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1. Sissejuhatus 

 
 

Sillamäe Lasteaed Pääsupesa arengukava 2021 – 2023 on dokument, mis määrab kindlaks 

lasteaia arendustegevuse põhisuunad, valdkonnad ja tegevuse eesmärgid.. 

 

Arengukavas on esitatud kolmeks aastaks lasteaia üldised eesmärgid, prioriteetsed tegevused ja 

arengukava uuendamise kord. Arengukava lähtub Lasteaed Pääsupesa põhimäärusest, Sillamäe 

linna arengukavast ja teistest haridusalastest õigusaktidest. Arengukava on aluseks  üksikasjalike 

aastategevuskavade koostamiseks. Arengukava koostamisel on lähtutud eelmise arengukava 

(2018–2020) analüüsist, sisehindamise aruande tulemustest, lastevanemate ja personali rahulolu 

uuringu analüüsist, õpetajate töö- ja eneseanalüüsist ning arenguvestluse kokkuvõtetest. Analüüsi 

tulemuste põhjal on välja selgitatud lasteaia tugevad ja parandamist vajavad küljed. 

 

Arengukava koostamine toimus demokraatlikus protsessis, millesse olid kaasatud lasteaia 

personal, lapsevanemad, hoolekogu ning linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakond. Meetoditena 

kasutati küsimustikke, ajurünnakuid, grupitööd ning suulist vestlust, mille tulemusena täpsustati 

lasteaia väärtusi, määrati kindlaks arendustegevuste prioriteedid ja arengusuunad. 

 

Lasteaia tegevuse planeerimine  ja analüüs toimub järgnevates võtmealades: 

 

1.Eestvedamine ja juhtimine 

 

2. Personalijuhtimine 

 

3. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

4. Ressursside juhtimine 

 

5. Koostöö huvigruppidega 

 

2. Lühiülevaade 

 

Ametlik nimetus: Sillamäe  Lasteaed Pääsupesa 

Koolitusluba: Nr.2883HTM, 2008.a 

Registrikood: 75011174 

Asutuse tegutsemise algus: 1993.a 

Asukoht: V. Tškalovi 23, Sillamäe, 40232 

Telefon: 3975468; 3971979; 5311179 

E-post: paasupesalasteaed@gmail.com 

Kodulehekülg: http://paasupesalasteaed.eu 

Teeninduspiirkond. Sillamäe linn 

Lasteaed avatud: Tööpäeviti 06.30 – 18.30 

Direktor: Maarika Priske 

Haldaja: Sillamäe Linnavalitsus 

Haldaja aadress: Kesk t. 27, Sillamäe linn 40232 

Registrikood: 75003909 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava  alusel,  

õpe toimub eesti keeles. Rühmade õppe- ja kasvatustöö planeerimine toimub aastaplaani ja 
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nädala planeeringu põhjal. 

Lasteaias on 4 rühma: 1 sõimerühm ja 3 lasteaiarühma. Lasteaias on 74 last (2020.a 

seisuga). 

 
 Rühmade arv ja koosseis aastatel 2017–2020 

Õppeaasta 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Rühmade arv 4 4 4 

Laste arv 74 60 53 

 

  Rühmade täituvuse  protsent aastatel 2017-2020 

2019/2020 

 

2018/2019 

 

2017/2018 

 
100% 81% 72 % 

 
Tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal toetust vajavate laste koguarvust 

 Lasteasutuses aastatel 2017-2020 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

    

Logopeedi toetatud 2-7-aastased 

tavarühmade lapsed 

(toetatud laste %  laste üldarvust) 

50% 50%       50% 

 

Lasteaias töötab motiveeritud personal,  õpetajate kvalifikatsiooni teemaga 

tegeletakse järjepidevalt. 
Lasteaia personal 

Ülevaade lasteaia personalist (struktuurist) aastatel 2017-2020: 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Direktor 1 1 1 

Tervishoiutöötaja 1 1 1 

Õpetajad 9 9 9 

Logopeed 1 1 1 

Tugiisik 1 2 0 

Teenindav personal 11,55 11,75 11,75 

 

Õpetajate kvalifikatsioon 

 Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate osakaal õpetajate üldarvust: 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Kvalifikatsiooniga 

 

7 

 

6 

 

7 

 

Ei vasta kvalifikatsioonile   

                   

             2              3  2 

Õpetajate vanuseline jaotus 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

alla 29-aastased 2 3 3 

30-39-aastased 4 2 2 

40-49-aastased 2 2 2 

50-59-aastased 1 1 1 

60-aastased ja  vanemad 0 1 1 

 

 
Lasteaia üheks prioriteediks on lasteaia kui õppiva organisatsiooni väärtustamine. 
 

