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I.SISSEJUHATUS 
 

2008-2010 a. arengukava kokkuvõte  

• Valmis uus õppekava. 

• Kõikidele oma valla registris olevatele lastele võimaldati õpe lasteaias aasta enne 

kooli. 

• Koostati sisehindamisaruanne 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 õppeaastate kohta. 

• Käivitus arenguvestluste pidamise kord personalile. 

• Täiustati arenguvestluste läbiviimise korda lastevanematele. 

• Moodustati õppekava ja arengukava töörühmad. 

• Valmis lasteaia matkarada. 

• Paigaldati uus piirdeaed ja väravad. 

• Valmis lasteaia juurdeehituse projekt. 

• Renoveeriti ühe rühmaruumi tualettruum. 

• Vahetati välja kahe aiarühma voodid. 

• Teostati õuemaja lammutustööd. 

• Renoveerimata jäi personali tualettruum, pesuruum, toidujaotuspunkti põrand, kahe 

õuemaja katused. 

• Teostamata jäid majaesise ja õueala asfalteerimistööd. 

• Puudus võimalus multimeediaprojektori ostmiseks. 

 

Arengukava aastateks 2011- 2013 

• Järva- Jaani Lasteaia Jaanilill arengukava valmis lasteaia kollektiivi ja hoolekogu 

koostöös. 

• Lasteaia Jaanilill arengukava on dokument , mis määrab ära lasteaia arenduse 

põhisuunad ja – valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks (2011-2013), arengukava 

uuendamise korra ning ressursside planeerimise. 

• Lasteaia Jaanilill arengukava lähtub sisehindamise tulemustest, lasteasutuse 

põhimäärusest ja kohaliku omavalitsuse arengukavast. 
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II. ÜLDANDMED 
 
 

2.1 Ajalugu 
 
 
Esimene teade laste hoidmise kohta pärineb Järva- Jaani kirikuraamatute protokollist, et  

1935 a. oli kiriku juures mängumuru, kus lapsed koos mängimas käisid. 

Lastepäevakodu loodi Lai tn 18 1948 aastal. Lastepäevakodu suleti 31.08.1995. 

Lastepäevakodus olid juhatajateks Dagmar Pajuri, Elvi Nikiforov, Asta Link, Eevi Pilvik ja 

Elvi Aalde. 

18.märtsil 1970. aastal avati 140- kohaline Kolhoosidevaheline Lastepäevakodu Noorus. 

Lasteaias avati neli rühma, millele hiljem lisandus kaks rühma. Algul käisid Nooruse 

lastepäevakodus ümberkaudsete kolhooside töötajate lapsed. Bussidega toodi lapsi  

kolhoosidest Bolševik, Õiguse Võit, Ühendus, Külvaja, Majakas, Oktoober ja Aravete KETE- 

st. Lastepäevakodu oli ööpäevane, lapsed toodi lastepäevakodusse esmaspäeval ja viidi koju 

reedel. Hiljem hakati lapsi koju viima ka kolmapäeva õhtul. 

Lastepäevakodu allus lastepäevakodu nõukogule, kes koostas eelarve lastepäevakodu vajadusi 

arvestades. Kolhooside ühinedes jäi lastepäevakodu Järva- Jaani kolhoosi lastepäevakoduks.  

23.detsemberil 1992.a.  lastepäevakodu suleti. Lastepäevakodus olid juhatajateks Leida 

Karon, Helga Pommer ja Sirje Pree. 

Tühjana seisis maja kaks aastat ja kaheksa kuud. 

Maja taasavamine toimus 31. augustil 1995. aastal, milles hakkas tööle kolm rühma. Nimeks 

sai lasteaed Jaanilill, nimekonkursi võitjateks osutusid Malle Vahter ja Ele Luts. 

18.septembril 2006. aastal avati majas uus rühm. Jätkati neljarühmalise lasteaiana. Lasteaia 

juhatajateks on olnud Elvi Aalde ja Ülle Kallakmaa 
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2.2 Asend 
 
 
Järva- Jaani Lasteaed Jaanilill asub Järvamaal Järva- Jaani alevis Lai tn. 4 a. Järva- Jaani. 

