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SISSEJUHATUS 

 

Oru Lasteaia “Mesimumm” arengukava on dokument, mis analüüsib asutuse hetkeolukorda, 
näitab ära lasteaia arengu põhisuunad ja -valdkonnad, eesmärgid ja tegevused aastateks 
2019-2023, sisaldades tegevuskava, investeeringutekava ja arengukava uuendamise korda.  
Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Oru Lasteaed „Mesimumm“ 
põhimäärusest, Kose valla arengukavast 2015-2025, lasteaia sisehindamise tulemustest ja 
asutuse omapärast. 
Arengukava on aluseks, et tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev 
areng. 
Arengukava on koostatud koostöös lasteaia personali ja lapsevanematega.  
 
Arengukava koostamise protsess: 
l 2015-2018. aasta lasteaia sisehindamine, mille kaudu selgusid parendamist vajavad 
valdkonnad; 
l lapsevanemad hindasid lasteaia hetkeseisu SWOT analüüsi kaudu, lasteaia personal 
hindas lasteaia hetkeseisu SWOT analüüsi kaudu; 
l lasteaia personal osales lasteaia missiooni, visiooni koostamisel ja ühiste väärtuste 
välja selgitamisel; 

l koostatud arengukava kooskõlastati lasteaia pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus. 
 
Arengukava koostamise eesmärgiks on lasteaia jätkusuutlik areng. 
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1 ÜLDANDMED 

 

1.1 Andmed lasteaia kohta 
 

Oru Lasteaed “Mesimumm” on Kose valla haldusalas tegutsev koolieelne õppeasutus, mis 
võimaldab koolieelsest east noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Andmed 
lasteaia kohta on esitatud tabeli vormis. 

Nimetus Oru Lasteaed “Mesimumm” 

Aadress Oru küla, Kose vald, Harjumaa. 75103 

Registrikood 75011607 

Telefon 6079124 

e-post mesimumm@kose.ee 

Kodulehekülg www.orula.ee 

Koolitusluba Nr 3410HTM, 07.09.2004 

Omandivorm munitsipaallasteaed 

Teeninduspiirkond Kose vald 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

Lasteaed on avatud 7.00-19.00 
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1.2  Ülevaade lasteaiast 
 

Oru Lasteaed avati 1984. aastal J. Lauristini nimelise kolhoosi lastepäevakoduna. Alates 1992. 
aastast töötab lasteaed Kose valla alluvuses. 22. aprillil 1999. aastal nimetati Kose 
Vallavolikogu otsusega Oru lastepäevakodu Oru Lasteaed “Mesimummiks”. 

Oru Lasteaia “Mesimumm” sümboliks on mesilane, sest iga lasteaiapere liige on sama usin ja 
töökas kui mesilane. Lasteaial on mesilase embleemiga lipp ja laul “Lõbus Mesimumm”. 
Lasteaia tegemisi kajastab kroonika. Lasteaial on oma kodulehekülg aadressil www.orula.ee ja 
lasteaia Facebook. 

Oru Lasteaed asub kauni looduse keskel. Selle kaudu saab arendada loodusalast 
väärtuskasvatust: avastusõpe looduses; välisporditegevused; õppekäikude ja matkade 
korraldamine; õuesõpe; keskkonnakasvatus ja loodushoid; Mesimummi looduse õpperaja 
rajamine lasteaia lähiümbruses. 

 

Lasteaial on aastakümnete jooksul väljakujunenud pikaajalised traditsioonid: 

· teadmistepäeva tähistamine; 

· rahvakalendri tähtpäevade tähistamine; 

· heategevuslikud laadad; 

· naistepäeva tähistamine; 

· sõbrapäeva üritused; 

· õpetajate päeva tähistamine - Kose gümnaasiumi õpilased rühmades; 

· TÕN koolitused personalile ja lapsevanematele; 

· piknik personalile ja lastele Männiaru Puhkekeskuses; 

· sügis- ja kevadmatkad kodukoha looduses; 

· koolieelikute jalgrattamatk; 

· sügisene ja kevadine spordipäev; 

· vanavanemate päev; 

· osalemine üle-Eestilises loodusprojektis „Tere, kevad!“; 

· 100 päeva koolilaps. Kutsume lasteaeda külla 1. klassi õpilased; 
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· lasteaia kroonika koostamine; 

· advendiaja jõuluhommikud; 

· Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine; 

· isadepäeva ja emadepäeva tähistamine; 

· lasteaia teatriprojekt; 

· osalemine Oru ja Kose laste lauluvõistlustel; 

· laste kunstitööde näitused; 

· õppekäigud personalile; 

· kultuuri- ja õppereisid personalile. 

 

1.3  Koostöö lapsevanemate ja huvigruppidega  
 

Lapsevanemaid kaasatakse lasteaia tegemistesse läbi erinevate ühiste ürituste ja koolituste 
ning koduste ülesannete. Korra õppeaasta jooksul on avatud Mesimummi päev, kus 
lapsevanemal on võimalus viibida kogu päeva oma lapse rühmas ja aktiivselt osaleda kõikides 
päeva läbivates tegevustes. 

Lasteaial on kauaaegsed ja sõbralikud suhted Oru Põhikooli, Oru Külakeskuse, Oru 
Raamatukogu, Kose Gümnaasiumi, Männiaru Puhkekeskuse, Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambri; 
OÜ Hambaravi dr. Malle Veeringu, Kose Teataja, Tuhala BIO OÜ, Kose Muusikakooli ja 
Kose Kunstikeskusega.  

 

1.4  Lasteaia eripära 
 

Meie lasteaed asub looduskaunis kohas, Tuhala karstiala, unikaalse Tuhala Nõiakaevu, 
Ohvriallika ning Oru karjamõisa ja iidse mõisapargi vahetus läheduses.  