Lasteaial on oma traditsioonid ja omanäolisus. On väljakujunenud traditsioonilised laste ja 
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lastevanemate ühised ettevõtmised: 

 

Erinevate metoodikate ja aktiivõppemeetodite rakendamine 

• Õuesõppe lähtealuseks on avastusõpe – laps suunatakse iseseisvalt 

tegutsema, liikuma, mõtlema ning avastama; 

• üldõpetuse metoodika – kodulooline vaateõpetus, õpitavaga tutvutakse 

loomulikus keskkonnas; 

• „Hea Alguse“ lasteaedade programmi metoodika elementide rakendamine; 

• projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ põhimõtete rakendamine - kasutatakse 

väärtuskasvatuse  põhitõdesid; 

• terviseedendamise  alase metoodika lõimimine lasteaia igapäeva 

tegevustega; 

• robootikategevus; 

• „Rohelise kooli“ programm. 

• alates 2021-st aastast „Ettevõtliku kooli“ programm. 

Kultuuri järjepidevuse kandmine: 

•  rahvakalendri ja riiklike tähtpäevade tähistamine (mardi- ja 

kadripäev, vabariigi ja linna aastapäevad, advendihommikud, 

jõulukontserdid lastevanematele, vastlapäev jne); 

• spordiüritused, kevad- ja sügismatkad, liikumispäevad; 

• tervisenädal, südamenädal, leivanädal; 

• pereüritused: emadepäev, isadepäev, perepäev; 

• lasteaia ekskursioonid, lahiste uste päev, teatrikuu. 

Varajane keeleõpe: 

mitte-eesti kodukeelega lastele eesti keele õpetamine toimub täieliku 

keelekümblusmetoodika alusel.  

Keeleõppe lähtealused: 

• keeleõpe on mänguline, vaheldusrikas ja lapsele huvitav; 

• keeleõpe pakub erilaadseid tegevusi (laulmine, liikumine, 

käeline tegevus, igapäevatoimingud, mitmesugused eestikeelsed 

üritused); 

• keeleõpe on järjepidev, last  motiveeritakse ja suunatakse 

õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes, luues  erinevaid olukordi. 

 

Lastele on loodud sobilik mängu- ja õppekeskkond ning õpetajad valdavad sobivaid  

metoodikaid. Lasteaias on  korrastatud  ruumid:  kaasaegsed rühmade ruumid ja muusikasaal. 

Liikumistegevused toimuvad nii muusikasaalis, õues kui Spordikompleksis Kalev. 

 

Läbivaks teemaks õppe- ja kasvatustöös on liiklus, tervis, väärtused ja loodus, millega on 

seotud lasteaia traditsioonid. Lasteaial on oma  väike loodusrada, mis on sobilik  kõikidele 

rühmadele ja seda  saab kasutada  aastaringselt. Asukohast tulenevalt on lasteaia lastel 

suurepärane võimalus viibida palju värskes õhus,  õpetajad saavad viia õppe- ja 

kasvatustegevusi läbi looduses, metsas, linna keskkonnas ning mere ääres. Oleme liitunud 

„Rohelise kooli“ programmiga,  rühmades toimub robootikaõppe. Lasteaed tagab oma 

tegevusega lastele  õppekavajärgse alushariduse, annab sisu  ümbritseva maailma mõistmisel ja 

tervikliku maailmatunnetamise kujunemisel. Alates 2021 aastast on lasteaed liitunud 

„Ettevõtliku kooli“ programmiga. 

 

 

3. Kokkuvõte lasteaia 2018– 2020. aasta arengukavast 

Analüüsi aluseks on lasteaia sisehindamine (periood 2018–2020.a)  ja sisehindamise aruanne. 
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Lasteaia  konkreetsed tegevused lähtusid arengukava missioonist, visioonist, lasteaia ning 

personali põhiväärtustest ja lasteaia aastategevuskavast kui rühmade töökavadest. 

Sisehindamise plaanipärane teostamine andis võimaluse hinnata lasteaia tulemuslikkust ja 

võimalust kasutada saadud teadmisi edasise arendustegevuse planeerimisel ja parendamisel.  

 

3.1. Eestvedamine: 

Üldeesmärk 

Töötajate kaasamine ja innustamine, toetudes lasteaia põhiväärtusele. Lasteaia dokumentatsioon 

toetab arengut (sisehindamise aruanded, arengukava, õppekava, tegevuskavad ja ürituste 

kavad). Organisatsiooni kultuur on arengut soosiv ja toetav. 

Tugevused sisehindamise põhjal: 

• lasteaia dokumentatsioon toetab asutuse igapäevatööd ja arengut; 

•  areng toimub visiooni suunas; 

• toimub järjepidev turvalise töö- ja kasvukeskkonna hindamine (riskianalüüs). 

Parendusvaldkond sisehindamise põhjal. 

Seoses õppekava arendustegevusega ning organisatsioonikultuuri kujundamisega on vajalik 

keskenduda ühtsete arusaamade kujundamisele olulistes valdkondades: 

 

• lasteaia töökorralduse ja dokumendihalduse pidev täiustamine ning töötajate kaasamine 

protsessi; 

• toimub lasteaia ürituste ja tegevuste tutvustamine ajakirjanduses, televisioonis; 

• ühtsete arusaamade kujundamine õpetajate seas lapse arengu kohta tagasiside andmisel 

lastevanematele; 

• ühtsete arusaamade kujundamine kõigi organisatsiooni liikmete seas lasteaia töötaja 

kutse-eetika osas ja lasteaia töötaja avatus tagasisidele ning sellega arvestamine 

enesearengu kavandamisel. 

