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SISSEJUHATUS 

 

Ühiskond ja lasteaiad elavad läbi kiirete muutuste aega. Lasteaedadele on antud suuremad võimalused ise kaasa rääkida oma arengusuundade 

planeerimisel ja igapäevaste tööülesannet otsustamisel võttes aluseks kehtivat seadusandlust, lasteaia põhimäärust ja kehtivad õigusakte. Nõuded 

lasteaiale on kõrgemad kui aastaid tagasi ja töö kvaliteedil on üha suurem tähtsus. See peegeldub eelkõige lastega seotud huvigruppide (vanemad, 

pedagoogid, lasteaia personal, omavalitsus jt) väärtushinnangutes, soovides ja vajadustes.  

Lasteaia eesmärgiks on lapse heaolu tagamine, õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi parandamine, kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomine. Selle 

eesmärgi saavutamiseks ongi koostatud käesolev arengukava, mille olemasolu aitab tagada efektiivsust, stabiilsust ja järjepidevust lasteaia töös. 

Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2018-2020. Koostamisel on lähtutud lasteaia sisehindamise kolme aasta aruandest, lastevanemate, 

personali ning hoolekogu ettepanekutest. Arengukava koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse seadusest edaspidi KELS ja  lasteaia 

põhimäärusest. Arengukava 2018-2020 on jätk eelmisele arengukavale, võttes aluseks analüüsi arengukava realiseerimisest ning uuenenud 

nõudmised ja arusaamad. Arengukava on lasteaias toimuva süsteemse arendustegevuse aluseks. Arengukava tegevuskava koostamisel on 

arvestatud sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. See on aluseks lasteaia iga õppeaasta 

tegevuskava koostamisel. Arengukava tegevuskava täitmist hinnatakse üks kord aastas. Vajadusel tehakse järgmise kolme aasta tegevuskavva 

muudatused ja mis kinnitatakse. 

 

 

1. ARENGUKAVA ALUS 

 

 Krootuse Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020 on dokument, mis määrab lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 

aastateks 2018-2020 ning arengukava uuendamise korra. Arengukava on täienev ja arenev strateegiline dokument, mis muutub koos 

meile esitatavate nõudmistega ja meid ümbritsevate oludega. 

 Krootuse Lasteaia arengukava lähtub lasteaiasisesest sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja teistest haridusalastest 

õigusaktidest. 

 Arendusprotsessist ja arengukava koostamisest on osa võtnud kõik lasteaia töötajad. Arengukava koostamisel on arvestatud lasteasutuse 

potentsiaali, et jätkata oma tegevuse pidevat täiustamist ja uuendamist, toetudes oma kogemustele ja traditsioonidele. 
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 Arengukava 2018-2020 aastateks on heaks kiidetud pedagoogilises nõukogus 31.08 2017.a. protokoll nr.6  ja hoolekogu 31.08.2017.a. 

koosolekul protokoll nr.5 

 

 

2.  LASTEAIA ÜLDINFO 

2.1   Üldandmed 

 

Asutus:  Krootuse Lasteaed 

Aadress:  Kooli 1, Kanepi vald, Krootuse küla, 63514 Põlvamaa 

Telefon:            7923499, 5201953 

E-post:              lasteaed@kolleste.ee 

Õppekeel:         eesti keel 

Rühmade arv:    2 

Koolitusloa nr:  nr 3111HTM 

 

 

2.2   Lühikirjeldus ja eripära  

 

Vastavalt Krootuse Lasteaia põhimäärusele (kinnitatud Kõlleste Vallavolikogus 27.11.2015 nr 8) on Krootuse Lasteaed haridusasutus, mis 

võimaldab alushariduse omandamist. 

Meie põhiülesandeks on: abistada perekonda laste kehalisel, vaimsel ja sotsiaalsel arendamisel; hoida ja tugevdada laste tervist; kujundada lastes 

eeldusi koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks.  

Krootuse Lasteais töötab kaks rühma – aiarühm ja liitrühm, nimekirjas on 36 1,5-7-aastast last. Majas asub ka Krootuse Põhikool. 