Lasteaia Jaanilill haldajaks on Järva- Jaani vallavalitsus. 

Telefon 38 63 353, meiliaadress jaanilill01@hot.ee 

01.detsembri 2010.a. seisuga on lasteaias 79 last. Lasteaias on neli rühma:  

sõimerühm- Jaaniussike 

noorem rühm- Mesimumm 

keskmine rühm- Lepatriinu 

vanem rühm- Jaanimardikas 

Lasteaia  direktor on Ülle Kallakmaa. 

 

 

2.3 Omanäolisus ja traditsioonid 
 
 
Lasteasutus on viieteistkümne tegutsemisaasta vältel tõestanud oma elujõulisust. 

Lasteasutuses on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev  pedagoogiline personal, 

kes suudab luua tingimused laste heal tasemel arenguks.  

Valminud on uus õppekava. Õppekava parendamine on pidev protsess, suur osakaal 

õppekavas on loodusel. Teemaõppe teemasid käsitletakse igal võimalusel läbi looduse. Oleme 

osalenud seitse aastat loodusteemalise projekti Ökokratt ettevõtmistes. Ökokrati nädalad on 

olnud majas sisutihedad, õpetlikud ja meeldejäävad. 

Lasteaial on oma saal, mis on valminud töötajate ettevõtmisel. Saalis on hea läbi viia 

muusikategevusi, küll aga jääb saal väikseks liikumistegevuste läbiviimisel. Samuti ei ole 

ruumipuudusel võimalik saalis läbi viia üritusi lastevanematele. Valminud on juurdeehituse 

projekt, milles on planeeritud nõuetele vastav saal. 

Lasteaia ruumid on puhtad ja sisustatud lastepäraselt. Tähtpäevade ajal on rühmaruumid ja 

abiruumid kaunistatud maitsekalt. 

Lasteaia õueala on piisavalt suur ja kaunis. Õuealal on puidust tähistustega õppe- ja 

loodusrada. 2007. aasta sügisel valmis lasteaia oma töötajate initsiatiivil ja tööjõul lastele 
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kelgumägi. Edaspidi on plaanis rajada mäele ronimisköis ja liumägi, et mägi leiaks kasutust 

ka teistel aastaaegadel. 

 Lasteaia lähiümbruses on kauneid looduslike paiku, mida kasutatakse laste päevakava 

sisukamaks muutmiseks ja nende arengu toetamiseks õppekäikude kaudu. Valmis lasteaia 

matkarada, pikkusega 2 km . 

Rühmad lasteasutuses on  komplekteeritud normide piires. Kõikidele valla 

haldusterritooriumil elavatele koolieelikutele on võimaldatud koht koolieelikute rühmas aasta 

enne kooli. Võimalusel on komplekteeritud ainult koolieelikutest koosnev rühm.   

Lasteaia personali eestvedamisel toimuvad igal õppeaastal järgmised traditsioonilised 

üritused: isadepäev, jõulud, suusakuninga ja suusakuninganna selgitamine, volbripäeva ,- öö 

tähistamine, emadepäev, lõpupidu, lasteaia sünnipäev. Volbriöö tähistamine toimub üle aasta,  

vanemate rühmade lastel on võimalus soovi korral lasteaias ööbida.  

 

Lasteaed omab koolitusluba alates 13.06.2001.a. Uuendatud 03.07.2006.a. ministri käskkirja 

nr. 558 alusel. 

 

 

2.4  Hetkeseis  
 
 
2010/2011. õppeaastal on lapsi 79. Lasteaias on neli rühma. 

 Lasteaias on 18 töötajat, kellest 9 on pedagoogid. 

Lasteaia ruumid on soojad ja puhtad. Rühmaruumid on sisustatud lastepäraselt.  

Sõimerühmal ja kahel aiarühmal on mängu- ja puhkeruum eraldi. Ühel aiarühmal on  mängu 

ja puhkeruum ühes ruumis. Nõutud ruutmeetreid lapse kohta välja ei anna. Väikseks jääb ka 

enda jõududega renoveeritud saal. Muusikatundide läbiviimiseks on saali suurus piisav, 

kitsaks jääb liikumistundide ja pidude läbiviimisel. Valminud on juurdeehituse projekt, milles 

on planeeritud nõuetele vastav saal ja rühmaruum ning abiruumid. 
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Laste arv 
 

Rühm 2010/2011 õ. a. 

