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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev arengukava on Harjumaal Kose vallas asuva Ravila Lasteaia alusdokument, mille 

on kinnitanud Kose valla volikogu. Arengukava kehtivusaeg algab 01.01.2015 ning lõpeb 

31.12.2017. 

Arengukavas määratakse kindlaks lasteaia arendamise valdkonnad ja põhisuunad, 

tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.  

Ravila Lasteaia arengukava koostamise õiguslikuks aluseks on Koolieelse lasteasutuse 

seaduse §9
1

.
  
Arengukava lähtub järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest: 

 Kose valla arengukava 2015 – 2025; 

 Ravila Lasteaia põhimäärus; 

 Ravila Lasteaia õppekava; 

 Ravila Lasteaia sisehindamise aruanded 2008/2009 – 2012/2013; 

 Haridus-ja Teadusministeeriumi nõuniku 2011. a tagasisidearuanne. 

 

Arengukava on koostatud  meeskonnatööna, milles osalesid lasteaia personal, hoolekogu 

ning lapsevanemad. 

Ajaline vahe sisehindamise aruande ning käesoleva arengukava kinnitamise vahel on  

tekkinud seoses  Kose ja Kõue valla ühinemisega, kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimistega 2013. aastal ning Kose valla arengukava 2015 –2025 koostamisega 2014. 

aastal.  

Arengukava on aluseks Ravila Lasteaia tegevuskavade ja eelarve projekti koostamisel. 

Kooskõlastatud ja läbimõeldud arengukava pakub turvatunnet lasteasutuse kollektiivile  

lasteaia missiooni täitmiseks ja kvaliteetse õppe-kasvatustöö läbiviimiseks. Pikaajaline 

süsteemne arendustöö pakub ka peredele kindlustunnet lasteasutuse tuleviku suhtes. 
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1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE 

 

Ravila Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav 

õppeasutus Kose vallas Harjumaal (vt tabel 1). 

Tabel 1. Ravila Lasteaia üldandmed. 

Õppeasutus Ravila Lasteaed 

Omandivorm munitsipaallasteasutus 

Õppeasutuse pidaja Kose Vallavalitsus 

Aadress Ravila alevik Kose vald 75101 Harjumaa 

Reg nr 75011582 

Telefon 6074633 

e-post ravilalasteaed@gmail.com 

 

Lasteaial on oma eelarve, põhimäärus, pitsat. Lasteaed omab 07.09.2004 Haridus-ja 

teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 3412 HTM. Õppe- ja 

kasvatustegevus toimub eesti keeles.  Lasteaia teeninduspiirkonda kuuluvad Ravila alevik, 

Raveliku, Palvere, Sõmeru, Vilama, Vardja ja Võlle küla.  

 

Ravila Lasteaia ajalugu algab 1966. aastast, mil avati Ravila sovhoosi lastepäevakodu 

selleks kohandatud elumajas. 1975. aastal  valmis praegune lasteaiahoone, avati 4 rühma. 

1977. aastast oli lasteaed 6-rühmaline ning töötas ööpäevaringsena esmaspäevast reedeni. 

1985. aastal  nimetati asutus Ravila Lasteaed  Algkooliks, tööd alustas 1. klass. Alates 

1992. aastast  töötas Ravila Lasteaed-Kool  4-klassilisena ja  lasteaed 2-rühmalisena. 2002. 

aastal algkool suleti, kooli ruumides alustasid tööd Ravila Noortekeskus ja Ravila 

Raamatukogu.  

 

Lasteaed asub looduskaunis kohas, kunagises Ravila mõisa õunaaias. Pargi servalt voolab 

mööda Pirita jõgi,  lasteaia lähiümbruses on metsi ja niite  Looduskaunis asukoht on 

loonud suurepärased võimalused õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks ning  võimaldab 

õuesõpet rakendades lastele süvendatult õpetada loodusetundmist ja keskkonnahoidu. 

Traditsioonilised on sügisesed ühismatkad loodusesse, sagedased on õppekäigud Ravila 

raamatukokku. Tihe koostöö toimib sõpruslasteaia Ardu lasteaiaga. 
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2. VISIOON,  MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Visioon 

Ravila Lasteaed on laste ja lapsevanemate poolt hinnatud, turvaline, lapse 

individuaalsusega arvestav keskkonnahoidu ja tervist väärtustav lasteaed.  