• pidev lasteasutuse personali arendamine. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

eestvedamine: 

• pidev personali koolitamine; 

• toimiv tunnustamis- ja motivatsioonisüsteem; 

• õppe- ja kasvatustegevuse õigeaegne korrigeerimine  vajaduspõhiselt ja seoses 

muutustega õigusaktides; 

• õppida paremini oma tööd analüüsima; 

• enesetäiendamise korra väljatöötamine; 

• rahuloluküsitluste  täiustamine. 

 

3.2. Personalijuhtimine 

Üldeesmärk 

 Personali arenguks tingimuste loomine lähtudes lasteaia ja personali põhiväärtustest: 

• töötajaid tunnustatakse (suuline tänu, kiitus, avalik tänu infostendil, direktori tänukiri, 

õnnitlemine tähtpäevadel,  võimalusel jõulutoetus jne); 

• töötajatele võimaldatakse mitmekülgseid koolitusi koolitusasutustes ja korraldatakse 

sisekoolitusi. 

 

On analüüsitud, parendatud  ja rakendatud personali rahuloluküsitlust. Personalitöö aluseks on 

ühised väärtused, mis tulenevad lasteaia põhiväärtustest. Personali juhtimine on arengut soosiv 

ja toetav. 

  Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

personalijuhtimine: 

• kaasata kõiki töötajaid lasteaia arendustegevusse; 



 7 

• kvalifitseeritud eestikeelse personali leidmine, tagada lasteasutuse personali järjepidev 

areng; 

• rakendada ja kasutada „Rohelise kooli programmi ja robootika metoodikat. Alates 

2021.a. töötada „Ettevõtliku kool“ programmi elemente rakendades; 

• lasteaia tegevuste propageerimine meedia kaudu; 

• projektitegevustes osalemine; 

• vajadusel eri -ja sobitusrühma avamine lastele, kes vajavad eri toetamist.  

 

3.3. Õppe- ja kasvatustegevus 

Üldeesmärk  

Lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevuses on kasutatud aktiivõppemeetodeid 

(ümbruskonna looduse tundmine, eesti kultuuritraditsioonide jälgimine, õuesõppe rakendamine 

jne). 

Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas õppe- ja kasvatusprotsess: 

• õppe-kasvatusprotsessi  laienemine väljapoole lasteaeda (loodus, õppekäigud, teatrid 

jne); 

• logopeedi abi  ja toetus kõigile kõneravi vajavatele lastele; 

• heal tasemel eesti keele kui teise keele õpe, keelekümblusmetoodika ja õuesõppe 

rakendamine, ümbruskonna looduse tundmine,  kultuuritraditsioonide tutvustamine ja 

•  „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika kasutuselevõtt; 

• toimub süsteemne lapse arengu jälgimine ja hindamine lasteaia ja kodu koostöös; 

• uuendusi ja lisaväärtusi on andnud laste osalemine projektides, näitustel, linnaüritustel 

jne; 

• on tagatud turvaline laste tervist edendav õppe- ja kasvukeskkond; 

• uued tegevusvaldkonnad on „Rohelise kooli“ ja Ettevõtliku kooli“ programm  ning 

robootikategevused. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas õppe- 

ja kasvatustegevus: 

• e-lasteaed kasutuselevõtt,  eelnevalt koolitused sel teemal; 

• õpetajate digipädevuste tõstmine; 

• „Rohelise kooli“ ja „Ettevõtliku kooli“ lasteaia suuna koolitustel osalemine, 

täiendkoolituste tulemuslikkuse analüüsimine; 

• uute õpetajate leidmine, mentorluse kasutamise jätkamine, praktikantide hulga 

suurendamine; 

• töötajate ühtsete väärtuste ja hoiakute kujundamine; 

• süsteemne pärimuskultuuri tutvustamine ja õpetamine  ja lõimimine  

õppetegevusega; 

• analüüsida ja teha järeldused erinevate metoodikate ja õpetamisviiside mõju kohta, 

mille abil paraneksid laste  keeleõppe- ja arengutingimused; 

• õpetajate vahetussüsteemi laiendamine; 

• 360° tagasiside meetodi kasutuselevõtt. 

3.4. Ressursside juhtimine 

Üldeesmärk 

 Eelarveliste ressursside planeerimine tagab vajalikud tegevused lasteaia prioriteetsete 

eesmärkide saavutamiseks: 

•  materiaal-tehnilise baasi arendamisel on lähtutud lasteaia eesmärkidest, tervisekaitse – 

ja päästeameti nõuetest, turvalisusest ning mängu- ja õueala vahendite vajalikkusest; 

• säästlik majandamine on taganud efektiivse ressursside kasutamise; 

• õpikeskkond on kaasaegne ja lapsesõbralik. 