Krootuse Lasteaed avati 1961. aasta sügisel, kus töötas üks rühm. 

mailto:lasteaed@kolleste.ee
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1.09.2012. aastal jätkas lasteaed tegutsemist kahe rühmana uutes lasteaiale kohandatud ruumides Krootuse Põhikooli hoones. Lasteaia ehitamist 

ja rekonstrueerimist toetas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm EAS. Töö- ja mängukeskkonnaks on valgusküllased, avarad ja 

kaasaegselt sisustatud ruumid. 

Meie peamisteks koostööpartneriteks on Krootuse Põhikool, kohalik raamatukogu, vallavalitsus ja MTÜ Krootuse Kultuuriselts. Traditsiooniks 

on saanud tähtpäevade tähistamine koostöös MTÜ Krootuse Kultuuriseltsiga. 

Lasteaed omab kvalifitseeritud kaadrit, kõik õpetajad on olemas (aiarühmas töötavad põhikohaga 1 õpetaja ja 1 assistent ja 1 õpetaja abi ja 

liitrühmas töötavad põhikohaga 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi). Lasteaias on ka veel tööl muusikaõpetaja 0,25 kohaga ja logopeed 0,25 kohaga. 

Lasteaia ümbrus on looduskaunis ja heakorrastatud, lähedal uuendatud vana mõisapark, laululava ja virgestusrada, mis pakub võimalusi 

erinevateks tegevusteks. Lasteaial on ka oma suur ja turvaline õueala rohkete tegutsemisvõimalustega, kooli staadion ja kooli võimla. 

Koolitusluba Kanepi Vallavalitsuse hallatavale Krootuse Lasteaiale õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias on välja antud 

17.03.2004.a. ministri käskkirja nr 250 alusel. 

Meie lasteaed on avatud ja lapsekeskne. Siin arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused ja tingimused 

lapse igakülgseks arenguks. 

Õppetegevuse planeerimine lähtub traditsioonilistest rahvakalendri tähtpäevadest, aastaaegade rütmist ning koduloolisusest. 

Lasteaed on avatud tööpäevadel esmaspäevast – reedeni 7.30 – 18.00 ning õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles. 

Me väärtustame oma maa kultuuritraditsioone, uurime ja avastame maailma koos lapsega. 

Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks (suur õueala ja erinevate 

elukoosluste lähedus). 

Oluliseks peame, et juba lasteaias tekiks ja püsiks laste vahel head, üksteist arvestavad ja kaasavad suhted. Sallivus, austus, hoolivus ja julgus on 

need neli põhiväärtust, millele toetub „Kiusamisest vaba lasteaed” programm ning metoodika. 3-7 a. laste sotsiaalsete käitumismudelite edasi 

andmist soodustavad erinevad vahendid, mis aastast 2014 vanemas rühmas metoodikakohvriga laste ja õpetajate kasutuses on. 

Eripäraks on ka liitrühm, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi erivanuseliste laste rühmas olemise ja omavahelise suhtlemise tõttu. 
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3. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED 

 

MISSIOON: 

KROOTUSE LASTEAED VÕIMALDAB LAPSELE EAKOHAST, KÖITVAT JA ARENDAVAT TEGEVUST LÄBI MÄNGU, LOODUSE JA LAPSE 

LOOVUSE NING KUS ARVESTATAKSE IGA LAPSE ERIPÄRA JA VÕIMEID, TOETADES PEREKONDA JA LAPSE ARENGUT. 

 

VISIOON: 

KROOTUSE LASTEAED ON ÕNNELIK LAPSEPÕLVEMAA, KUS KÄSIKÄES TÄISKASVANUTEGA RAJATAKSE VAJALIKE TEADMISTE JA 

OSKUSTE VUNDAMENT. 

 

PÕHIVÄÄRTUSED: 

KOOSTÖÖ – pingevaba sisekliima tagab üksteise mõistmise ja tegutsemise ühiste püstitatud eesmärkide poole, olles vastastiku toetavad, 

lugupidavad ja ausad. 

PROFESSIONAALSUS – oleme õppiv ja arenev kollektiiv. 

AUSUS/AVATUS – oleme ausad iseenda ja teiste suhtes, julgeme väljendada oma mõtteid ning vastutame oma sõnade ja tegude eest. 

PAINDLIKKUS – tegutseme vastavalt olukorrale ning oleme vastutulelikud ja kompromissialdid. 