 

Missioon 

Ravila Lasteaia  missiooniks on turvalise lastehoiu tagamine ja tingimuste loomine kõikide 

laste igakülgse arengu toetamiseks. 

 

 

Põhiväärtused: 

 koostöö;   

 lapsekesksus; 

 tervis ja turvalisus; 

 hoolivus ja sõbralikkus; 

 keskkonnahoid. 

 



3.  HETKEOLUKORD 

3.1. Juhtimine ja eestvedamine 

Ravila lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor  ja majandusjuhataja. Lasteaias tegutseb 

hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule 

ja huvidele. Viimastel aastatel on pedagoogiline nõukogu ning hoolekogu teinud tihedat 

koostööd. Suurt rõhku pööratakse laste turvalisusele. 2012. aastal valmis koostöös 

hoolekoguga lasteaia riskianalüüs, igaks õppeaastaks koostatakse turvalisuse 

tegevuskavad.  Delikaatsete isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse 

seadusele. Ravila Lasteaed on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis. 

 

3.2. Rühmade komplekteerimine 

 

Seoses erivajadustega lapse vastuvõtmisega töötab lasteaias Kose Vallavolikogu 

29.11.2012 määruse nr 118 „Ravila Lasteaia Põhimääruse muutmine“ alusel  üks liitrühm 

ja üks sobitusrühm. Nooremas (Jänkude) rühmas  on lapsed vanuses 2–4 aastat ja vanemas 

(Mõmmide) rühmas vanuses 4–7 aastat.   Hoolekogu ettepanekul on vanema rühma laste 

arvu suurendatud ühe lapse võrra, st  19 lapseni. Kokku on lasteaia nimekirjas 01.12.2014 

seisuga 33 last, 4 last kasutavad osaajalist kohta  (vt tabel 2).  

  

Tabel 2. Rühmad seisuga 01.12.2014. 

Rühma nimi Rühma liik Laste vanus Kohtade arv Laste arv 

Jänkud liitrühm 2 – 4 18 15 

Mõmmid sobitusrühm 4 – 7 16 18 

 

Sobitusrühmas käivatele erivajadustega lastele on koostatud individuaalne arenduskava. 

Liikumispuudega lapse erivajadusi arvestades on kohandatud rühmaruumi keskkonda – 

mõlema rühma  välisuste sissepääsu ette on ehitatud kaldteed ning paigaldatud rühma  

WC-sse tugitorud. Erivajadustega lapsel on lasteaias tugiisik. 

 

3.3. Personal 

Lasteaias on 01.12.2014 seisuga 11 töötajat, nendest 6 õpetajat ning 4 majandusala töötajat 

(vt tabel 3). 5 õpetajat vastavad  kehtestatud  kvalifikatsiooninõuetele, omades 
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pedagoogilist kõrg- või keskeriharidust, 1 õpetaja on keskharidusega. Tugispetsialisti 

kvalifikatsioon vastab nõuetele. 

Tabel 3. Personali koosseis  seisuga 01.12.2014. 

Pedagoogiline personal Ametikoht Ametikoha suurus 

 direktor 0,5 

 lasteaiaõpetaja 4,0 

 muusikaõpetaja 0,25 

 liikumisõpetaja 0,25 

Tugispetsialist eripedagoog/logopeed 0,25 

Majanduspersonal majandusjuhataja 1,0 

 õpetaja abi 2,0 

 kokk 1,0 

 abitööline-aednik 1,0 

 KOKKU  10, 25 ametikohta 

 

Personali koolitusvajadused kajastuvad eelarvetaotluses, koolitusplaani koostamisel 

võetakse arvesse töötajate soove, lasteaia vajadusi ning eelarvelisi võimalusi.  

Töötajate koolitamisel lähtutakse „Täiskasvanute koolituse seadusest“ (Riigikogu 

10.11.1993) ning Vabariigi Valitsuse 22.11.2000 määrusest „Õpetaja koolituse 

raamnõuded“.  

 

3.4. Materiaalne baas 

 

Ravila Lasteaed asub 1974. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud ühekorruselises hoones.  