Sõimerühm kuni 3 –aastased / 14 + 2 

Noorem rühm 3-5 aastased       /  20 + 4 

Keskmine rühm 5-6 aastased       /  15 

Vanem rühm 6-7 aastased       /  20 + 4 

 
2010/2011. õppeaastal on sõimerühmas 16 last, nooremas rühmas 24 last, keskmises rühmas 

15 last ja vanemas rühmas 24 last. 

 

 

Järjekord seisuga 01.12.2010 
 
Vanus Koheselt soovijaid/ 

Järjekorras kokku 

2011/2012 avaldused 2012/2013 avaldused 

0 -1-aastased 3 / 17 9 5 
2- aastased 6 / 8 2  
3-aastased 3 / 4 1  
4-aastased 4 / 6 2  
5-aastased 2 / 5 3  
6-aastased 2 / 2   
Kokku 20 / 42   

 
 Koheselt lasteaeda kohta ootavate laste arv seisuga 01.12.2010.a. on järgmine: 

Üheaastaseid lapsi on järjekorras 3, kaheaastaseid 6, kolmeaastaseid 3, neljaaastaseid 4,   

viieaastaseid 2 ja kuueaastaseid 2. 
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Vallas elavate laste arv 
Seisuga 01.12.2010.a. 

Vanus Koguarv Lasteaias käivad Kodused 

1.a. 18 3 15 

2.a 17 10 7 

3.a. 19 13 6 

4.a. 20 17 3 

5.a. 17 14 3 

6.a. 21 19 2 

7.a.  4  

 

Valla haldusterritooriumil elab 18 üheaastast last, kellest lasteaias käivaid on 3 ja 

koduseid 15. Kaheaastaseid lapsi on 17, kellest lasteaias käivad 10 ja koduseid on 7. 

Kolmeaastaseid lapsi on 19, kellest lasteaias käivad 13 ja koduseid on 6. Neljaaastaseid lapsi 

on 20, kellest lasteaias käivad 17 ja koduseid on 3. Viieaastaseid lapsi on 17, kellest lasteaias 

käivad 14 ja koduseid on 3. Kuueaastaseid lapsi on 21,kellest lasteaias käivad 19. 

Seitsmeaastaseid koolikohustust mitte omavat last on 4, kõik käivad lasteaias. 



 8

Personali üldanalüüs 
 

Personali koosseis 2010/2011 õ.a. 

Ametikoht Kohtade arv 

Direktor 1 

Õpetajaid 8 

Liikumisõpetaja 0,5 

Muusikaõpetaja 0,5 (ametikoht täitmata) 

Tervishoiutöötaja 0,25 

Õpetaja abid 4 

Majahoidja 1 

Koristaja/pesumasinist 1 

Remonditööline 0,5 

Kokku 16,75 

 
Lasteaia personal on komplekteeritud vastavalt Koolieelse Lasteasutuse Seaduse  

pt. 4 § 20, lg. 1 kohaselt. Lasteaias on ametikohtade arv alljärgnev : 

direktor    1,0 

lasteaiaõpetaja id   8,0 

lasteaia muusikaõpetaja  0,5 (ametikoht täitmata) 

lasteaia liikumisõpetaja  0,5 

lasteaiaõpetaja abid   4,0 

tervishoiutöötaja    0,25 

koristaja- pesumasinist  1,0 

majahoidja    1,0 

remonditööline   0,5 
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Pedagoogid hariduse järgi 

 
Pedagoog Kõrgharidus Pedagoogiline 

keskeriharidus 
Muu 
keskeriharidus 

Õpib edasi 

direktor 1    
Õpetaja  7 1 1 
Liikumisõpetaja   1 1 
Muusikaõpetaja     
Kokku 1 7 2 2 
 
Kokku: 
Lasteaias töötab üks kõrgharidusega töötaja. Pedagoogiline keskeriharidus on seitsmel 

lasteaiaõpetajal. Üks lasteaiaõpetaja ja liikumisõpetaja omavad muud keskeriharidust ja on 

asunud jätkama õpinguid erialase kõrghariduse omandamiseks. 