HOOLIVUS – hoolime igast lapsest ja kolleegist tagades turvalise kasvukeskkonna. 
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4. ARENGUKAVA VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2018-2020 

 

4.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Planeeritud tegevused tagavad lasteaia süsteemse arengu. 

 

TUGEVUSED: 

Kogu personal on kaasatud otsustusprotsessidesse (eesmärkide püstitamine ja saavutamine) ning toetab meeskonda ja nende algatusi. Arengu 

planeerimine lähtub sisehindamisest: õppeaasta analüüsist ja enesehindamisest. Parendustegevuseks saadakse infot perevestluste ja hoolekogu 

kaudu. Lasteaia rühmad on komplekteeritud maksimaalse laste arvuga. 

 

PARENDUSED: 

 Dokumentatsiooni korrastamine, süstematiseerimine 

 Lasteaia maine kujundamine läbi lasteaia kodulehekülje ja kohaliku valla ajalehe 

 Lasteaiale nime, logo, moto ja rühmadele nimed 

 Sisehindamise läbiviimise korra välja töötamine ja rakendamine ning personali kaasamine analüüsi tulemuste järelduste tegemisse 

 Koostada lasteaia riskianalüüs 
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EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

EESMÄRGID: 

 Lasteaia arengukava 2018-2020 elluviimine, järjepidev analüüsimine ja tulemuste hindamine 

 Seadusandlusele vastav ja lasteaia arengut ning eesmärkide elluviimist toetav dokumentatsioon 

 Personal on kaasatud tegevuste planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse. 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA/D 

 

TULEMUS 

2018 2019 2020 

Ühiselt kokkulepitud visiooni, missiooni ja  

väärtuste järjepidev järgimine ning eesmärkide 

täitmine 

* * * direktor, 

õpetajad 

Tegevus toetub ühiselt heaks kiidetud 

väärtustele, eesmärkidele ja tegevusele 

Sisehindamise läbiviimise korra väljatöötamine *   direktor Asutusel korras ja toimiv dokumentatsioon 

Sisehindamissüsteemi arendustöö (rahulolu-

uuringu, analüüsi ja tagasiside  vormid ja süsteemi 

arendamine) 

* * * direktor Huvigruppide rahulolu 

Sisehindamise läbi viimine, aruande koostamine    * direktor, 

õpetajad 

Koostatud analüüsil põhinev kokkuvõte, kus 

tugevused ja parenduskohad on määratletud 

kõikides arengukava valdkondades 

Arengukava arendustöö (analüüs ja vajadusel 

muutmine ja uuendamine) 

* * * direktor Arengukava vastab reaalsele olukorrale ja 

vajadustele 

Õppekava tegevuskava koostamine ja tegevuste 

läbiviimise jälgimine 

* * * direktor Tegevuskava-tööplaan õppeaastaks 

koostatud, püstitatud eesmärgid õppeaasta 

lõpus täidetud 

Õppekava arendustöö (analüüs ja vajadusel 

muutmine ja uuendamine) 

* * * direktor Õppekava vastab reaalsele olukorrale ja 

vajadustele 

Asutuse dokumentatsiooni korrastamine, 

süstematiseerimine ja uuendamine  

* *  direktor Asutusel korras ja toimiv dokumentatsioon 
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Lasteaia kodulehe uuendamine ja informatiivsus * * * direktor Laialdane info kättesaadavus 

Lasteaiale nime ja logo konkurssi korraldamine ja 

nimede kinnitamine 

* *  hoolekogu, 

direktor 

Maine kujundamine läbi rühmanimede,  

sümboolika ja logo kasutamise 

Lasteaia rühmadele nime ja nimega vastava 

sümboolika väljatöötamine 

 

* *  õpetajad, 

lapsevanemad, 

lapsed 

 

 

 

4.2  PERSONALIJUHTIMINE 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Lasteaia meeskond lähtub oma töös lasteaia missioonist, visioonist ja põhiväärtustest. Personali vahel valitseb usalduslik õhkkond, kõikidesse 

töötajatesse suhtutakse lugupidavalt, tegutsetakse ühiste eesmärkide nimel. Kõik lasteaia töötajad on lojaalsed oma töökahale, pühendunud ning 

koostöötahtega. Personal on osalenud aktiivselt täiendkoolitustel ja koolitustelt saadud teadmisi ja kogemusi jagatakse kolleegidega ja 

rakendatakse igapäevatöös.  