Ühe rühma kasutuses on 2 rühmatuba - mängu (söögi)- ja magamistuba, mida mõlemat 

kasutatakse mängu- ja õpperuumina. Ühe rühmatoa suurus on 49,5 m
2
,
 
ühe rühma pindala 

on 100m
2
. Magamiseks on lastel kahekordsed narid.  Muusika- ja liikumistundide ning 

ürituste läbiviimiseks on 75 m
2  

saal. Õuetegevusteks on avar aiaga piiratud õueala 

pindalaga 9000  m
2
.   

 

Terviseameti Põhja Talituse poolt teostatud toitlustamise inspekteerimise aktide alusel on 

toitlustamine lasteaias nõuetele vastav. Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa 
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Veterinaarkeskuse riikliku toiduohutuse järelevalve kontrollaktide alusel vastab lasteaed 

Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 852/2004 sätestatud 

toiduhügieeni nõuetele. Ravila Lasteaed vastab Tuleohutuse seaduses kehtestatud 

tuleohutusnõuetele – kõik lasteaia ruumid on varustatud automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga ja koridor ning rühmade ruumid on varustatud 

turvavalgustitega. 

Lasteaia hoone on kehvas tehnilises seisukorras, alates valmimisest 1975. aastal on lasteaia 

hoone  kapitaalremontimata. Praegune fassaad, samuti katus ei taga soojapidavust ning 

ruumid on talveperioodil jahedad.  

 

3.5. Huvigrupid ja koostööpartnerid  

 

Ravila Lasteaia  koostööpartneriteks on: 

 Kose vallavalitsus; 

 Lapsed ja lapsevanemad; 

 Ravila Lasteaia hoolekogu; 

 Ravila Noortekeskus; 

 Ravila Raamatukogu; 

 Kose Gümnaasium ; 

 Kose valla lasteaiad;   

 Hambaravi kabinet; 

 Kose Ujula;  

 Päästeamet; 

 Politseiamet; 

 Aegviidu Looduskeskus; 

 Kose Muusikakool.  

 

Koostöö huvigruppide ja koostööpartneritega kajastub nii lasteaia õppekavas, arengukavas 

kui aasta tegevuskavas. Lasteaed lähtub arendustegevuses huvigruppidelt saadud 

tagasisidest. Koostöö huvigruppidega on tulemuslik. 
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3.6. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on Ravila Lasteaia õppekava (kinnitatud 

direktori 27.02.2009 käskkirjaga nr 3). Õppekava koostamisel on lähtealuseks  võetud 

koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Ravila Lasteaias on õppe-kasvatustegevuse 

kavandatavaks perioodiks nädal. Lähtudes sotsiaalministri 24.09.2010 määrusest nr 61 

„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ 

koostatakse rühmade päevakavad. Õppekasvatustöö toimub üldõpetuse põhimõttel läbi 

integreeritud tegevuste. 

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid: 

 Lapsed on terved, kehaliselt aktiivsed ja omavad arusaama oma tervise hoidmise 

tähtsusest. 

 Lapsed on teadmishimulised, loovad, algatusvõimelised ning omavad esmaseid 

tööharjumusi. 

 Lapsed on tervikliku ja positiivse minapildiga ning oskavad teha õigeid valikuid. 

 Lapsed on head suhtlejad, oskavad käituda kombekalt ning omavad mänguoskusi. 

 Lapsed hoolivad endast, kaaslastest ning neid ümbritsevast keskkonnast. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: 

 lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaaliga arvestamine; 

 lapse tervise edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 

 loovuse toetamine; 

 mängu kaudu õppimine; 

 sõbralike ja hoolivate suhete väärtustamine; 

 lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 

 turvatunde ning eduelamuse tagamine; 

 üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

 kodu ja lasteaia vaheline tihe koostöö. 
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4. ARENDUSE  PÕHISUUNAD  JA VALDKONNAD AASTATEKS 2015 – 2017 

 

4.1.  Eestvedamine  

Eestvedamine hõlmab eestvedamist ning strateegilist juhtimist. 

Arenduse põhisuunad määratakse kindlaks viies põhivaldkonnas, milleks on eestvedamine, 

personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja 

kasvatustegevus. Lasteaia 2015 – 2017 tegevuskavade koostamise aluseks on eelneva perioodi 

sisehindamisaruanded. 