 

Pedagoogid vanuse järgi 
 
Pedagoog Alla 30 30 -39 40- 49 50 -57 
Direktor   1  
Õpetaja  3 2 3 
Liikumisõpetaja  1   
Muusikaõpetaja     
Kokku  4 3 3 
 

Lasteaias töötab neli 30-39 aastast pedagoogi. Kolm pedagoogi on vanuses 40-49, kolm 

pedagoogi on vanuses 50 -57 . 

Atesteerimise käigus on seitsmele õpetajale omistatud pedagoogi ametijärk, ühele 

noorempedagoogi ametijärk. 

Pedagoogid peavad läbima koolitusi viie aasta jooksul 160 tunni ulatuses. Vastavalt 

rahalistele võimalustele on igal pedagoogil ise võimalus valida koolitus (majasisesed, 

maakondlikud, vabariiklikud). Arenguvestluse käigus selgub samuti, millist koolitust on 

pedagoogile vaja. 



 10

Tugevus 

• Töövõimeline ja motiveeritud pedagoogiline personal 

• Ilusad ja valgusküllased ruumid õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks 

• Suur ja kaunis õueala 

• Väljakujunenud traditsioonid ja põnevad üritused 

• Lapse arengut soodustav keskkond 

• Erivajadustega lastele võimaldatakse koht lasteaias 

• Hea koostöö hoolekogu ja lastevanematega. 

• Rühmablogid kahel rühmal 

 

 

Nõrkused 
• Liikumistundide ja mängupidude läbiviimiseks saal väike 

• Remonti vajavad ruumid 

• Amortiseerunud mööbel 

• Täitmata muusikaõpetaja ametikoht 

 

 

 

Võimalused 
• Korraldada koduste laste mängupäevi 

• Kirjutada projekte 

• Leida sponsoreid 

• Avada erialaringe 

 

Ohud 
• Personali haridustase  

• Rahaliste ressursside vähesus 

• Logopeedi puudumine 
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Majanduslik olukord 
 
Lasteaia hoones on renoveeritud: 

• Katus 

• Aknad, välisuksed 

• Elektrisüsteem- ja valgustid 

• Sõimerühma ja kahe aiarühma tualettruumid 

• Ühe aiarühma rühmaruum 

• Omame valve- ja tuletõrjesüsteemi 

• Õueala piirdeaed ja väravad 

 
Tingimuste parendamiseks on vaja : 
 

• Korrastada majaesine ja õueala teed 

• Renoveerida rühmaruumid  

• Renoveerida üldkasutatav tualettruum  

• Renoveerida üldkasutatavad ruumid 

• Täismõõtmetega saali 

• Mööbli uuendamist 

• Voodiinventari uuendamist 

• Renoveerida pesu- ja duširuum 

 

 
Õppe- ja kasvatustöö parendamiseks on vajalik: 
 
• Multimeediaprojektori ost 

• Kaasaegsete õppevahendite muretsemine 

• Õueala vahendite uuendamine 
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III ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 
 

Juhindudes Koolieelse lasteasutuse seadusele § 9 1 

(RT I 2006, 32, 246 – jõust. 17.07.2006; 1.09.2006) 

3.1  Arenduse valdkonnad 
  

I  Strateegiline juhtimine 

 

1. Arengukava 

2. Aasta tegevuskava 

3. Sisehindamine 

 

II Personalijuhtimine 

 

4. Personali arendamine 

5. Koostöö 

 

III  Kasvukeskkond 

 

6. Siseruumid 

7. Õueala 

 

IV Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

8. Lapse areng 

9. Õppekava 

10. Õppekorraldus ja- meetodid 

11. Koolivalmidus 
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3.2 Lasteaia missioon 
 
• Olla toetavaks ja nõuandvaks jõuks perele lapse arenemisel ja kasvatamisel 

• Võimaldada heal tasemel alusharidus luues eeldused ja tingimused, et kasvandikest 

kujuneksid mitmekülgsed ja terved inimesed, kes suudaksid hästi toime tulla kodus, koolis 

ja igapäevaelus. 

