhted. Oluline on pere ja lasteaia koostöö, et toetada laste positiivset enesehinnangut ja 

õpioskusi. 

Lasteaia tegevuste läbiviimisel on suur osakaal meid ümbritseval looduskeskkonnal. See loob 

head võimalused õuesõppeks ja sportlikeks tegevusteks. Õppetöö põhineb üldõpetuse 

põhimõtetel, kasutatakse lisaks erinevaid loovtegevusi ja robootika elemente. Kuulume 

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja oleme liitunud programmiga „Kiusamisest 

vabaks“.  
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Nõgiaru lasteaia hetkeolukord ja arendustegevused 

Eestvedamine, juhtimine, meeskonnatöö 

Tugevused   

• Meeskond on asjatundlik ja loov ning kasutab oma teadmisi ja oskusi lasteaia  . arengu 

kavandamisel ja elluviimisel; 

•  Rahulolu sisekliima ja töökeskkonnaga on taganud meeskonna pikaajalise koostöö; 

•  Toimib lasteaia motivatsiooni- ja tunnustussüsteem; 

•  Lasteaias töötab logopeed, toimiv tervisemeeskond; 

•  Lasteaial on uuendatud sümboolika; 

• Arenguvestlused töötajatega on kujunemas koostöövestlusteks; 

• Sisehindamise läbiviimine. Välja on töötatud digitaalne  sisehindamise 

küsitlussüsteem. 

Parendustegevused 

• Ühiselt meeskonnaga viia sisse muudatused töötajate arenguvestluse asendamiseks 

koostöövestlusega, et saavutada emotsionaalselt paremat koostööd; 

• Töötada välja personali eneseanalüüsivorm; 

• Võimaldada töötajatel pooleliolevate õpingute lõpetamine. 

 

Koostöö huvigruppidega 

Tugevused 

•  Tegutsevad hoolekogu ja tervisemeeskond; 

•  Hoolekogul ja lapsevanematel on omavaheline suhtlusgrupp; 

•  Sõbralik koostöö peredega, kuna on käivitunud infovahetus omavahel ja lasteaiaga; 

•  Lapsevanemad osalevad lastevanemate koosolekutel, ühisüritustel, tegelevad ise 

ürituste organiseerimisega; 

• Kõik pered käivad lapse arenguvestlusel vähemalt 1x aastas; 

• Lapsevanematel on võimalus jälgida lasteaia tegevusi Google Drives. 

Parendustegevused 

• Arendada paremat ja varasemat koostööd peredega, kelle laps tuleb lasteaeda, et tagada lapse 

parem toimetulek liitrühmas kohe lasteaia alguses. Selleks oleme viimasel õppeaastal palunud 

uutel vanematel kirjutada oma lapsest vabas vormis iseloomustus. Vanemad on soovinud 

abistavaid küsimusi ja edaspidi anname neile vajadusel abistavate küsimuste lehed; 

• Peredega toimuvate laste arenguvestluste läbiviimiseks töötada välja uus vorm „Perevestlus” 

kus mõlemad osapooled annavad (vahetavad) lapsest vajalikku informatsiooni. Praegu on 

arenguvestlus pigem lasteaia aruanne lapse arengust; 

• Aktiivsemalt suhelda teiste Nõo valla asutustega (haridus, kultuur jne). 

 

Õppe - ja kasvatustegevused 

Tugevused  

• Individuaalne lähenemine; 

• Arengu jälgimine; 

• Koolivalmiduse tagamine; 

• Koostöö logopeediga; 

• Puuetega laste vastuvõtu valmidus; 

• Ühiste väärtuste kujundamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine; 

• Terviseedendus; 

• Kaasaegne õpikeskkond; 
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• Info peredele õppetegevuse, õppekäikude ja ürituste kohta on kättesaadav Google 

Drive vahendusel; 

• Osalemine konkurssidel; 

• Traditsioonilised üritused lastele ja peredele; 

• Loovtegevuste rikastamiseks on rajatud erinevad võimalused kunsti ja loovusega 

tegelemiseks. 

Parendustegevused 

• Suurendada loovtegevuste osa laste arendamises; 

• Täiustada koostööd õpetajate, logopeedi ja lapsevanemate vahel, lapse erivajaduste 

märkamisel erispetsialistiga (nõustamiskomisjon) abi saamiseks; 

• Julgustada vanemaid avatumalt suhtlema oma lapse arengust ja soovidest lapse arengu 

toetamisel; 

• Selgitada lapsevanematele pere toetuse olulisust lapse kooliks ettevalmistamisel. 

 

Ressursside juhtimine. Majandustegevus. 