Terviseõpetuse tegevusi on lasteaias süvendatult läbi viinud tervishoiutöötaja alates 1998. 
aastast. 2012. aasta septembrist alates alustas tervishoiutöötaja esmaabi õpetuse andmist 
4-6aastastele lastele. Lasteaias toimub muusikaõpetaja juhendamisel lauluring 
solfedžoõpetusega 5-7aastastele lastele. Alates 2013. aasta septembrist toimub lasteaias 
profülaktiline võimlemine jalalaba lihaste tugevdamiseks 5-7aastastele lastele. Eelnevalt 
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uuritakse 5-7aastaste laste jalavõlve ning selgitati välja profülaktilist võimlemist vajavad 
lapsed. 

Alates 2015. aasta novembrist on lasteaias avatud kuus rühma. 

 

1.5  Lasteaia hetkeseis 
 

1.5.1 Lapsed 
Oru Lasteaias “Mesimumm” on hetkel kuus rühma 1,5-7aastastele lastele. Rühmade 
komplekteerimise aluseks on laste vanus, eelistame vanuserühmi. Lasteaias on sõimerühmad 
ja aiarühmad. 

Oru Lasteaed “Mesimumm” rühmad on käesoleval õppeaastal järgmised: 

· Mummid - sõimerühm, 1,5-2aastased lapsed; 

· Summid - sõimerühm, 2-3aastased lapsed; 

· Taruke - aiarühm, 3-4aastased lapsed; 

· Õieke - aiarühm, 4-6aastased lapsed; 

· Kärjeke - aiarühm, 5-6aastased lapsed; 

· Mesilinnud – aiarühm, 5-7aastased lapsed. 

Rühmade komplekteerimise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus ja Kose valla 
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord, lapse arengueeldused, 
rühmade täituvus ja tegelikud vajadused. 2018. aasta maikuu lõpus käis lasteaias 105 last. 
Eelneva nelja aasta sisehindamise tulemustest selgus, et kooliminevate laste arv on püsinud 
stabiilsena. (vt tabel 1) 

Tabel 1. Kooliminevate laste arv 2015-2018. aastatel 

 2015 2016 2017 2018 

Poisid 10 14 13 7 

Tüdrukud 12 10 8 15 

Kokku 22 24 21 22 
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Igaks õppeaastaks komplekteeritakse lasteaiarühmad vastavalt laekunud avaldustele. Alates 
2015. aasta novembrikuust on Oru Lasteaias „Mesimumm“ kuus rühma, tänu millele on siiani 
saanud kõik järjekorras olevad lapsed lasteaiakoha (vt tabel 2): 

Tabel 2. Lasteaiakohtade vajadus 2019-2020. aastatel  

Aasta Lasteaia 
kohasoovimise 

avaldused seisuga 
10. detsember 2018 

Vabaneb kohti 
seoses 

kooliminejatega 

2019 22 last 22 last 

2020 8 last 17 last 

 

Viimase viie aasta uuringu tulemused näitavad, et lasteaeda tulevate kakskeelsest perest pärit 
laste arv on kahaneva trendiga (vt tabel 3).  

Tabel 3. Kakskeelsest perest lapsed 

Aasta Laste üldarv Kakskeelsed lapsed (arv 
protsentides) 

2013-2014 100 12% 

2014-2015 100 7% 

2015-2016 116 6,8% 

2016-2017 109 6,4% 

2017-2018 105 5,7% 

 

Õpetajad kasutavad nende laste keeleliseks arenguks keelekümblusmeetodit. 100 % lasteaias 
käivatest lastest asuvad õppima eestikeelsesse kooli. 

 

1.5.2  Personal 
Oru Lasteaia “Mesimumm” personali üldarv 10. septembri 2018 aasta seisuga on 31 töötajat. 
Lapsehoolduspuhkusel viibib hetkel kaks töötajat. Lasteaias on 29,75 ametikohta: 
rühmaõpetajaid 2,0 kohta rühmas; õpetajaabi 1,0 kohta rühmas; liikumisõpetaja 0,125 kohta 
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rühmas; muusikaõpetaja 0,125 kohta rühmas; perenaine, koristaja, majandusjuhataja ja  
eripedagoog-logopeed 1,0; õppealajuhataja 0,5 ja tervishoiutöötaja 0,5 kohta; kokad 2,0 kohta 
ja köögi abitööline 1,0 kohta; aednik 0,5 ja remonditööline 0,5 kohta.  

Kvalifikatsiooninõuetele vastab üheksa õpetajat ehk 69% lasteaia õpetajatest (vt tabel 4). 
Tasemeõppes omandab kvalifikatsiooni kolm õpetajat, magistriõppes omandab magistrikraadi 
kaks õpetajat. Õpetajad täiendavad ennast pidevalt erialastel koolitustel. 

Tabel 4. Personali haridus 10. septembri 2018. aasta seisuga 

 Magist. Bakal. Ped. 
keskeri 

Muu 
keskeri 

Kesk Kutsekesk Kutse 

Pedagoogid 2 7 2 3 3   

Muu 
personal 

   2 4 5 3 

 

Lasteaias töötab kõige rohkem 41-50-aasta vanuseid pedagooge (vt tabel 5). Pedagoogide 
üldarvust on neid 35,3%, 31-40-aasta vanuseid on 29,4%  ja 51-60- aasta vanuseid on 23,5%. 
Positiivne on, et pedagoogidel on vanusegrupiti tekkinud tasakaalustatud jaotus. Selline 
tasakaal loob lasteaia arenguks soodsa olukorra, kus organisatsioonis töötavad erineva 
kogemusega õpetajad. Lähiaastatel ei ole ette näha pensioni-ikka jõudjaid.  

Tabel 5. Pedagoogide vanus 10. septembri 2018. aasta seisuga 

Ametikoht Kuni 30 31-40 41-50 51-60 

Direktor   1  

Õppealajuhataja    1 

Rühmaõpetajad 2 4 4 2 

Muusikaõpetaja  1   

Liikumisõpetaja    1 

Eriped.-logopeed   1  

 

Lasteaias töötab muu personali osas kõige rohkem üle 51-60-aasta vanuseid töötajaid (vt tabel 
6). Muu personali üldarvust teeb see 44,4%. 41-50-aasta vanuseid töötajaid on 22,22% ja 
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31-40 ja üle 61-aasta vanuseid töötajaid on 16,7%. Alla 30-aasta vanuseid muu personali 
liikmeid 2018-2019. õppeaastast lasteaias ei tööta. 