Tugevused: 

• lisaressursse saadakse koostöös linnavalitsuse  haridus-ja kultuuriosakonnaga 
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projektidest (HARNO, INSA projektid, PRIA koolipiima ja puuviljaprojekt ning PRIA 

kaasnevate tegevuste projekt); 

• asutusesiseseks info liikumiseks kasutatakse e-posti, infostende, infotunde. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

ressursside juhtimine: 

• säästliku majandamise ja keskkonnahoiu tegevuse põhjalik analüüs; 

• lisaressursside hankimine iseseisvalt erinevate projektide/ programmide kaudu. 

 

3.5. Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk 

 Koostöö süvendamine ning koostöövormide mitmekesistamine kõigi huvigruppidega: 

• koostöö põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel; 

• sisehindamise tulemused näitavad, et peamised huvigrupid on õppe -ja kasvatusprotsessi 

ning juhtimisse kaasatud; 

• eesmärgi püstitamise taotluseks oli suurendada vanemate kaasamise kvaliteeti ning 

aktiivsust lasteaia tegemistes. 

Tugevused. 

• lapsevanemate aktiivsus  tagasiside andmisel on kasvava trendiga; 

• huvigrupid  on määratletud, koostöö on  eesmärgistatud ja planeeritud. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas koostöö 

huvigruppidega:  

• meediaga suhtlemissüsteemi väljatöötamine; 

• huvigruppide esindajate tunnustamine; 

• ajakohase informatsiooni edastamine lasteaia veebilehele, stendile; 

• osaleda erinevates koostööprojektides; 

• kaaluda lastevanematelt tagasiside saamist anketeerimise läbi võimalikult aasta lõpus, mil 

on tekkinud terviklik pilt õppeaastal toimunust. 

 

4. Prioriteetsed lasteaia arenguvaldkonnad ja põhisuunad 

4.1. Lasteaia arengu põhisuunad: 

• väärtustel põhinev õppe- ja kasvatustegevus; 

• lapsesõbralik, mitmekesine ja arendav õpikeskkond; 

• jätkata eestikeelset õpet  täieliku keelekümbluse metoodikaga; 

• lapsest lähtuv õppe- ja kasvatusmeetodite parendamine, mängu osatähtsuse 

suurendamine; 

• lasteaias töötab kvalifitseeritud pedagoogiline personal; 

• huvigruppidega koostöövormide mitmekesistamine, uute partnerite-asutuste leidmine; 

• õppe- ja kasvatusprotsessi aluseks on uuenev õppekava, mis toetab laste loomulikku 

huvi ümbritseva suhtes ja tagab lapse mitmekülgse ja järjepideva arendamise pere ja 

lasteaia koostöös. 

 

4.2. Lasteaia arenduse valdkonnad 

Arenduse prioriteedid kajastuvad planeeritud põhitegevuse kaudu viies põhivaldkonnas:  

• Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine 

• Personalijuhtimine 

• Õppe -ja kasvatustegevus 

• Koostöö huvigruppidega 

• Ressursside juhtimine 

Need viis põhivaldkonda hõlmavad kokkuvõetult kogu lasteaia tegevust ning tegemist ei ole 

sõltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu kavandamisega, vaid 

arengu kavandamine nende valdkondade kaudu võimaldab lõimida õppe- ja kasvatustegevused 
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ja seda toetavad tegevused. 

Eestvedamine ja juhtimine: 

• lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused kajastuvad lasteaia igapäevases töös; 

• lasteaed on avatud, koostöövalmis ja perekonda toetav haridusasutus. 

Personalijuhtimine: 

• personal on motiveeritud ja tunnustatud; 

• suurenenud on personali kompetentsus ja professionaalsus (koolitused). 

Õppe- ja kasvatustegevus: 

• õpetajad kasutavad  tegevuste korraldamisel erinevaid õppemeetodeid; 

• keelekümblusmetoodika alusel eesti keele õpetamine lastele, kelle kodune keel ei ole 

eesti keel. 

Koostöö huvigruppidega: 

• huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisse; 

• lasteaed saab tagasisidet oma tegevusele erinevate koostöövormide kaudu; 

• eelarve täitmise jälgimine, huvigruppide kaasamine; 

• lasteaia ettevõtmiste kajastamine kohalikul  ja  võimalusel ka laiemal tasandil; 

• kodulehe pidev uuendamine, informatiivsemaks muutmine. 

Ressursside juhtimine: 

• lasteaias toimub säästlik majandamine; 

• töökeskkonna arendamine, riskianalüüsi läbiviimine; 

• tegevuse jätkamine turvalise, hubase, nõuetekohase olme- ja töötingimusi pakkuva 

lasteaiana. 

 

 

4.3. Missioon: 

Oleme lasteaed, kus iga laps tunneb ennast turvaliselt, lasteaed toetab perekonda,  lasteaia 

õpitegevus on kodulooline ja kasvatusteaduste seisukohalt innovaatiline. 