• Luua laste arengut ja turvatunnet soodustav keskkond 

• Arvestada lapse individuaalsusega (k.a. HEV lapsed) 

• Õpetada lapsi mängu kaudu 

• Õpetada nägema loodust enda ümber 

• Õpetada märkama teisi enda ümber ja arvestama nendega 

 
 
 
 
 

3.3 Lasteaia visioon 
 
• Hea mainega lasteaed, kes  alushariduse andmise teel kindlustab lapsele kodus, koolis ja 

igapäevaelus toimetuleku. 

 

 
 
 

3.4 Strateegilised eesmärgid 
 
Strateegiline juhtimine 
 
• Sisehindamissüsteemi toimimine 

• Arengukava ja aasta tegevuskava koostamisel lähtutakse sisehindamistulemustest 

 

Personali juhtimine ja koostöö 
 
• Hea meeskonnatöö rühmas ja ühtse meeskonna kujundamine kogu lasteaias 
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• Tunnustamissüsteemi loomine 

• Osaletakse täiendkoolitustel 

• Süsteemne info liikumine erinevate huvigruppide vahel 

 

 

 

Kasvukeskkonna kujundamine 

 

• Õpetajatepoolne turvalise ja arenemist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine 

• Ruumide puhtuse tagamine 

• Õuealal ohutud  mänguvahendid 

• Piisav ja kaasaegsete õppevahendite olemasolu  

• Tegevuste läbiviimisel ja ettevalmistamisel võimalus kasutada IT- vahendeid 

 

Õpetamine, kasvamine 

 

• Lasteaia õppetegevus toimub õppekava alusel 

• Mängul on õppe- ja kasvatusprotsessis oluline koht 

• Rühma õppe- ja kasvatustegevuse plaanide koostamisel lähtutakse aasta tegevuskavast ja 

arvestatakse laste individuaalsusega. 

• Lapse arenguanalüüsi süsteemi täiustamine 

• HEV laste väljaselgitamine ja nendega tegelemine 

 

Haridustulemused 

 
 
• Igapäevaelus toimetulev laps 

• Koolis toimetulev laps 
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IV. TEGEVUSKAVA 2011 – 2013 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 
 

Valdkond: Arengukava 

Jrk. 

nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Vastutaja 

1. Arengukava uuendamine ja 

täiendamine. 

x x x direktor 

2. Arengukava uuendamine ja 

täiendamine. Arengukava uuendamisel 

ja täiendamisel arvestatakse erinevate 

huvigruppide arvamuste ja 

ettepanekutega 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

direktor, 

hoolekogu 

esimees 

 

 
 
 
Valdkond: Õppeaasta tegevuskava 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Vastutaja 

1. Aasta tegevuskava koostamisel 
lähtutakse arengukavast 

x x x direktor 

2. Õppeaasta kokkuvõtvate analüüside 
koostamine lasteaiaõpetajate poolt  

 
x 

 
x 

 
x 

 õpetajad 

3. Õppeaasta kokkuvõtvad analüüsid 
esitatakse lasteaiaõpetajate poolt aasta 
viimasel pedagoogilisel nõupidamisel 

 
x 

 
x 

 
x 

direktor, 
õpetajad 

4. Analüüside tulemusi arvestatakse 
õppeaasta tegevuskava koostamisel 

x x x direktor 

5. Tegevuskava koostamisel osalevad 
majasisesed töögrupid 

 
x 

 
x 

 
x 

direktor, 
töögrupid 

6. Tegevuskava koostamisel arvestatakse 
teiste huvigruppide arvamustega 

x x x direktor 

7. Tegevuskava  kinnitatakse õppeaasta 
esimesel pedagoogilisel nõupidamisel 

 
x 

 
x 

 
x 

direktor 

8 Erinevatele huvigruppidele tutvustatakse 
aasta tegevuskava õppeaasta esimesel 
koosolekul 

x x x direktor 



 16

Valdkond: Sisehindamine 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Vastutaja 