 

Tabel 6. Muu personali vanus 10. septembri 2018. aasta seisuga 

Ametikoht 31-40 41-50 51-60 Üle 61. 

Majandusjuhataja  1   

Tervisetöötaja 1    

Õpetaja-abi 1 3 1 2 

Perenaine   1  

Kokk 1   1 

Köögi abitööline   1  

Koristaja   3  

Aednik   1  

Remonditööline   1  

 

Personali vanuselisest jaotusest (vt tabel 5 ja 6) on märgata erinevust pedagoogilise personali 
ja muu personali osas. Pedagoogilisest personalist on 13 töötajat (76,46%) nooremad kui 
50-aastased ja muu personali osas on 11 töötajat (61,11%) vanemad kui 50-aastased. Kogu 
personali arvestades on tekkinud vanusegrupiti tasakaalustatud jaotus, mis loob arenguks 
soodsa olukorra, kui organisatsioonis töötavad erineva kogemustega inimesed. 

 

1.5.3  Juhtimine 
Lasteaia juhtkonda kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja. Lasteaia 
juhtimisse on kaasatud lasteaia hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu. Lasteaiatöö 
parendamiseks on moodustatud kõiki huvigruppe hõlmavad töömeeskonnad: 
arendusmeeskond, tervisemeeskond, projekti- ja loovmeeskond ning kroonikameeskond. 
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Oru Lasteaed “Mesimumm” tööd juhib ja korraldab direktor, kes: 

· vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise 
eest;  

· tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise 
nõukogu ja hoolekoguga; 

· täidab teisi seadustest ja lasteaia põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.  

Lasteaia juhtkonda kuulub õppealajuhataja, kes: 

· kavandab ja koordineerib lasteaia õppe- ja kasvatustööd. Omab ülevaadet pedagoogide 
tööst ja annab selle kohta tagasisidet;  

· korraldab koostööd spetsialistidega ja tagab õppevahendite olemasolu;  

· osaleb koos direktoriga õpetajate värbamisprotsessis.  

 

Lasteaia juhtkonda kuulub majandusjuhataja, kes: 

· kavandab ja korraldab eelarvega seotud küsimusi ja osaleb lasteaia arendustegevuses;  

· juhib muu personali tööd;  

· planeerib ja korraldab igapäevast majandustegevust.  
 
Juhtkond on direktorile nõuandev organ lasteasutuse tegevusega seotud küsimustes. 

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja 
hindamine ning direktorile ja hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parendusettepanekute 
tegemine. Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid, eripedagoog-logopeed ja 
tervishoiutöötaja. 

Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja 
huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. Hoolekogusse kuuluvad iga 
rühma lastevanemate esindaja, vallavalitsuse nimetatud esindaja ja õpetajate esindaja.  
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2  LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Lasteaia missioon: 

Oru Lasteaed “Mesimumm” toetab koostöös koduga iga lapse arengut väärtustades hoolivust, 
avatust ja ausust. 

 

Lasteaia visioon: 

Oru Lasteaed “Mesimumm” on loova ja mängulise õpikeskkonnaga lapsesõbralik lasteaed. 

 

Lasteaia põhiväärtused 

 

Oru Lasteaia „Mesimumm” põhiväärtused annavad lasteaiale omanäolisuse ning suuna 
lasteaia laste, töötajate ja lapsevanemate ühisele mõtlemisele ja arusaamisele. 

Oru Lasteaia “Mesimumm” ühiselt sõnastatud põhiväärtused on: 

l koostöö - kõikide osapoolte vahel hästi toimiv koostöö, mis põhineb vastastikusel 
usaldusel ja lugupidamisel; 

l hoolivus – oskus märgata, hoolivus iseenda ja teiste suhtes, kõikide suhtes heasoovlik, 
üksteist arvestav ja austav käitumine; 

l avatus - oleme arenemisvõimelised, professionaalsed ning avatud uuendustele; 

l sõbralikkus – positiivne suhtumine ja suhtlemine täiskasvanute ja lastega, loodud on 
lapsesõbralik keskkond; 

l ausus – sõnade, mõtete ja tegude ühtsus. 
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3  LASTEAIA ARENDUSVALDKONNAD 

 

Koolieelse Lasteasutuse arendusvaldkonnad tulenevad dokumendist Oru Lasteaed 
“Mesimumm” sisehindamise kord (direktori käskkiri nr 10, 19.10.2012). Koolieelse 
Lasteasutuse arenduse põhisuunad määratletakse kindlaks lasteasutuse arengukava viies 
põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades, mis on seotud tulemusega. 

1. Eestvedamine ja juhtimine: 

l eestvedamine; 

l strateegiline juhtimine. 

2. Personalijuhtimine: 

l personalivajaduse hindamine; 

l personali värbamine; 

l personali kaasamine ja toetamine; 

l personali arendamine; 

l personali hindamine ja motiveerimine. 

3. Koostöö huvigruppidega: 

l koostöö kavandamine; 

l huvigruppide kaasamine; 

l huvigruppidega koostöö hindamine. 

4. Ressursside juhtimine: 

l eelarveliste ressursside juhtimine; 

l materiaal- tehnilise baasi arendamine; 

l inforessursside juhtimine; 

l säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess: 
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l lapse areng; 

l õppekava; 

l õppekorraldus ja - meetodid; 

l väärtused ja eetika. 