Missiooni täitmiseks : 

• loome lastele arengut soodustava kasvukeskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused; 

• soodustame lapse kasvamist aktiivseks, vastutus- ja otsustusvõimeliseks, teiste suhtes 

avatuks ja teisi arvestavaks koostöövalmis inimeseks; 

• toetame lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, 

looduse ja ühiskonna nähtuste kohta; 

• toetame ja nõustame vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel; 

• oleme partneriks kodule lapsele parima arengukeskkonna loomisel. 

 

4.4. Visioon: 

Moto: Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks (O. Wilde). 

Lasteaed Pääsupesa on lasteaed: 

 kuhu laps tahab tulla, sest ta : 

• tunneb end siin hästi ja turvaliselt; 

• saab aktiivselt ja loovalt tegutseda, mängida, õppida ja tegevust valida; 

• saab õppida  ja arendada eesti keelt ja keelekasutust igapäevastes tegevustes; 

 kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, sest ta 

• tunneb, et tema laps on lasteaeda oodatud ja ta on õpetaja jaoks tähtis; 

• teab, et siin arvestatakse tema arvamuste, soovide ja kasvatuspõhimõtetega; 

• on kindel, et lasteaed on turvaline ja seal loodud keskkond võimaldab lapse 

võimetekohast arengut; 

 kus õpetaja tahab töötada, sest ta 

• armastab lapsi ja austab nende isikupära; 



 10 

• suudab olla lapsevanemale hea partner ja nõuandja; 

• teab, et lasteaias on hea mikrokliima, mis loob head võimalused loominguliseks tööks ja 

professionaalsuse tõstmiseks. 

 

4.5. Väärtused lasteaias 

Haridus tähendab mitte ainult oskuste ja teadmiste andmist, vaid ka isiksuse väärtushoiakute 

kujundamist. Väärtuskasvatuse nurgakivi pannakse lasteaias. Lasteaed Pääsupesa väärtused on: 

koostöö, kohusetunne, sõbralikkus, paindlikkus ja ausus.  

Koostöö: 

• töötame koos 

• ühised üritused 

• sõprussidemed 

• ühine idee ja eesmärk 

• hoolimine 

Kohusetunne: 

• olen innustunud oma tööst 

• olen töökas 

• olen täpne 

• võtan vastutuse 

• täidan lubatu 

Sõbralikkus: 

• suhtun teistesse heatahtlikult, sõbralikult ja  nii, nagu ootan suhtumist endasse 

• toetan oma kaaslasi 

• olen abivalmis 

Paindlikkus: 

• olen loov, tegutsen  teadlikult vastavalt olukorrale 

• olen vastutulelik ja kompromissialdis. 

Ausus: 

• minu kriitika on aus ja lahendusi pakkuv 

• olen avameelne
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5.  Tegevuskava kolmeks aastaks 2021 -2023, ( täpsem lasteaia  tegevuskava koostatakse lähtuvalt arengukavast igaks  õppeaastaks aastaks eraldi) 

5.1. Tegevusvaldkond  „Eestvedamine ja juhtimine“ 

5.1.1. Põhiväärtustele ja organisatsiooni kultuurile toetuv juhtimine. 

5.1.2. Väärtustel põhinev osalusjuhtimine. 

Sisehindamise tulemused näitavad, et personal on rahul lasteaia arengu ja juhtimistegevusega. Eesmärgi püstitamise taotluseks on, et lasteaia tegevus 

toetub ühiselt heaks kiidetud väärtustele, eesmärkidele ja tegevustele. 

 

Prioriteetne tegevus Tulemus 2021 2022 2023 vastutaja 

Lasteaias tegutsetakse ühtsete väärtuste ja ees- 

märkide nimel: ühiseid eesmärke käsitletakse 

läbiva teemana töökoosolekutel. 

 

Organisatsioonikultuur on koostöökeskne. 

Töökeskkonna mikrokliima näitajate kasv on 

positiivne 

x x x direktor 

Personali kaasamine lasteaia 

arendustegevusse, erinevad koostöövormid 

(töörühmad, infotunnid, nõupidamised, 

rahuloluküsimustikud). 

Personal on valmis koostööle. x x x direktor 

Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse 

hindamine ja analüüsimine ning parendamine. 

Värva sulgemissüsteemi väljavahetamine ja 

sõimerühmale oma turvalise  ala 

kujundamine. 

Lasteaia keskkond on turvaline lapsele ja 

personalile. 

 Lasteaia territooriumi värava sulgemissüsteem  

on   turvalisust toetav 

Sõimerühma ala  õues on  piiratud ja ohutu  

x 

 

x 

 

x 

x x direktor 

Arengukava ja selle tegevuskava elluviimine 

lähtuvalt lasteaia põhieesmärkidest ja 

väärtustest, missioonist ja visioonist 

Organisatsiooni arengu eesmärgid on täidetud. x x x direktor 

Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste 

teadvustamine ja täitmine personali, 

lastevanemate ja huvigruppide poolt. 