 

TUGEVUSED: 

Lasteaia personalil on tööaeg 100%-liselt sisustatud ja saavad selle eest maksimaalselt võimalikku tasu. Töötaja valikul lähtutakse sellest, et hea 

töötulemus ei sõltu alati teadmistest, oskustest ja haridusest, vaid inimese tahtest, tema motiveeritusest, hoiakutest, ettevõtlikkusest ja muudest 

isikuomadustest. Pedagoogid harivad ja täiendavad erialase kirjandusega ja käivad uuendustega kaasas. Laste turvalisuse huvides ja seadusest 

tulenevalt on lastega õues mõlemad rühmaõpetajad. 

 

PARENDUSED: 

 Võtta kasutusele lasteaia kroonika kogumine ja talletamine 

 Personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendamine 

 Ametijuhendite ja töökorraldusreeglite uuendamine ja täpsustamine 
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PERSONALIJUHTIMINE 

EESMÄRK 

 Lapse arengut toetab professionaalselt pädev, kvalifikatsioonile vastav ja ühiseid väärtusi kandva meeskonnas töötav personal 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA/D 

 

TULEMUS 

2018 2019 2020 

Lasteaia kroonika kogumine ja talletamine * * * direktor, 

õpetajad 

Lasteaiaga seonduva info talletamine 

ajalukku 

Personali tunnustussüsteemi arendamine  *  direktor Lasteaia väärtustega kooskõlas olev 

tunnustussüsteem 

Ametijuhendite uuendamine *   direktor  

Asutusel korras ja toimiv dokumentatsioon Töökorraldusreeglite uuendamine *   direktor 

Pedagoogilise nõukogu tegutsemise korra 

väljatöötamine 

*   direktor 

Koostada arenguvestluste läbiviimise ja tulemuste 

dokumenteerimise kord 

 *  direktor 

Personali osalemine töögruppides, ümarlaudadel, 

nõupidamistel 

* * * direktor,  

õpetajad 

Pedagoogid on kaasatud lasteaia 

arendustegevusse 

Personali osalemine täiendkoolitustel 

(meeskonnatöö, lapse arengu hindamine, 

tervisedenduslikud koolitused, esmaabi 

koolitused, erialased koolitused jne.) 

* * * direktor, 

õpetajad 

Pedagoogid vastavad kvalifikatsioonile ja on 

professionaalselt pädevad 

Personali professionaalse arengu edendamine 

(eneseanalüüs, tagasiside) 

* * * direktor, 

õpetajad 

Professionaalne personal 

Arenguvestlused (personaalsed ja meeskondlikud) * * * direktor Toimiv tulemusjuhtimine, mis tugineb 

ühistele eesmärkidele 
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Pedagoogide avatud tegevused ja/või 

töökogemuslikud seminarid 

* * * direktor, 

õpetajad 

Kogemuste vahetamine ja info liikumine 

Uue töötaja toetamine, meeskonda kaasamine *   direktor, 

õpetajad 

Sujuv sisseelamine uude kollektiivi 

 

 

 

4.3  KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Krootuse Lasteaia tegevus peegeldab lastega seotud ja nendega tegelevate huvigruppide väärtusi, hõlmates kõiki suhteid ja sündmusi, mida laps 

lasteaia keskkonnas kogeb. Lasteaed jätkab usaldusel ja väljakujunenud traditsioonidel põhinevat koostööd. 

 

TUGEVUSED: 

Lasteaed näeb oma arengut ja maine kujundamist avatuses koostööle erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, hoolekogu, Krootuse Põhikool, 

KOV, MTÜ Krootuse Kultuuriselts, raamatukogu, maakonna teised lasteaiad). Igapäeva töös oleme hoolivad partnerid nii lastele kui vanematele. 

Koostöö lastevanematega toetub dialoogile, mis eeldab koos mõtlemist ja teise poole arvamuse kuulamist, mille tulemusena jõutakse 

lõpptulemuseni, austusele ja lugupidamisele.   

 

PARENDUSED: 

 Parendada lapsevanema ja lasteaiavahelise info liikumist luues rühma listid 

 Teha koostööd esimese klassi õpetajaga 

 Suurendada osalust erinevates lasteaedadele pakutavates programmides kaasalöömist (KIK, Maanteeamet jne.) 