Arenguvaldkondade järgi toimub lasteaias pidev sisehindamise protsess, mille põhjal 
koostatakse üks kord kolme õppeaasta jooksul lasteaia sisehindamise aruanne. 
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4 LASTEAIA TUGEVUSED JA ARENDUSE PÕHISUUNAD 

 

Lasteaia tegevuse tugevused ja hetkeolukorra analüüsi tulemused on määratletud 
sisehindamise käigus ning on esitatud lasteaia sisehindamise aruandes. Need sisehindamise 
käigus leitud tegevuse tugevused on esitatud kõikide lasteaia arenduse valdkondade lõikes. 
Lasteaia tegevuse tugevuste analüüsi tulemustest on välja kasvavad   lasteaia 
parendusvaldkonnad ja arenduse põhisuunad. Lasteaia tegevuse tugevused ja arenduse 
põhisuunad on parema ülevaate saamiseks esitatud tabelivormis. 

Arengukava valdkond Eestvedamine ja juhtimine 

Olulisemad tugevused l koostatud ja kinnitatud mitmed lasteaiale olulised 
dokumendid: 

ü 2015 Oru Lasteaed „Mesimumm“ põhimäärus; 

ü 2015 Töökorralduse reeglid; 

ü 2017 Asjaajamiskord; 

ü 2017 Personali tunnustamise ja motiveerimise kord; 

ü 2018 Riskianalüüs 2018-2020; 

ü 2018 Tervise edendamise kava. 

l 2017 on üle mindud elektroonilisele dokumendiregistrile; 

l 2017 on ühinetud e-lasteaiaga; 

l kirjutatud erinevad projekte ja saadud rahastus: 

ü 2017 KIK õppekäikudele – toimusid aprillis ja mais 2018; 

ü 2018 maanteeametile „Liiklusvankri“ projekt; 

ü 2018 Innovele – pilootprojekt „HappyMe“. 

l lasteaia maine kujundamine läbi positiivse 
meediakajastuse; 

l sõimerühmas töötab kaks õpetajat, õpetajaabi ja lisaks 
perenaine, et soodustada alla 3aastaste laste paremat 
kohanemist lasteaiaga; 



Oru Lasteaed „Mesimumm“ arengukava 2019-2023 

16 

 

 

Parendusvaldkonnad 
ja arenduse 
põhisuunad 

l koostada uus sisehindamiskord; 

l koostada personali värbamise kord; 

l osaleda erinevates projektides, ka rahvusvahelistes; 

l uuendada lapsevanema rahulolu uuringut: 

l dokumentatsiooni nõuetekohane arhiveerimine. 

Arengukava valdkond Personalijuhtimine 

Olulisemad tugevused l sõbralik ja koostöövalmis personal; 

l projektides osalemine. “Tere, Kevad!”, TÕN, KIK; 

l personali tunnustamine mittemateriaalsete võimalustega ja 
aasta kolleegi valimised alates 2017. aastast; 

l 2017 ja 2018 on õpetajate vanusegruppide jaotus rohkem 
tasakaalustatum; 

l kolm õpetajat läbivad tasemekoolitust, et omandada 
kvalifikatsiooni; 

l kaks õpetajat õpib magistriõppes; 

l väljakujunenud pikaajalised traditsioonilised üritused ja 
õppekäigud personalile; 

l toimuvad personali rahulolu-uuringud; 

l õpetajad ja õpetajaabid on kaasatud erinevatesse 
töörühmadesse: arendus-, loov- ja tervisemeeskonda. 

Parendusvaldkonnad 
ja arenduse 
põhisuunad 

l rohkem oleks vaja erialased koolitusi ka õpetajaabidele; 

l kolm õpetajat ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele; 

l kasutades pilootprojekti HappyMe tulemusi, parendada 
kogu personali ja meeskondade vahelist koostööd; 

l puudub tagasiside pidaja rahulolust. 

Arengukava valdkond Koostöö huvigruppidega 

Olulisemad tugevused l ühisüritused lapsevanematega: isadepäev, jõulupeod, 
kevadine sportlik üritus, vanavanemate päev, 
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emadepäev, erinevad laadad; 

l lasteaias toimuvad mitmed huviringid pärastlõunasel ajal 
(lauluring, judo, laste jooga); 

l lasteaia tegemisi on aktiivselt kajastatud “Kose Teatajas”; 

l koostöös lasteaia hoolekoguga on korraldatud talgupäevi 
lasteaia õuealal; 

l toimub koostöö õpetaja ja lapsevanema vahel. Head 
tulemust oleme saavutanud lapse arengu toetamisel 
koduste ülesannete andmisega lapsele ja lapsevanemale; 

l uuendatud lasteaia koduleht ja lasteaial on Facebook 
teadete edastamisteks; 

l hea koostöö Oru Põhikooliga laste sujuvaks üleminekuks 
kooli. Õppepäevad üks kord kuus. Spordisaali kasutamise 
võimalus üks kord nädalas liikumistegevuste läbiviimiseks; 

l lasteaial on veel mitmeid koostööpartnereid: Männiaru 
Puhkekeskus,  Tuhala  Ajaloo-ja Kunstikamber, OÜ 
Hambaravi Malle Veering, Kose Muusikakool jne; 

l Mesimummi päev lapsevanematele. Lapsevanemal on 
võimalus viibida ja kaasa tegutseda oma lapse rühmas. 

Parendusvaldkonnad 
ja arenduse 
põhisuunad 

l hoolekogu aktiivsem osalemine lasteaia juhtimisel ning 
ühisürituste korraldamisel; 

l lapsevanematele koolitusi kasvatusteemadel; 

l tõhustada koostööd valla lasteaedade vahel; 

l kaasata lapsevanemaid arengukava koostamisse (SWOT 
analüüs). 

Arengukava valdkond Ressursside juhtimine 

Olulisemad tugevused l 2015. aasta oktoobris avati lasteaias kuues rühm Õieke, 
paigaldati uued õueatraktsioonid, teostati parkla 
juurdeehitus;  

l 2016. aastal on kõik lasteaia ruumid on varustatud 
ATS-süsteemiga; 

l 2017. aastal renoveeriti kõikide rühmade terrassid; 

l 2017. aastal toimus sanitaarremont  Mesilindude ja 
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Summide rühmade magamistubades; 

l 2017-2018. aastal renoveeriti kogu lasteaia õueala 
unikiviga; 

l 2018. aastal osteti kõikidesse rühmadesse kuivatuskapid; 

l lasteaias on oma marja- ja õunaaed, mille saadusi kasutame 
toidu valmistamisel; 

l lasteaia jäätmekäitlus on keskkonnasõbralik – kasutame 
jäätmete sorteerimist. 