 

Tugevused: 

1. Juhtkond on toetav, koostööle suunav ja koostööd tegev.  

2. Personal on kaasatud lasteaia arengu planeerimisse ja arendustegevusse. 

3. Lasteaias valitseb hea mikrokliima, toimib koostöö kõikide töötajate vahel.  

4. Lasteaia kodulehte uuendatakse pidevalt. 

5. Uuendatud on asjaajamiskord (2014). 

6. Turvalise keskkonna tagamiseks on koostatud lasteaia riskianalüüs (2012), igal aastal 

kinnitatakse  turvalisuse tegevuskava.  

7. Koostatud on  hädaolukorra lahendamise plaan. 

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Õppekava uuendamine ja rakendumine.  

2. Arhiivi korrastamine. Kroonikaraamatute koostamine. 

3. Dokumentatsiooni korrigeerimine.  

4. Dokumentide kandmine elektroonilisse registrisse EKIS. 

5. Sisehindamise analüüsi täiustamine. 

6. Rahulolu-uuringute küsimustike uuendamine. 

7. Ühinemine tervist arendavate lasteaedade (TEL) võrgustikuga. 

8. Liitumine lasteaedade lugemispesade projektiga. 
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Tabel 4. Eestvedamise tegevuskava 2015-2017. 

Prioriteetsed tegevused  2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

vastutaja 

Dokumentatsiooni korrigeerimine x x x direktor 

Dokumentatsiooni kandmine registrisse EKIS  x  direktor 

Liitumine elektroonilise infosüsteemiga eLasteaed  x  direktor 

Liitumine (TEL) võrgustikuga   x direktor 

Õppekava uuendamine 

- terviseedenduse tegevuskava lisamine õppekavasse 

 x x direktor 

Sisehindamissüsteemi uuendamine 

- personali ankeetide uuendamine; 

- vanemate ankeetide täiendamine; 

- sisehindamisaruande koostamine; 

- sisehindamissüsteemi hindamine, korrigeerimine 

x x  direktor 

 x  direktor 

 x x  

 x 

direktor 

Arhiivi korrastamine, kroonikaraamatute koostamine x x x direktor 

Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse 

(vanemate kaasamine õppekavatöösse) 

x x x direktor 

 

 

4.2.Personalijuhtimine 

Personalijuhtimise alavaldkondadeks on personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

personali kaasamine ja toetamine, personali arendamine ning personali hindamine ja 

motiveerimine. 

 

Tugevused: 

1. Kõik ametikohad on täidetud, õpetajad (v.a arvatud üks) vastavad 

kvalifikatsiooninõuetele.  

2. Hea koostöö kõikide töötajate vahel. 

3. Õpetajad täiendavad end täiendkoolitustel ning  jagavad koolitustelt saadud teadmisi 

kolleegidega. Õpitu on leidnud rakendamist igapäevatöös. 

4. Õpetajad on motiveeritud osalema erinevates projektides ja konkurssidel (RMK projekt 

“Meisterdusi metsast“ (igal sügisel), erinevates kunstiprojektides, konkursil  Kose 

laululaps,  kevadpeol „Kose kutsub külla“. 
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Parendusvaldkonnad: 

1. Personali hindamine arenguvestluste, sisehindamise ning sisekontrolli kaudu, tagasiside 

analüüsimine, ettepanekutega arvestamine. 

2. Lugemispesade loomine ja rakendumine rühmades. 

3. Elektroonilise infosüsteemi kasutamine dokumentatsiooni täitmiseks. 

4.   Tervisemeeskonna loomine TEL võrgustikuga liitumiseks. 

 

Tabel 5. Personalijuhtimise tegevuskava 2015-2017. 

 
Prioriteetne tegevus 2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

vastutaja 

Personali kaasamine ja toetamine 

Arendusgruppide töö (õppekava, terviseedenduse töö) x x x direktor 

Turvalisuse tegevuskava koostamine õppeaastaks  x x x direktor 

Lugemispesade loomine mõlemasse rühma x x  direktor 

Personali arendamine 

Infosüsteemi eLasteaed rakendamine  x   

Koolitusplaani väljatöötamine, rakendumine ja analüüs x x x direktor 

Pedagoogide täiendkoolitused (prioriteetsed teemad: keskkond, 

tervis ja hariduslikud erivajadused)  

x x x direktor 

Personali hindamine ja motiveerimine 

Personali rahulolu analüüsimine x x x direktor 
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4.3. Koostöö huvigruppidega  

Koostöö huvigruppidega hõlmab koostöö kavandamist, huvigruppide kaasamist ning 

huvigruppidega koostöö hindamist. 