 Kaasata lapsevanemaid argitegemistesse  
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KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

EESMÄRGID: 

 Huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse toetamisse ja rikastamine erinevate koostöövormide kaudu 

 Informatiivsem ja paremini toimiv kodulehekülg 

 Lasteaia hea maine 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA/D 

 

TULEMUS 

2018 2019 2020 

Kodulehekülje informatiivsemaks ja 

atraktiivsemaks muutmine 

* * * direktor Laialdane info kättesaadavus 

Ajakirjanduses lasteaia tegevustest ja tegemistest 

artiklite avaldamine (vallaleht) 

* * * direktor, õpetajad, 

hoolekogu 

Lasteaias on hea maine ja võimalus oma 

tegemiste tutvustamiseks 

Korraldada rühmas vanematega suhtlemine e-

kirjade vahendusel 

* * * õpetajad Rühmasisene tõhusam infoliikuvus ja vahetus 

Koostöö hoolekoguga * * * direktor Lapsevanem on kaasatud lasteaia õppe- ja 

kasvatusprotsessi 
Rühmade koosolekute, ümarlaudade läbiviimine 

lastevanematega ühiste seisukohtade ja 

kokkulepete saavutamiseks pedagoogilistes 

küsimustes 

* * * õpetajad 

Lastevanemate koolitus (lapse arengu toetamine, 

käitumisprobleemid, tervisedendus jne.) 

  * direktor Lastevanemate teadlikkuse tõus 

Lastevanemate üldkoosoleku korraldamine * * * direktor 

Koostöö huvigruppidega (hoolekogu, 

lapsevanemad, Krootuse põhikool, KOV, MTÜ 

Krootuse Kultuuriselts, raamatukogu, teised 

naaberlasteaiad, kohalikud ettevõtted) 

* * * direktor Lasteaed on hea mainega ja usaldusväärne 

tegevuspartner 

Lapsevanemate rahulolu-uuringute läbiviimine * * * direktor, õpetajad, Ootustel ja vajadustel põhinev tegevuskava 
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hoolekogu koostamine 

Hoolekogu töökoosolekute järjepidev läbiviimine, 

seal jagatud info laiem teadvustamine, lasteaia 

arendustegevusele kaasa aitamise võimaldamine 

* * * HK esimees 

direktor 

Hästi toimiv hoolekogu koos info jagamisega 

lastevanematele  

 

 

 

4.4  RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Krootuse Lasteaed lähtub töö- ja kasvukeskkonna kujundamisel koostöös huvigruppidega seatud kindlatest sihtidest, arvestades olemasolevaid  

eelarvelisi  võimalusi. 

 

TUGEVUSED: 

Lasteaial on oma alaeelarve valla eelarves, mille kinnitab vallavolikogu. Eelarveressursside planeerimine toimub koostöös vallavalitsusega. 

Eelarveliste ressursside juhtimise aluseks on lasteaia arengukava, sisehindamise tulemused, Tervisekaitse ja Päästeameti ettekirjutused ja 

huvigruppide ettepanekud. Lasteaia eelarve planeerimine toimub koostöös lasteasutuse juhtkonna, hoolekogu ja lasteasutuse pidajaga. 

Lasteaial on avarad, valgusküllased ja kaasaegselt sisustatud ruumid, esteetiline, turvaline õpi- ja mängukeskkond ning säästlik mõtteviis 

majandamisel. 

 

PARENDUSED: 

 Lasteaia kodulehekülje uuendamine 

 Töö- ja õpikeskkonna kaasajastamine, töö- ja õpitingimuste ja vahendite uuendamine ning  parendamine lähtudes arengukava/aasta 

tegevuskavast ja ressursside olemasolust. 