Põhiväärtustest lähtuvalt rakendatakse lasteaia 

missiooni ja areng toimub visiooni suunas 

 

 

 

x x x direktor 

Sisehindamise mõju lasteaia arengule, Sisehindamine on lasteaia arenduse osa, mille x x x direktor 
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sisehindamissüsteemi analüüsimine ja   

parendamine. 

 

 

360° tagasiside meetodi kasutuselevõtt 

 

Uuendatud sisehindamisesüsteemi 

juurutamine ja rakendamine 

 

tulemusena on paranenud laste õpi- ja 

arengutingimused ning avaldanud positiivset 

mõju lasteaia arengule.  

 

Objektiine tagasiside on saadud. 

 

Sisehindamissüsteemi kokkuvõtete vorm on 

uuendatud ja tulemused on kergemini jälgitavad 

ja võrreldavad. 

Arendustegevus: koolituste organiseerimine, 

seminaridel osalemine ja kogemuste 

vahetamine. 

 Personali metoodikaalased teadmised on 

täienenud, töö kvaliteet on paranenud ning lapsed 

on  igakülgselt arendatud 

x x x direktor 

Ametijuhendite uuendamine (kaasajastamine) Ametijuhendid on tänapäevased ja neid on 

täpsustatud. Personalile on  ülesanded ja 

kohustused ja õigused arusaadavad. 

  x direktor 

Lasteaias tegutsetakse  ühtsete väärtuste ja 

eesmärkide nimel: ühiseid eesmärke 

käsitletakse läbiva teemaga töökoosolekutel. 

 

Organisatsioonikultuur on koostöökeskne. 

Töökeskkonna mikrokliima näitajate kasv on 

positiivne 

x x x direktor 

Personali kaasamine lasteaia 

arendustegevusse, erinevad koostöövormid 

(töörühmad, infotunnid, nõupidamised, 

rahuloluküsimustikud). 

Personal on valmis koostööle ja kaasatud. 

Rahuloluküsitlused on analüüsitud. 

x x x direktor 

Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse 

hindamine ja analüüsimine ning parendamine. 

Lasteaiasiseste turvareidide korraldamine. 

Lasteaia keskkond on turvaline lapsele ja 

personalile.  

x x x Direktor, 

Arengukava ja selle tegevuskava elluviimine 

lähtuvalt lasteaia põhieesmärkidest ja 

väärtustest, missioonist ja visioonist 

Organisatsiooni arengu eesmärgid on täidetud. x x x direktor 

Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste 

teadvustamine ja täitmine personali, 

lastevanemate ja huvigruppide poolt 

Põhiväärtustest lähtuvalt rakendatakse lasteaia 

missiooni ja areng toimub visiooni suunas 

x x x direktor 

  x x x direktor 
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Arendustegevus: koolituste organiseerimine, 

seminaridel osalemine ja kogemuste 

vahetamine. Töötada välja  enesetäiendamise 

kord.  Õppida oma tööd analüüsima. 

Keelekümblusrühmade töö kvaliteet on 

paranenud. 

Töötajatel on oskus oma tööd analüüsida. 

x x x direktor 
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5.2.Tegevusvaldkond 2: Personalijuhtimine 

5.2.1. Sisehindamise tulemused näitavad, et õppe- ja kasvatustöö lasteaias on heal tasemel.  

5.2.2. Lapsest lähtuv õppe -ja kasvatusprotsess on tagatud personali kvalifikatsiooni tõstmise kaudu, personali enesearendamine ja elukestva õppimise 

väärtus. 

 

 

Jrk Prioriteetne tegevus Tulemus 2021 2022 2023 vastutaja 

1. Personali kaasamine erinevatesse tegevustesse 

ja toetamine, mentorluse elluviimine. 

Mentorlus on juurutatud ja personal on 

juhendatud ning kaasatud. 

x   direktor 

2. Töörühmade moodustamine, personali 

tulemusliku tegevuse toetamiseks (õppekava 

arendusmeeskond, tervisemeeskond jne) 

Personal osaleb aktiivselt töörühmades, mis 

tegeleb lasteaia arendamisega. 

x x x direktor 

3. Täiendkoolituste korraldamine lähtuvalt 

arenguvestluse - ja sisehindamise tulemustest 

ning lasteaia eesmärkidest. Täiendkoolituste 

planeerimisel lähtutakse personali ja lasteaia 

arenguvajadusest.  

Igal aastal on täiendkoolitustel osalenud 

vähemalt 90% töötajatest. 

x x x direktor 

4. Arenguvestluste ja rahulolu uuringute 

läbiviimine personaliga, analüüs. 

 Personali ja lastevanemate rahulolu uuringute 

tulemused on aluseks uute arengueesmärkide 

püstitamisel. Rahulolu uuringutes osaleb  

vähemalt 95 % personalist ja 60% 

lapsevanematest 

x x x direktor 

5. Personali tervise – ja keskkonna teadlikkuse 

tõstmine koolituste kaudu. 

Personal on koostanud keskkonna riskianalüüsi. x x x direktor 

6. Eestikeelt valdava, kvalifitseeritud personali 

palkamine. 