Parendusvaldkonnad 
ja arenduse 
põhisuunad 

l kolme rühma ruumid vajavad kapitaalremonti; 

l köögiplokk ja metoodiline kabinet vajavad 
kapitaalremonti, uut sisustust; 

l personali WC  vajab kapitaalremonti; 

l välisfassaad vajab renoveerimist; 

l piirdeaia uuendamine. 

Arengukava valdkond Õppe- ja kasvatusprotsess 

Olulisemad tugevused l lasteaias on koostatud õppekava, mida analüüsitakse igal 
õppeaastal; 

l lapsed saavad eripedagoogilist ja logopeedilist abi, 
erivajadusega laste toetamiseks on vajadusel koostatud 
IAK; 

l välja on kujunenud pikaajalised traditsioonilised üritused 
lastele: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, 
teadmistepäeva tähistamine, lasteaia piknik, 
teatrietendused jne; 

l lastele on korraldatud evakuatsiooniõppus, liikluspäev; 
projekt „Tulest targem“; 

l lasteaias pööratakse suurt tähelepanu laste tervise 
tugevdamisele: tasakaalukas ja mitmekesine menüü, õues 
viibimine igal aastaajal, liikumistegevused õues, 
spordipäevad, matkad jalgsi ja jalgratastega, 
koolieelikutele terviseõpetuse tegevused ja 4-6aastastele 
lastele esmaabi õpetus, mida viib läbi tervishoiutöötaja; 

l pärast õueteede renoveerimist saavad lapsed lasteaias sõita 
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tõuke- või jooksurattaga; 

l laste arengu hindamine on järjepidev ja süsteemne: lapse 
kasvumapp, “Tarkuselill”, laste rahulolu uuring, 
koolieelikutele koolivalmiduse uuring; 

l õpetajad nõustavad lapsevanemaid õppe- ja 
kasvatusküsimustes, toimuvad arenguvestlused; 

l lasteaia metoodilise kabineti vahendid aitavad 
õppetegevusi sisukamaks ja huvitavamaks muuta; 

l lasteaial on kostüümiladu; 

l tagasiside koolilastelt: 100 päeva koolilaps; 

Parendusvaldkonnad 
ja arenduse 
põhisuunad 

l õuesõppe võimaluste avardamine; 

l süvenenult tegeleda liikluskasvatusega; 

l uuendada õppekava; 

l leida võimalusi, et koolieelikud saaks Kosel ujumas käia. 

l luua lasteaias võimalusi robootikaga tegelemiseks 
(Bee-Bot programmeeritavad põrandarobotid). 

 

Sisehindamine tagab lasteaia eesmärgistatud tegevuse. Sisehindamise käigus analüüsitakse 
lasteaias põhitegevuste tulemuslikkust. Sisehindamise tulemused on aluseks lasteaia tegevuse 
parendamisel. Sisehindamine lasteaias tagab personali õiguspärase tegevuse ning ressursside 
otstarbeka kasutamise.  
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5  TEGEVUSKAVA 2019-2022. AASTATEKS 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 
 
Lasteaia arengukava tegevuskava on koostatud kolmeks aastaks. Tegevuskavas  kajastub see, 
millist strateegilisel tasemel kvalitatiivset muutust lasteaias me soovime järgnevate aastate 
jooksul saavutada. Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Igas 
tegevusvaldkonnas on esitatud eesmärgid ja tegevused aastate lõikes ja vastutaja.  

 

Eesmärgid: 

l uuendada sisehindamiskorda; 

l koostada personali värbamise kord; 

l erinevates projektides osalemine; ka rahvusvahelistes; 

l uuendada lapsevanema rahulolu uuringut; 

l dokumentatsiooni nõuetekohane arhiveerimine; 

l ühtsete väärtuste rakendamine lasteaias. 

 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

2019 2020 2021 2022 

Personali eneseanalüüsi  ja 
arenguvestluste läbiviimine 

kasutades pilootprojekti 
HappyMe töövahendit  

x    õppealajuhataja 

Sisehindamiskorra  
koostamine 

x    direktor 

Sisehindamiskorra struktuuri 
analüüs 

  x  direktor 

Sisehindamisaruande  
(2019-2021õppeaastad) 

  x  direktor 
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koostamine 

Personali värbamise korra 
koostamine 

x    direktor 

Lapsevanema rahulolu 
uuringu uuendamine 

x    direktor 

Dokumentatsiooni 
nõuetekohane arhiveerimine 

x x   direktor 

KIK projektides osalemine x x   direktor 

Projekti “Kiusamisest vaba 
lasteaed” tulemuste analüüs ja 

kokkuvõtete tegemine 

  x  õppealajuhataja 

Ühtsete väärtuste ja 
põhimõtete rakendamine 

lasteaias (personal, lapsed, 
lapsevanemad) 

x x x x direktor 

Tutvumine e-Twinningu 
keskkonnaga 

x    direktor 

Osalemine e-Twinningu 
õpiprojektides 

 x x x direktor 

Hitsa projektides osalemine  x x x  direktor 

Projektis “ Euroopa 
vabatahtlikud“ osalemine 

 x x  direktor 

Riskianalüüsi 2021-2023 
koostamine 

 x   direktor 

Õppeaasta tegevuskava 
koostamine ja kinnitamine 

x x x x direktor 

Lapse rahulolu uuringu 
küsimustiku uuendamine 

 x   õppealajuhataja 
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5.2  Personalijuhtimine 
 

Eesmärgid:  

l lasteaias töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad; 

l lasteaia personal töötab ühtse meeskonnaga; 

l lasteaed saab tagasisidet pidaja rahulolust; 

l lasteaias on toimivad töörühmad: arendusmeeskond, loovmeeskond, tervisemeeskond, 

projektimeeskond ja kroonikameeskond; 

l lasteaia personal on kaasatud arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse; 

l Kose valla lasteaiad teevad koostööd ühiste ürituste ja koolituste korraldamisel; 

l loodud on tingimused töötajate professionaalseks arenguks, toimetulekuks 

käitumisraskustega ja erivajadustega lastega. 