 Paigaldada lasteaiale nimetahvel 
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RESSURSSIDE JUHTIMINE 

EESMÄRK: 

 Ressursside plaanipärase, tõhusa, otstarbeka ja säästliku kasutamisega on tagatud lapse arenguks ja personali tööks ohutu ja turvaline 

keskkond 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA/D 

 

TULEMUS 

2018 2019 2020 

Eelarve koostamine ja täitmine * * * direktor Lasteaia majandustegevuse järjepidev 

planeerimine ja analüüs 

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna korrashoiu 

hindamine ja riskianalüüsi läbiviimine 

* * * direktor Lasteaias on turvaline ja ohutu füüsiline 

keskkond 

Rühmadesse õppe- ja mänguvahendite ostmine 

vastavalt rahalistele võimalustele ning rühma 

tegevuskavas planeeritule 

* * * direktor  

Lastel on arendavad õppe- ja mänguvahendid 

Muusika- ja liikumistegevuste õppe- ja 

mänguvahendite ostmine vastavalt rahalistele 

võimalustele 

* * * direktor 

Tugispetsialisti (logopeedi) õppe- ja 

mänguvahendite ostmine vastavalt rahalistele 

võimalustele 

* * * direktor 

Puidust ehitusklotside soetamine  * * direktor 

Kodulehe haldamine * * * direktor Infovahetuse parendamine ja laialdasem info 

kättesaadavus 

Lasteaiale nimetahvel, rühma- ja uksesildid * * * direktor Lasteaia ja sisekujunduse kujundamine 

Personali puhkenurga loomine ja sisustamine * * * direktor Töötajate rahulolu 

Lasteaia logoga esemed  * * hoolekogu, 

direktor 

Kinkimiseks ja tänutäheks avaldamiseks 

(külalised jne.) 
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Õuealale istumispingid * *  direktor Turvaline ja ohutu lasteaia territoorium ja 

mänguväljak Uued liivakastid koos katetega * * * direktor, KOV 

Kiigu atraktsioon  * *  direktor 

Porivaip laste jalanõudele * *  direktor Turvaline ja puhtam lasteaed 

Laste jalanõude nagi ratastel * *  direktor 

Tuuletõke välisukse juurde * *  direktor 

      

 

 

 

4.5  ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS 

 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Krootuse Lasteaias on lapse arengu toetamisel oluline meeskonnatöö. Lisaks rühma õpetajatele ja õpetaja abile tegelevad lastega muusikaõpetaja 

ning logopeed. Lapsed arenevad, kui nad ise õppimise vastu huvi tunnevad. Oluline on kujundada lapse  iseseisvaks  edukaks igapäevaelus 

toimetulekuks õpikeskkond, mis innustab lapsi mängima, uurima, katsetama, suhtlema ja probleeme lahendama, hoiab üleval laste loomulikku 

uudishimu ja soodustab nii individuaalset kui ka koosõppimist. Lapsevanemate kaasamine laste arendamisse ja õppimisse võimaldab lasteaias 

õpitul ja omandatul kanduda kodukeskkonda ja ka vastupidi. Olulist tähelepanu pöörame lapse tervise hoidmisele, edendamisele, õues- ja 

avastusõppele ning oleme ühinenud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed.” Lasteaia õppe- ja kasvatustöö tugineb õppekavale, mis on terviklik 

ja kooskõlas riikliku õppekavaga. Õppe – ja kasvatustegevus toetab lapse vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel 

kujuneb lapses: positiivne minapilt, loov mõtlemine, algatusvõime, esmased tööharjumused, arusaam tervislikust toitumisest ja eluviisist, 

kehaline aktiivsus, mängu-, õpi-, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused.   
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TUGEVUSED: 

Rühma meeskond toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut ja pakub talle meeldivaid ja eakohaseid mängu- ja õpikogemusi; abi 

ümbritseva maailma mõistmisel ning eduelamusi. Lapse õppimisprotsess arvestab lapse individuaalsusega ja on mänguline. Lasteasutuses toimub 

õppe- ja kasvatustegevuse väärtuspõhine ja lapsest lähtuv eesmärgistamine ning  paindlik planeerimine, mis keskenduvad õppimisele läbi 

mängu/tegevuse lähtuvalt lapse vajadustest, huvist ja individuaalsest arengutasemest ning laste kooliks ettevalmistamine, mis toetab väärtuste 

kujunemist, iseseisvat mõtlemist ja sotsiaalsete oskuste omandamist. Lapse arengu toetamisel lähtuvad pedagoogid lapsekesksest õpikäsitlusest. 