Kvalifitseeritud eestikeelse personali olemasolu. x x  direktor 

7. E-lasteaed( ELIIS, STUUDIUM vms)-

õppepäeväevad korraldamine 

Tutvuda e-lasteiaga, õppida kasutama e-

lasteaeda, valida sobilik lasteaiale. 

 E-lasteaed  on kasutusele võetud.   x x direktor 
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5.3 Tegevusvaldkond 3: Õppe – ja kasvatustegevus 

Eesmärk:  

5.3.1. Lapsest lähtuvas õppe -ja kasvatustegevuses kasutatakse aktiivõppemeetodeid. 

5.3.2. Lastele toimub eesti keele õpetamine täieliku keelekümbluse metoodika alusel. 

5.3.3. Toimib süsteemne  lapse arengu jälgimine, analüüsimine ja hindamine kodu ning lasteaia koostöös. 

5.3.4. Väärtustatakse õppimist ja kasvamist läbi mängu 

5.3.5. Lasteaiast läheb kooli terve, tugev ning tegus laps. 

5.3.6. Lasteaias tegeletakse  eesmärgipäraselt laste tervise edendamisega. 

 

Jrk Prioriteetne tegevus Tulemus 2021 2022 2023 vastutaja 

1. Lapse areng 

 Lapse vajaduste huvide ja individuaalsusega 

arvestamine. 

Lapse arengu hindamine toimub koostöös kodu 

ja kooliga Kasutatakse koolivalmiduskaarte 

info edastamiseks koolile ja lastevanematele. 

Loodud on õpikeskkond, mis toetab laste 

õpihimu, on eale vastav, last arendav ja 

turvaline. 

Õppe - ja kasvatustegevus on lapsest lähtuv ja 

mänguline. Toimub sujuv üleminek lasteaiast 

kooli, arvestades lapse individuaalsusega. 

Koolivalmiduskaardid on täidetud ja 

lapsevanematega läbi arutatud, 

x x x direktor, õpetajad 

2. Õppekava 

 Lasteaial on  kehtiv õppekava, mida 

analüüsitakse ja täiendatakse aastate lõikes. 

Eesmärgipõhise keeleõppe jätkamine, 

kasutades keelekümblusmetoodikat. 

Õppekava on täiendatud. Lisatud 

robootikategevused ja rohelise kooli programm. 

Õppe -ja kasvatustegevust toetavad rühmade 

õppetegevuskavad ja nädalakavad. 

x x x direktor, õpetajad 
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3. Õppekorraldus–ja meetodid: 

Õppe -ja kasvatustegevuste valdkondade 

lõimimine. Oskuste ja teadmiste arendamine 

läbi mängu. 

Õuesõppe läbiviimine, tulemuslikkuse 

hindamine ja parendamine, eakohaste õuesõppe 

meetodite kavandamine rühmade 

tegevuskavasse. 

„Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi 

juurutamine ja laiendamine. 

Kasvukeskkond on lapse arengut soodustav ja 

ohutu.  Kasutatud on  nädalateemasid, on loodud 

mitmekülgsed võimalused mängimiseks ja 

õppimiseks. 

Koolivalmidus on tagatud mänguliste tegevuste 

kaudu,  laste koolivalmidus on  väljaselgitatud  

Programmiga on liitunud neli rühma. 

x x x direktor, õpetajad 

4. Väärtused ja eetika 

Eesti ja vene  rahvakultuuri ning  kommete  ja  

traditsioonide tutvustamine lasteaia õppe –ja 

kasvatustegevuses.  Väärtuskasvatust 

lõimitakse igapäevastesse tegevustesse. 

. 

 

Laps teab ja tunneb  tähtsamaid eesti ja vene 

rahvakultuuri traditsioone ja kombeid. Lasteaias 

on loodud alus väärtustele, mis saadavad last 

kogu elu, 

 

 

 

x x x direktor, õpetajad 

5 Laste  erivajadused 

Lapse individuaalsuse ja hariduslike 

erivajadustega arvestamine igapäevases 

õppekasvatustegevuses. 

Kõneravi vajavate laste arengu toetamine, 

dokumenteerimine. 

Hariduslike  erivajadustega laste areng on 

toetatud läbi tugisüsteemide. 

 

 

Laste kõneravi teostab logopeed.  

x x x õpetajad, 

tervishoiutöötaja, 

logopeed 

6. Liikluskasvatus 

Liikluskasvatuse lõimimine lasteaia 

igapäevastesse tegevustesse. 

 

Laps oskab eakohaselt  jälgida  ja hinnata teda 

ümbritsevat liiklusolukorda. Laps teab 

liiklusõnnetusi põhjustavaid tüüpilisi olukordi 

ning oskab neid vältida. Laps suudab liikluses 

võimalikult riskivabalt käituda. Laps  on õppinud 

ohte märkama. 

x x x direktor, õpetajad 
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7.  Terviseedendus 

Tervislike eluviiside ja tervisliku käitumise 

õpetamine läbi erinevate tegevuste. 