 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2019 2020 2021 2022  

Kvalifikatsiooni omandamine x x x  direktor 

Ühtsete väärtuste ja 
põhimõtete rakendamine 

personali poolt 

x x x x direktor 

Personali aktiivne osalemine 
meeskonna töös 

x x x x direktor 

Meeskonnatöö analüüs ja 
kokkuvõtete tegemine 

 x  x direktor 

Välja selgitada personali 
koolituste vajadus 

x x x x direktor 

Sisekoolituse läbiviimine: 
koolitustest tagasiside 
andmine, kogemuste 

x x x x õppealajuhataja 
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jagamine, praktikumide 
läbiviimine, avatud 

õppetegevuste korraldamine 

Personalile esmaabikoolitus   x  direktor 

Personalile tuleohutuskoolitus, 
evakuatsiooniõppus 

x x x x direktor 

Mittepedagoogilise personali 
pedagoogiliste kompetentside 

toetamine koolituste kaudu 

 x x x direktor 

Projekti “Kiusamisest vaba 
lasteaed” koolitustel 

osalemine (rühma töötajad, 
kes alustavad projekti 

läbiviimist oma rühmas) 

x x   õppealajuhataja 

Personali eneseanalüüsi  ja 
arenguvestluste läbiviimine 

kasutades pilootprojekti 
HappyMe töövahendit 

x    õppealajuhataja 

Ühiste koolituste 
korraldamine Kose valla 

lasteaedadele 

 x  x direktor 

Koolitustel osalemine teemal 
“Käitumisraskustega ja 

erivajadustega laps lasteaias“ 

x x   õppealajuhataja 

Tervistedendavate tegevuste 
korraldamine personalile 

x x x x direktor 

Mentorluse süsteemi loomine 
uute töötajate juhendamisel ja 

toetamisel 

 x   direktor 

Personali silmaringi ja 
teadmiste avardamiseks 
õppereiside ja õppekäikude 
korraldamine 

x x x x direktor 
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5.3  Õppe- ja kasvatustegevus 
 

Eesmärgid:  

l lasteaia õppekava uueneb ja täieneb; 

l rühma õppe- ja kasvatustegevused on omavahel lõimitud; 

l süvenenult tegeletakse liikluskasvatusega; 

l lasteaias on hästi toimiv laste tugisüsteem; 

l lasteaia õuealal avarduvad õuesõppe võimalused, rajatud loodusrada lasteaia 

lähiümbruses; 

l lasteaias luuakse võimalused digipädevuse arendamiseks; 

l keelekümblusmeetodi kasutamisega täieneb kakskeelsete laste arendamiseks 

õppematerjalide maht. 

 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2019 2020 2021 2022  

Metoodika „Kiusamisest vaba 
lasteaed” raames 

käitumiskultuuri kujundamine, 
kiusamist ennetav tegevus ja 
õppematerjalide täiendamine 

x x x x õppealajuhataja 

Kiusamisest vaba lasteaed 
projektiga ühinevad ka teised 

aiarühmad 

 x x  õppealajuhataja 

Avatud õppetegevuste  
jälgimine õpetajate ja 

juhtkonna poolt 

x x x x õppealajuhataja 

Tervistedendavad tegevused 
lastele, tervisenädal 

x x x x õppealajuhataja 
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Ujumine koolieelikutele x x x x õppealajuhataja 

Hariduslike erivajadustega 
laste märkamine, toetamine ja 

vajadusel IAK koostamine 

x x x x direktor 

Tugiteenust vajava lapse 
vanemate nõustamine ja 

kogemusnõustamise 
pakkumine 

(lapsevanemalt 
lapsevanemale)   

x x x x direktor 

Vajadusel lasteaiaväliste 
tugispetsialistide kaasamine 

tugisüsteemi 

x x x x direktor 

Õppekava ainevaldkondade 
koondtabelite analüüsimine   

 x   õppealajuhataja 

Õuesõppe teemalistel 
koolitustel osalemine 

x    õppealajuhataja 

Õuesõppe tegevuste, 
väljasõitude, õppevahendite ja 
- keskkonna edasiarendamine 

(teemamapid, 
maastikumängud, 

herbaariumid, 
õuesõppekeskkond)  

x x x x direktor 

IT alastel koolitustel 
osalemine 

x x x  õppealajuhataja 

Digipädevuse lisamine 
lasteaia õppekavasse 

x    õppealajuhataja 

Haridusrobotite kasutamine 
õppekasvatustegevuses 

x x x x õppealajuhataja 

Liikluskasvatuse lisamine 
õppekavasse 

x    direktor 
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Läbi erinevate tegevuste laste 
liiklusteadlikkust arendamine 

x x x x õppealajuhataja 

Arendavate temaatiliste 
õppevahendite kogumi 
täiustamine  

x x x x õppealajuhataja 

 

5.4  Ressursside juhtimine 
 

Eesmärgid: 

l renoveeritud on lasteaia kolm rühma (vt Kose valla tegevuskava 2015-2025 punkt 1.1.6); 

l lasteaia hoonel on osaliselt soojustatud vundament ja rekonstrueeritud fassaad  (vt Kose 
valla tegevuskava 2015-2025 punkt 1.1.16); 

l renoveeritud on lasteaia köögiplokk koos majandusruumidega ( vt Kose valla tegevuskava 
2015-2025 punkt 1.1.14); 

l projekteeritud on lasteaia õueala (vt Kose valla tegevuskava 2015-2025 punkt 1.1.2); 

l lasteaia õuealale on rajatud õpperada (vt Kose valla tegevuskava 2015-2025 punkt 1.1.3); 

l lasteaia õuealale on rajatud õuesõppe väliklassid (vt Kose valla tegevuskava 2015-2025 
punkt 1.1.4); 

l täiendatud on mänguväljakute inventari ja rajatud liiklusväljak (vt Kose valla tegevuskava 
2015-2025 punkt 1.1.5); 

l uuendatud on lasteaia piirdeaed (vt Kose valla tegevuskava 2015-2025 punkt 1.1.22); 

l lasteaia õpi- ja kasvukeskkond muutub järk-järgult kaasaegsemaks. 