Tugevused: 

1. Toimib tihe koostöö õpetaja ja vanemate vahel - ühised matkad, perepäevad ning 

ühisüritused (vastlapäev, volbripäev, ühised meisterdamised, emade- ja isadepäeva 

tähistamine), mis on leidnud vanematelt positiivset tagasisidet.  

2. Tegus hoolekogu. Koostöös hoolekoguga on valminud lasteaia riskianalüüs,  uuendatud 

on kodukorda, lahendust on leidnud erinevad probleemid. Koostöös hoolekoguga  

koostatakse lasteaia eelarve taotlused. 

3. Toimib tihe koostöö Ardu lasteaiaga.   

4. Toimib vertikaalne ja horisontaalne infovahetus. 

Parendusvaldkonnad: 

1. Koostöö tihendamine valla lasteaedadega. 

2. Koostöös hoolekoguga vanemate rahulolu-uuringute  küsimustiku  uuendamine. 

3. Koostöö tihendamine lapsevanematega. 

 

Tabel 6. Koostöö huvigruppidega tegevuskava 2015-2017.  

Prioriteetne tegevus 2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

vastutaja 

Huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö hindamine 

Koostöö vanematega (lapse arenguvestlused, ühisüritused, 

lahtised tegevused vanematele)  

x x x  

Koostöö tihendamine Kose valla lasteaedadega 

– valla lasteaedade vastastikused külaskäigud) 

x x x direktor 

Raamatukogu – külastused ja raamatute laenutus x x x õpetajad 

Ardu Lasteaed – vastastikused külaskäigud 2x aastas x x x direktor 

Päästeamet – tuleohutusalane programm   x x x direktor 

Politseiamet – liikluskasvatus (Lõvi Leo) - sügisel  x x x direktor 

Kose Ujula – Mõmmide rühma ujumistunnid okt-mai x x x direktor 

Aegviidu looduskeskus (osalemine meisterduskonkursil ja 

loodushariduslikes programmides  

x x x direktor 

Hoolekogu ja vanemad – kaasamine õppekava koostamisse  x x direktor 

Lahtised tegevused kolleegidele (õuesõppe nädal)   x direktor 
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4.4. Ressursside juhtimine 

Ressursside juhtimise alavaldkondadeks on eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-

tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine ning säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid. 

Tugevused: 

1. Toimib horisontaalne ja vertikaalne infovahetus. 

2. Õpetajatel on alates 2012. aastast arvutiga töökohad. Mõlemale rühmale on loodud e-posti 

aadressid (2013). 

3. Välja on töötatud lasteaia logo (2012). 

4. IT-vahendite kasutuselevõtuga  on vähenenud paberikulu. 

5. Jäätmekäitlus on säästev ja keskkonnasõbralik. 

6. Toimib kodulehekülg. 

7. Erivajadustega lapse arenguvajaduste toetamiseks  on  rühma sissepääsu ette ehitatud 

kaldtee, rühma WC-sse on paigaldatud tugitorud. 

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Lasteaia renoveerimine (välisfassaadi ja katusealuste soojustamine, kütte-süsteemi 

tasakaalustamine, koridoride remont).   

2. Rühmaruumide remont. 

3. Paberikulu vähendamine tulenevalt veebipõhise dokumendihalduse kasutuselevõtust. 

 

Tabel 7. Ressursside juhtimise tegevuskava 2015-2017. 

Prioriteetne tegevus 2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

vastutaja 

Eelarveliste ressursside juhtimine 

Lisaressursside otsimise võimalused (projektid)  x x direktor 

Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

Lasteaia renoveerimine (välisfassaadi ja katusealuste soojustamine, 

küttesüsteemide tasakaalustamine) 

   x  

Jänkude rühmaruumi remont x    

Diivanite soetamine lugemispesa jaoks  x   direktor 

Infotehnoloogia vahendite  kaasajastamine (arvutid, printer) x x   

Lasteaia 50. juubeliürituse ettevalmistamine ja läbiviimine   x  direktor 

 



15 

 

Inforessursside juhtimine 

Liitumine eLasteaiaga x   direktor 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Maja soojustamisest tulenev küttekulude kokkuhoid   x  

 

4.5. Õppe-ja kasvatustegevus 

 

Õppe-ja kasvatustegevuse alavaldkondadeks on lapse areng, õppekava ning õppekorraldus ja 

õppemeetodid. 