Tugevused 

• Lasteaia ja omaniku vahel on mõistev koostöö eelarve moodustamisel. Lasteaia 

tagasiside ressursside kasutamisest. Eelarve säästlik ja paindlik kasutus; 

• Lasteaia täituvus 100%; 

• Vanemad maksavad õigeaegselt lasteaia kohatasu; 

• Köök valmistab eestimaist ja tervislikku toitu. Retseptid ja menüüd TAIs. Pered ja 

lapsed on rahul lasteaias tehtava toiduga; 

• Lastel on olemas vajalikud ja kvaliteetsed õppe- ja mänguvahendid (uued 

sõiduvahendid, õuemänguasjad). Laste käsutuses on robotid ja tahvelarvutid 

(projekt); 

• Uuendatud on laste voodites madratsid ja voodipesu; 

• Kunstikuur (laste vaba aja veetmiseks halva ilmaga, üritusteks, kunstitegevusteks, 

õuesõppeks); 

• Õuealal on uued ronilad, turvaalad, hakkepuidust jooksu-rattarada, batuut, liivamäng; 

• Parkimisplatsil on valgustus. Hoones sees on turvasüsteem ja  õues turvakaamerad; 

• Puuetega lastele on loodud tingimused lasteaias toimetulekuks. 

Parendustegevused: 

• Uuendada/ remontida õuemaja ja kunstikuuri katused; 
• Mängualal teha maapinna tasandustöid ja õuealal jätkata haljastuse edasiarendamist; 
• Rajada seiklusrada. 

 

Infosüsteemid 

Tugevused 

•  Lasteaial on oma koduleht; 

•  Lasteaial on meiliaadress, kus jagatakse rühmasisest infot vanematega; 

•  Õppetegevuses kasutatakse infotehnoloogilisi vahendeid Google Drive’is; 

•  Vajadusel antakse vanematele lasteaia poolt välja infolehti kui ka voldikuid; 

•  Valla lehes avaldatakse mõned korrad aastas artikkel. 

 

Parendustegevused: 

• Uuendada lasteaia kodulehte. 

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses 

 

• Muudatustega haridusalases seadusandluses 
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• Muudatustega riiklikus õppekavas 

• Muudatustega eelarves ja investeeringutes 

 

 

 

 

Arengukava tegevused 2023-2025 aastaks 

 TEGEVUSED 2023 2024 2025 

1. • Arengukava koostamine perioodiks 2026-2028   X 

2. • Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal.  

• Analüüsid 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  • Sisehindamise läbiviimine 

• Sisehindamise 3a aruande koostamine 

X 

 

X 

 

X 

X 

4. • Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö 

laste arengu toetamiseks 

 

X 

 

X 

 

X 

5.  • Muudatused töötajate arenguvestluse asendamiseks 

koostöövestlusega 

• Töötajate uus  eneseanalüüsivorm 

 

X 

X 

 

 

 

 
 
 

6.  • Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.  

• Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine  

X 

X 

X 

X 

X 
X 

7.  Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine.  X X X 

8. Töötajate terviseedendamine  

• Tervisliku töökeskkonna hoidmine 

• Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste 

läbiviimine 

• Kriisiolukordade koolitus 

• Töötervishoiuarsti külastus.  

• Tervisekulude hüvitamine (tervisetõend, 

vaktsineerimine, prillid jne.) 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 
 

X 
X 
X 

 

X 

9.  Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, 

spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja 

kultuuriosakonnaga 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

X 

10. Kodu ja lasteaia koostöö: 

• Perede nõustamine laste arengu ja koolivalmiduse 

teemadel. 

• Enne arenguvestlust kirjutab lapsevanem oma lapse 

lühiiseloomustuse 

• Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja 

kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine. 

• Peredele rahuloluküsitluste läbiviimine.  

• Peredega ühisürituste läbiviimine 

• Perede tunnustamine 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

11. • Õppekava arendamine. X X X 
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• Loovuse arendamine ja toetamine, õppe- ja 

vabategevuses, julgustamaks lapsi oma teadmisi 

kasutama erinevate ülesannete ja olukordade 

tõlgendamiseks ja lahendamiseks. 
• Kiusamisvaba metoodika kasutamine. 
• Terviseedenduse teemad nädalaplaanides. 

• Robootikategevused nädalaplaanides (robootika ja 

digivahendite kasutamine tuua ära nädalaplaanides). 

 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 

12. • Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused. 
• Lapsest lähtuva õppe rakendamine  

(vajadusel individuaalsed arengukavad) 
• Koolivalmiduse hindamine  

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga) 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

13. • Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog) 
• Koostöö Rajaleidja keskusega  

X 
X 

X 
X 

X 
X 

14. Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja 

kaasajastamine 

 

X 

 

X 

 

X 

16. Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo 

vallavalitsusega 

X X X 

17. Õueala uuendamise jätkamine (seiklusrada) 

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine 

X 

 

 

X 

X 

X 

18. Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega  

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine 

 

X 

X  

X 

19. Õpperaha kasutamine ka laste õppereisideks  X X X 

20. Kodulehe uuendamine X   

21. Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse 

rikastamiseks 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Kooskõlastused  

 Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 3, 04.01.2023; 

 Hoolekogu e-koosoleku protokoll nr 4, 05.01.2023. 

 