 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2019 2020 2021 2022  

Kolme rühmaruumi 
renoveerimine ja mööbli 

uuendamine 

x x x x Direktor 

/majandusjuhataja 

Lasteaia mänguväljakute 
inventari täiendamine ja 

x x   Direktor 
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liiklusväljaku rajamine /majandusjuhataja 

Köögiploki ja 
majandusruumide 

renoveerimine 

x x   Direktor 

/majandusjuhataja 

Vundamendi osaline 
soojustamine ja fassaadi 

rekonstrueerimine 

x x   Direktor 

/majandusjuhataja 

Õueala projekteerimine x x   Direktor 

/majandusjuhataja 

Õuealale õpperaja rajamine  x x   Direktor 

/majandusjuhataja 

Õuesõppe väikeklasside 
rajamine 

x x   Direktor 

/majandusjuhataja 

Piirdeaia uuendamine x    Direktor 

/majandusjuhataja 

 

5.5  Koostöö huvigruppidega 
 

Eesmärgid: 

l lasteaed on avatud koostööks erinevate huvigruppidega, kes toetavad lasteaia 
arendustegevust ja lapse arengut; 

l lasteaed on lapsevanemate aktiivne toetaja, nõustaja; 

l hoolekogu on tugev partner lasteaia toetajana; 

l lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia tegemistes; 

l koostöö laienenud Kose valla kõigi lasteaedadega; 

l lasteaia huvitavad ettevõtmised kajastuvad meedias. 

 



Oru Lasteaed „Mesimumm“ arengukava 2019-2023 

28 

 

 

Tegevused   Aeg   Vastutaja 

 2019 2020 2021 2022  

Ühiste ettevõtmiste ja ürituste 
läbiviimine Oru Põhikooliga  
(Oru laululaps, 100 päeva 
koolilaps, teatrite, laatade 
külastamine jms) 

x x x x õppealajuhataja 

Lapsevanemate rahulolu 
uuringu tulemuslikkuse 

analüüsimine 

   x õppealajuhataja 

Hoolekogu esindaja osalemine 
kõikides erinevates lasteaia 

strateegilist arengut 
mõjutavates töörühmades 

x x x x hoolekogu esimees 

Hoolekogu korraldab 
õppeaasta jooksul ühe 

ülemajalise ürituse 

 x x x hoolekogu esimees 

Arenguvestlused 
lapsevanematega üks kord 

aastas 

x x x x õppealajuhataja 

Tervisesportlik üritus koos 
lapsevanematega 

x x x x direktor 

Lapsevanemate kaasamine 
lasteaia tegevustesse: üritused, 

õppetegevused, õppekäigud 

x x x x direktor 

Kose valla kõigi lasteaedade 
koolitusteema 

väljaselgitamine 

 x   direktor 

Kose valla kõigi lasteaedadega 
ühiste koolituste korraldamine 

 x  x direktor 
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6  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Oru Lasteaed “Mesimumm” arengukava on avalik dokument, mille täitmist analüüsitakse ja 
kava korrigeeritakse igal aastal. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse õppeaasta töö 
kokkuvõttest, mis arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning kus tehakse 
ettepanekuid direktorile muudatuste sisseviimiseks arengukava tegevuskavasse. Muudatused 
arengukava tegevuskavasse kinnitab lasteasutuse direktor.  

Lähtuvalt sisehindamise aruandest koostatakse uus arengukava, mille kinnitab Kose 
Vallavolikogu. 

Arengukava on läbi arutatud ja kooskõlastatud pedagoogilisel nõupidamisel 23.01.2019 
(pedagoogilise nõukogu protokoll nr 1-9/2)  

Arengukava läbi arutatud ja kooskõlastatud Oru Lasteaia „Mesimumm“ hoolekogu koosolekul 
28.01.2019 (hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-10/3) 

Arengukava muudetakse seoses: 

l haridusalase seadusandluse muutusega; 

l riikliku õppekava muudatustega; 

l asutuse struktuuri, töökorralduse muudatusega; 

l pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, lapsevanemate, vallavolikogu või vallavalitsuse poolt 
tehtud ettepanekutega; 

l lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Arengukava on kättesaadav lasteaias direktori kabinetis ning Oru Lasteaed “Mesimumm” 
kodulehel 

 

 



  Kinnitatud Kose Vallavolikogu  
22.03.2019 määrusega nr 53 

 

LISAD: 

Lisa 1 SWOT-analüüs  (personali koostatud 2018 oktoobris) 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

*rahulik ja positiivne töökeskkond 

*stabiilne ja püsiv personal 

*õppimisele, enesetäiendusele ja 
uuendusele avatud kollektiiv 

*üksmeelne ja kokkuhoidev kollektiiv 

*personal on motiveeritud koos tegutsema 

*teotahteline meeskond 

*kompetentne juhtimine, ka majanduslikult 

*paindlik, arvestav ja töötajasõbralik 
juhtkond 

*noorenev töötajaskond 

*hea koostöö lapsevanematega 

*looduslähedane ja lapsesõbralik keskkond 

*huviringide rohkus ja mitmekesisus 

*traditsioonilised üritused 

*sisekoolitused 

*lasteaias töötab eripedagoog-logopeed 

*oma toitlustus 

*rühmaruumid avarad 

*hästi toimiv kahe õpetaja süsteem 

*koostöös personaliga on loodud lasteaia 
ühised väärtused 

*remondivajadus: kolm rühmaruumi, köök, 
metoodiline kabinet, personali WC 

*vallasisestest üritustest osavõtt raskem 
asukoha tõttu 

*transpordi piiratud võimalused 

*materiaalsete ressursside piiratus 

*õueala atraktsioonide vähesus 

*väike saal 

*seiklusrajal valgustuse puudumine 

*laoruumide puudus 

*osade vanemate poolt õppimise 
tähtsustamine, vähem jääb aega lapse 
loovale mängule 