 

Tugevused: 

 

1. Pidevalt täiendatakse õpivara. Õpetajad on ise valmistanud  õppevahendeid,  teemade 

kaupa on süstematiseeritud mappide süsteem. 

2. Süvendatult tegeletakse loodusõppega. Sagedased on matkad lähedalasuvasse mõisaparki. 

Lapsed on osalenud erinevates loodusõppeprogrammides. 

3. Sagedased on külaskäigud Ravila raamatukokku. 

4. Liiklusohutust õpetab lastele Politseiamet, tuleohutust  Päästeamet, oma tööd on 

tutvustanud kiirabi.  

5. Arvestatakse lapse individuaalsusega.  Erivajadustega lastele on koostatud individuaalsed 

arenduskavad, kohandatud on keskkonda. Lähtuvalt vajadusest on lastele tagatud 

eripedagoogiline ja logopeediline abi. Tähelepanu pööratakse laste tervise tugevdamisele 

– õuesviibimine igal aastaajal, liikumistegevuste  mitmekesistamine – talvel kelgutamine, 

suusatamine, ujumistunnid  Kose ujulas.  

6. Traditsioonilised üritused (rahvakalendri tähtpäevad, sügismatk, jõulupidu, emade-ja 

isadepäev, spordipäev jne). 

7. Õppetegevuses kasutatakse palju draamaõpet, rühmadesse on loodud kostüümiriiulid.  

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Uue, kaasajastatud ja omanäolise õppekava väljatöötamine ja rakendumine. 

2. Terviseedenduse tegevuskava lisamine õppekavasse. 

3. Ühtse arengumappide süsteemi väljatöötamine. 
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4. Õuesõppe läbiviimiseks õueala ja lähiümbruse võimaluste rakendamine. Loodusõpperaja 

rajamine lasteaia õuealale.  

5. Lugemispesade projektiga liitumine. Lugemispesade loomine mõlemasse rühma. 

 

Tabel 8. Õppe-ja kasvatustegevuse tegevuskava 2015 – 2017. 

Prioriteetne tegevus 2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

vastutaja 

Õppekava arendustöö 

- õppekava täiendamine 

- terviseedenduse tegevuskava lisamine õppekavasse 

- terviseedenduse tegevuskava elluviimine  

- väärtuskasvatuse tegevuskava lisamine õppekavasse 

x x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

direktor 

õpetajad 

 

Täiendatud õppekava rakendumine  x x direktor 

Individuaalse arenduskava koostamine erivajadustega lastele x x x direktor  

eripedagoog 

 

Õppe- ja mänguvahendite täiendamine 

- õuevahend erivajadustega lapsele (redel) 

x x 

x 

x direktor 

Lugemispesa loomine Mõmmide ja Jänkude  rühma 

Lugemispesa rakendamine õppetegevuste läbiviimisel 

 x 

x 

 

x 

direktor 

Ühtse arengumappide süsteemi väljatöötamine ja rakendumine   x direktor 

Õuesõppevõimaluste mitmekesistamine 

- õuesõppeklassi ja loodusraja kavandamine ja rajamine 

x x 

x 

x 

x 

direktor, 

õpetajad 

Laste osalemine loodusõppeprogrammides x x x direktor 

Metoodiliste vahendite valmistamine õuesõppeks (teemamapid, 

teemakastid) 

  x direktor 

õpetajad 
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ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Ravila Lasteaia arengukava on arenev dokument. Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord 

aastas (jaanuaris), vajadusel tehakse ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks arengukavasse.  

Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga.  

 

Arengukava uuendatakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega lasteaia eelarves või investeeringute kavas; 

 muudatustega riiklikus õppekavas; 

 lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekul; 

 arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus, kooskõlastatakse hoolekogus ning  

kinnitatakse Kose valla volikogus. 

Lasteaia  arengukava on avalik dokument, mis on kättesaadav Ravila Lasteaia  ning Kose 

valla kodulehel.  
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Kooskõlastused 

1. Kooskõlastatud Ravila Lasteaia pedagoogilisel nõupidamisel 

 26.03.2014,  protokoll nr 2. 

2. Kooskõlastatud hoolekogu koosolekul 

 27.03.2014,  protokoll nr 2. 

3. Kooskõlastatud  Kose valla volikogus 

 