Ohtude ennetamine ja turvalisuse tagamine 

erinevates situatsioonides ja keskkonnas. 

Laps oskab eakohaselt teha igapäevaelus 

tervislikke valikuid. 

Teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda 

ohuolukordades ning oskab ohte ennetada. 

x x x direktor, õpetajad 
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5.4.  Tegevusvaldkond 4: Ressursside juhtimine 

Eesmärk: 

5.4.1. Majandamine on kujundatud säästlikuks ja keskkonnasõbralikuks. 

5.4.2. Lastele ja töötajatele on loodud turvaline, ohutu ning õppeprotsessi toetav kasvu-ja töökeskkond. 

5.4.3. Ühtsed arusaamad säästlikust ning keskkonnahoidlikust majandamisest, heaperemehelikkusest, sellest lähtuvalt töötamine , tulemused. 

5.4.4. Otstarbeka eelarve planeerimine. 

 

Jrk Prioriteetne tegevus Tulemus 2021 2022 2023 vastutaja 

1. Õppe -ja kasvukeskkonna arendamine. 

Rühmaruumide valgustuse vastavusse 

viimine normidega. Saali valgustite 

väljavahetamine. 

Trepikodade remont 

Keskkond on turvaline ja valgus 

vastab normidele, trepikojad on 

remonditud. 

x 

 

 

 

x x 

 

 

x 

direktor 

majandusjuhataja 

2. Töökeskkonna arendamine. 

Koristusinventari vahetamine 

kaasaegsemate vastu. 

Töökeskkond soodustab töötamist. x x x direktor 

majandusjuhataja 

3. Turvalisuse tagamine. 

Turvaalade rajamine 

mänguatraktsioonidele õuealal, 

varikatuste renoveerimine.  Vähemalt 

ühe liumäe/ronimiskeskuse 

renoveerimine. Vastavalt rahalistele 

võimalustele uute mängukeskuste 

loomine õuealale. 

Turvalisus lasteaia õuealal on 

tagatud ja vastab ohutusnõuetele. 

x x x direktor 

4. Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid. 

Saavutada säästliku majandamise 

kaudu halduskulude kokkuhoid, 

juurutada keskkonnahoidlikku 

lähenemist. Keskkonnahoidliku 

mõtteviis kujundamine laste ja 

personali hulgas läbi tegevuste. 

On tagatud säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid. 

x x x personal 
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5. Inforessursside juhtimine. 

Üleminek digitaalsele 

dokumentatsiooni pidamisele lasteaias.  

 

Rakendatud digidokumentatsiooni.   x direktor 

6.  Tuleviku investeeringute vajadus  

planeerida koostöös linnavalitsusega 

 Hoone katuse soojustamine, 

fassaadi uuendamine, maja sokli 

uuendamine. 

 Territooriumi piirdeaia 

uuendamine 

 Köögi ventilatsiooni 

renoveerimine, köögi remont, 

täiendava mööbli soetus. 

 Personali duširuumi remont 

 

Tagatud turvaline ja hea töö- ja 

õppekeskkond  

  x direktor 

 

5.5 Tegevusvaldkond 5: Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

5.5.1. Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteaia arengu toetamisse 

5.5.2. Lastevanemate kaasatus on aktiivne  

5.5.3. Lastevanemate aktiivsus lasteaia hoolekogus osalemises on kasvava trendiga. 

 

jrk Prioriteetne tegevus Tulemus 2021 2022 2023 vastutaja 

1. Meediaga suhtlemise strateegia 

väljatöötamine ja  rakendamine. 

Tingimuste loomine lapsevanemate 

kaasatuse ja aktiivsuse 

suurendamiseks. 

 Lasteaia töötajad on teadlikud, kuidas meediaga suhelda. 

Lapsevanemad on lasteaia töösse kaastaud. Meedias on kajastatud 

lasteaia ettevõtmisi ja tegemisi 

x x x direktor 

2. Tihe koostöö hoolekoguga. Koostöö toimib ja on mõlemale osapoolele kasulik. Lasteaia areng 

on toetatud, .hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda 

õppeaastas. 

x x x direktor 

3. Koostöö Eesti Põhikooliga.. 

 

Lapse üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja tulemuslik. 

 

x x x direktor 
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4. Lastevanemate  kaasamine lasteaia 

tegevustesse, motiveerimine osalemaks 

küsitlustes ja  aktiivses koostöös. 

Lastevanemad on kaasatud. x x x direktor, 

õpetajad 

4.  Koostöö KOV-i ja teiste lasteaedadega. 

Koostöö  HARNO rajaleidjakeskusega 

ja keelekümbluskeskusega  

 Toimiv, toetav  ja sõbralik  ning arendav koostöö. 

. 

x x x direktor 

 

 

 

 

6.Arengukava muutmise kord 

 

Arengukava kinnitatakse ja muudetakse vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2011. a määrusele nr 58 „Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse 

arengukava kinnitamise kord“. 

 
 