1. Sisehindamistulemused võetakse 
aluseks arengukava ja aasta tegevuskava 
koostamisel 

x x x direktor 

2. Sisehindamissüsteemi pidev täiustamine 
ja parendamine 

x x x direktor 

3. Personali pidev hindamine õppeaasta 
jooksul, vastavalt kinnitatud 
kriteeriumitele ja aasta eesmärkidele 

 
x 

 
x 

 
x 

direktor 

4. Rahulolu kohta tagasiside saamine 
personalilt, lastelt, lastevanematelt ja 
tulemuste avalikustamine 

 
x 

 
x 

 
x 

direktor, 
hoolekogu 

 
 
 
 
 
 

4.2 Personali juhtimine 
 
 

Valdkond: Personali arendamine 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Koolitusplaani koostamisel 
lähtutakse sisehindamise 
tulemustest 

x x x  direktor 

2. Pedagoogiline personal osaleb 
koolitustel 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
KOV 

direktor 

3. Tunnustussüsteemi väljatöötamine x    direktor 
4. Tunnustussüsteemi rakendumine  x x KOV direktor 
5. Arenguvestluste läbiviimine 

pedagoogilise personaliga 
x x x  direktor 

6. Lasteaiaõpetaja abide 
toiduhügieenikoolituse läbimine 

X 
1 

X 
3 

X 
1 

KOV direktor 

7.  Pedagoogide osalemine 
maakondlike töörühmade töös 

x x x  õpetajad 
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4.3 Koostöö huvigruppidega 
 
Valdkond: Koostöö kavandamine 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Arenguvestlused 
lastevanematega 

x x x  õpetajad 

2. Tagasiside lastevanematelt, 
küsitlus rahulolu kohta 

x x x  direktor 

3.  Ühisüritused koos 
lastevanematega 

x x x  õpetajad, 
direktor 

4. Hoolekogu kaasamine 
arendustegevusse 

x x x  direktor 

5. Koostöö Järva- Jaani 
Gümnaasiumiga, seoses laste 
kooliks ettevalmistamisega 

x x x  direktor, 
õpetajad 

6.  Koostöö ümberkaudsete 
ettevõtetega, asutustega seoses 
õppekäikude ja sponsorlusega 

x x x  direktor, 
õpetajad 

7. Koostöö naaberlasteaedadega , 
seoses kogemuste vahetamisega 

x x x  direktor, 
õpetajad 

8. Koostöö Päevakeskusega seoses 
põlvkondadevahelise sotsiaalse 
sidususe arendamisega“ 

x x x  direktor, 
õpetajad 
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4.4 Ressursside juhtimine 
 

Valdkond: Siseruumid 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Juurdeehituse valmimine X 
 

  KOV 
projekt 

KOV,  
direktor 

2. Personali tualett- ja pesuruumi 
renoveerimine 

 x  KOV direktor 

3. Toidujaotuspunkti põranda 
renoveerimine 

 x  KOV direktor 

4.  Koridoride renoveerimine  x  KOV 
projekt 

direktor 

5. Kahte aiarühma  lükanduste 
paigaldamine 

X 
20 000 

  KOV direktor 

6.  Vastavalt võimalustele ja 
vajadustele uuendatakse 
rühmade mööblit 

X 
 

x x KOV direktor 

7. Termoste ost X 
6300 

  KOV direktor 

8. Uuendatakse voodipesu X 
14920 

x x KOV direktor 

9.  Toidunõude uuendamine X 
3700 

x x KOV direktor 

10. Uue rühma avamisega 
seonduvad kulud 

X   KOV 
projekt 

direktor 

11. Küttesüsteemi renoveerimine X   KOV 
projekt 

KOV 

12. Nõudepesumasina ost  X  KOV KOV 
direktor 

13. Jaanimardika rühma- ja 
magamisruumi renoveerimine 

 X  KOV direktor 

14. Pesumasina ost  X  KOV direktor 
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Valdkond: Väliskeskkond 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja

1.  Korstnate renoveerimine X 
16074 

  KOV 
 

direktor 

2.  Majaesise ja õueala teede  
korrastamine 

x x  KOV 
projekt 

direktor 

3.  Õueala mänguvahendite 
järjepidev uuendamine 

X 
 

x x KOV 
projekt 
sponsor 

direktor 

4. Uuendatakse liivakastide liiv X 
 

x x KOV 
sponsor/ 
projekt 

direktor 

5. Väliklassi valmimine  x  projekt direktor 
6. Kahe mängumaja 

 renoveerimine 
 x  KOV 

projekt 
direktor 

7.  Õueala korrashoidmiseks 
vajaminevate vahendite 
järjepidev uuendamine  

X 
1800 

x x KOV direktor 

8. Maja fassaadi renoveerimine x   KOV 
projekt 

direktor 

 

Valdkond: Inforessursid 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetne tegevus 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja

1. Arvuti ostmine X 
7000 

  KOV 
Projekt 
Sponsor 

direktor 

2.  Multimeedia projektori 
ostmine 

X 
16500 

  KOV 
projekt 
 

direktor 
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4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 
 
Valdkond: Lapse areng  
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Pedagoogid loovad lapse 
arenguks soodsa 
keskkonna 

x x x  õpetajad 

2. Lapse individuaalsusega 
arvestamine 

x x x  õpetajad 

3. Kasvumappide ja 
arengutabelite täitmine 

x x x  õpetajad 

4. Andekatele lastele 
lisategevuste 
võimaldamine 

x x x  õpetajad 

5. Erivajadustega laste 
väljaselgitamine (sh 
andekad lapsed) 

x x x  õpetajad 

6. Erivajadustega lastega 
tegelemiseks 
eripedagoogi kaasamine 

x x x  õpetajad  
eripedagoog

7. Lapse arengut 
soodustavate mängu- ja 
õppevahendite 
muretsemine 

X 
10000 

x x KOV õpetajad 
direktor 

 
Valdkond: Õppekava 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Õppekava parendamiseks 
töörühma koosolekud 

x x x  töörühm, 
direktor 

2. Õppekava  järjepidev ja 
süsteemne parendamine 

x x x  töörühm, 
direktor 

3. Õppekavasse  alalõigu töö 
andekate lastega 
lisamine 

x    töörühm, 
direktor 

4.  Töö erivajadustega lastega x x x  eripedagoog
5. Õppekava osana  

loodusõpetuse ainekava 
täiendamine 

X 
 

X x  töörühm, 
direktor 
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Valdkond: Õppekorraldus- ja meetodid 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetsed tegevused 2011 2012 2013 Finantseerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Rühma tegevuskava 
koostamisel lähtutakse 
õppekavast ja aasta 
tegevuskavast 

x x x  õpetajad 

2. Õppeaasta analüüsi  
koostamine 

x x x  direktor 

3. Õpetamisel lähtutakse 
mängulisusest 

x x x  õpetajad 

4. Õppematerjalide valikul 
lähtutakse lapse east ja 
huvidest 

x x x  õpetajad 

5.  IT- vahendite 
muretsemine 

X 
16500 

x x KOV 
projekt 

direktor 

 
 
 
 
Valdkond: Koolivalmidus 
 
Jrk. 
nr. 

Prioriteetne tegevus 2011 2012 2013 Finantserimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Laste kooliks ettevalmistamine 
toimub vastavalt riiklikule  ja 
lasteaia õppekavale 

x x x  õpetajad 

2. Kõikidele valla 
haldusterritooriumil elavatele 
lastele võimaldatakse õpe 
lasteaias aasta enne kooli 

x x x  õpetajad 

4. Laste koolivalmiduse 
saavutamiseks tehakse 
koostööd lastevanemate ja 
kohaliku kooliga 

x x x  õpetajad 

5. Õppeaasta algul toimub 
rühmakoosolek 
lastevanematele, osaleb kooli 
esindaja 

x x x  õpetajad 
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V. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
• Arengukava ja selle muudatused kinnitab Järva- Jaani Vallavolikogu 

• Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas ja täiendatakse vastavalt vajadusele 

pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ettepanekul 

• Arengukava korrigeerimisel ning muutmisel lähtutakse sisehindamistulemustest 

• Arengukava uuendamise vajadus sõltub Järva- Jaani Valla arengukava muutustest ning 

õigusaktide muutustest 

• Arengukava uuendamise, vajadusel muutmise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor 

• Arengukava avalikustamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korraldusele 

 