*puudulik info liikumine 

*mõningane info liikumine majast välja 

 



                                                                                                            

 

 

*hoolekoguga kooskõlastatult toimub üks 
kord aastas personali  

*toimub süsteemne personali rahulolu 
uuring, 

individuaalsed või rühma meeskonna 
arenguvestlused kõikide töötajatega 

*personali pideva õppe (elukestva õppe) 
toetamine. 

VÕIMALUSED OHUD 

*koolitused 

*lasteteatrid, õppekäigud, ohutusalased 
koolitused lastele 

*ekskursioonid, koolitused, õppekäigud 
personalile 

*kaasaegsed atraktsioonid õuealal 

*koostöö Oru Põhikooliga ja teiste 
organisatsioonide/ koostööpartneritega 

* lasteaial marjapõõsad ja õunapuuaed 

*erinevates projektides osalemise 
võimalused 

*lastevanemate abi ja kaasamine 

*huviringid lasteaias ja Oru võimlas, 
külakeskuses 

*sponsorid 

*uute töötajate paremaks kohanemiseks 
lasteaiatööga luua mentorluse süsteem 

 

*viirused, haigused 

*kergliiklustee puudumine 

*järjest intensiivsem ja tihedam liiklus 
lasteaia ümbruses 

*laste turvalisus internetis 

*lasteaiale ebasobivad poliitilised otsused 

*ei tea ette prognoosida laste arvu (veel 
sündimata laste arvelt) 

*kõrvalasuv üürimaja (sageli vahetuvad 
elanikud)  prügi 

*turvasüsteemi puudumine (ennetada 
pahatahtlikku tegevust lasteaias) 

 



                                                                                                            

 

 

 

Lisa 2 SWOT-analüüs  (lapsevanemate koostatud 2018 oktoobris) 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

*väikeste laste rühm läheb koos lõpuni 
välja (kooli) 

*kokkuhoidev ja avatud suhtlemisega 
personal 

*matkad (Männiaru ) 

*traditsiooniliste tähtpäevade tähistamine 

*arendavad tegevused, aktiivselt laste 
kaasamine ja motiveerimine. 

*laste  tegevuste ja saavutuste 
eksponeerimine rühmas ja koridoris 
(lasteaia territooriumil) 

*huviringide hulk suur ja värvikirev 

*tervisliku eluviisi propageerimine 

*väga tegus ja motiveeritud direktor 

*head, professionaalsed  ja suunavad 
õpetajad 

*soe ja puhas rühmaruum. 

*turvaline keskkond 

*kohapealne toitlustus, oma köök 

*hea söök 

*kõne arengu toetamine 

*probleemsete lastega tegelemine 

*lapsevanemate ja lasteaia koostöö, info 
vahetus 

*enne lasteaeda tulekut vähe infot 

*siseruumide remondivajadus 

*info liikumine mõnikord puudulik 

*vaiksematel lastel huviringide 
puudus/vähesus 

* mitte kaasaegne infrastruktuur 

*mänguväljakute originaalsuse vähesus 

*õues pole palju arendavaid võimalusi ja 
tegevusi 

*personali WC remondivajadus 

*riidekapid väikesed 

*rühmades palju lapsi 

*menüü üksluisus 

*haiged lapsed rühmades 

*lapsevanemate suurem kaasatus üritusele 

*0,5 töökoormus õpetajate seas, rühmas 
kolm õpetajat 

*sügisel niisked, külmad ruumid 

*konflikti lahendamine rühmasiseselt 

*menüü võiks olla tervislikum 

 



                                                                                                            

 

 

*tarukese rühm korras, kaasaegne 

*hea informatsiooni jagamine 

*toredad lapsed 

*hoolivus 

*vähe bürokraatiat 

*vähe inimesi, väike hoone, kõik tunnevad 
kõiki 

VÕIMALUSED OHUD 

*teatrietendused lasteaias 

*projektipõhised sihtfinantseeringud 

*vanemate abi 

*lapsevanemate aeg, raha, ideed 

*sotsiaalmeedia kasutamine suhtlemisel 

*koostöö kogukonnaga (heategevuslik 
üritus) 

*erinevad huviringid, sportimised 

*valla poolt transport väljasõitudeks 

*väliekskursioonid nt rühma kaaslaste 
juurde koos lapsevanematega 

*pildistamine , ka perepildistamine 

*kogemuste ja töötajate kutsumine rühma 
(koerakasvataja, politsei, tuletõrje) 

*töövarjupäeva korraldamine (mõne 
lapsevanema töökohale minek terve 
rühmaga) 

*erinevad treeningud 

*lapsevanema vastutus lapse turvalisuse 
eest (autos ei kasutada nõuetekohast 
turvavarustust) – kodune kehv 
liikluskasvatus 

*lapsevanemad jätavad autod käima värava 
ette, kui laps lasteaeda tuuakse 

*liiklus 

*nutiseadmed 

*kuritegevus 

*viirused ja haigused 

*peaparasiidid 

*lapsevanemate poolt peale surutud 
harjumused/nõudmised – kodune vastu 
töötamine 

*negatiivsed käitumismõjutused 

*lapsevanemad on osavõtmatud 

*lastele selgitamine, et võõraga ei tohi 
kaasa minna 



                                                                                                            

 

 

*väljasõidud, teater, kino 

*koostöö kooliga 

*lahtised spordirajatised 

*kose ujula 
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