Laste aktiivsust õppeprotsessis toetatakse  mitmekülgsete ja erinevate meetodite ning tegevuste võimaldamisega lastele:  laste kaasamine ja laste 

huvidest lähtumine õppetegevuste korraldamisel, positiivne tagasiside lastele, vestlused-arutelud, individuaalne töö,  valikute võimaldamine, 

teemade seostamine igapäevaeluga, õppesisu käsitlemine lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale, teemade läbimängimine, näitvahendite 

kasutamine, õppekäigud ja teatrikülastused jm. Lasteaias toimuvad traditsioonilised üritused (emadepäev, isadepäev, kevadpidu, jõulud jne). Iga-

aastased arenguvestlused lapsevanematega on eesmärgipärased ja süsteemsed.   

 

PARENDUSED: 

 Läbi viia õppekava analüüs ja koostada uus lasteaia õppekava 

 Täiendada arengutabeleid lapse vanuselistest pädevustest lähtuvalt 

 Välja töötada lapse arengumapi sisu 

 Lisada õppekavasse väärtuskasvatuse peatükk 
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ÕPPE – JA KASVATUSPROTSESS 

EESMÄRGID: 

 Hea psühhosotsiaalne keskkond, lapse individuaalsuse ja erivajadustega arvestamine 

 Lapsest lähtuv jõu- ja eakohane ning arendav lõimitud õpetus ja väärtuspõhine kasvatus 

 Läbi lapsekeskse õpikäsitluse igapäevases õppe- ja kasvatustöös koolivalmiduse saavutamine lasteaia lõpuks 

TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA/D 

 

TULEMUS 

2018 2019 2020 

Õppekava uuendamine ja täiendamine, 

parendamine ning lisades väärtuskasvatuse 

peatüki 

* * * direktor, 

õpetajad 

Toimiv õppekava, mis on lasteaia ja laste 

vajadusi ning eripära arvestav 

Koolivalmisuse kaardi vormi täiendamine *   õpetajad, 

logopeed 

Dokumendi nõuetekohane olemasolu 

Avastusõppe laialdasem kasutamine ja teadlik 

planeerimine õppekasvatustöösse 

* * * õpetajad Õppetöös rakendatakse avastusõpet 

Õppe- ja kasvatustöö aasta kokkuvõtte tegemine * * * õpetajad, 

direktor 

Tegevuste ja tulemuste analüüs, koos uute 

seatud eesmärkidega 

Lapse üldise arengu analüüsimine, toetamine ja 

hindamine, arengumapi täiendamine 

* * * õpetajad Laste arengu jälgimine, tulemuste 

fikseerimine ning vajadusel individuaalse 

arenduskava rakendamine 

Rahuolu küsitluste läbiviimine vanemate laste 

seas 

* * * õpetajad, 

direktor 

Tagasiside saamine mängukeskkonnast, 

tegevustest, tunnetest ja heaolust 

Lapse arenguhindamise tabelite uuendamine * * * õpetajad, 

logopeed, 

muusikaõpetaja 

Tõhusam lapse arengu jälgimine ja 

individuaalse arengu kaardistamine 
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Lapse individuaalsuskaardi koostamine ja 

kasutusele võtmine 

 * * õpetajad, 

logopeed 
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5. ARENGUKAVA MUUTMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kanepi Vallavolikogu. 

Arengukava täitmist ja lasteaia tegevuse tulemuslikkust analüüsitakse üks kord aastas – õppeaasta lõpul ja täiendatakse vastavalt vajadusele. 

Tulemuste põhjal koostatakse tegevuskava uueks õppeaastaks. 

Arengukava täitmise analüüsi teeb ja selle eest vastutab lasteaia direktor, kasutades erinevaid töövorme kogu kollektiivi, lapsevanemate ja 

vanemate laste kaasahaaramiseks (sisehindamine, enesehindamine, küsitlus, arutelu jm.) 

Arengukava analüüs ja muudatused arutatakse läbi ja kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus. Õppe – ja kasvatustöö muudatused 

viiakse sisse pedagoogilise nõukogu otsusega. 

Arengukava uuendamine on seotud: 

 haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega lasteaia eelarves  ja investeeringute kavas; 

 muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas; 

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega; 

 sisehindamise tulemustega. 

 

Uuendatud arengukava tutvustatakse lasteaia personalile, lastevanematele ja hoolekogule. 

 

 

 


