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1. HETKESEIS 

1.1 Üldandmed   

Asutuse nimi 

Registrikood  

Koolitusluba 

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike 

75002896 

Nr. 1667HTM  

Kontaktandmed Maleva 5 Kohtla-Järve 31021 (Ahtme linnaosa) 

Tel. +3723371771; +3723371770; 55940417 

 E-mail: punamutsike@kjlv.ee 

Kodulehekülg  www.lasteaedpm.edu.ee 

Asutamisaasta 1982.a. 

Kasulikpind 3710,9 m (1909,5 m – hoone, 10095 m-territoorium) 

Lastearv  208 (planeeritav september 2017) 

Rühmad  11 (3 sõimerühma, 8 lasteaiarühma: sealhulgas 3 

keelekümblusrühma, 1 sobitusrühm, 1 liitrühm) 

Eesti keele kabinet 1 

Logopeedi kabinet 1 

Muusikasaal 1  

Spordisaal 1 

Õppetuba „Unikom“ 1 

Tervishoiukabinet 1  

Personali puhketuba 1 

Toiduplokk 1 

Pesumaja 1  

Majandusladu 2 

Varikatused  7 

Paviljonid 4 (laste mängimiseks ja õueõppeks) 

Õppealajuhataja kabinet  1 

Majandusjuhataja kabinet 1 

Direktori kabinet 1 

Remonditöölise tööruum 1 

Soojussõlm 1 

Riietus- ja duširuum  1 (toiduplokitöötajatele) 

Õueala mänguväljakud 11 

Liikumisõpetuse väljak 1    

Lasteaia omanik Kohtla-Järve Linnavalitsus 

Finantseerimine linna eelarve, lastevanemate poolt kaetav osa, lasteaia 

projektid, sponsorite toetus, annetused. 

Õppe–ja kasvatustegevuse keel Vene õppekeelega rühmades- vene keel,  

keelekümblusrühmades eesti ja vene keel  

Lasteaia tööaeg Tööpäevadel kell 07.00 kuni 18.00 

 

 

mailto:punamutsike@kjlv.ee
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Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike (edaspidi lasteaed) eripäraks on suund terviseedendusele, 

integratsiooniprotsessidele, koostööle huvigruppidega, digipöördele. 

 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitumine 2007. aastal. 

 Keelekümblusprogrammiga liitumine 2008. aastal. Keelekümblust rakendatakse varajase  

osalise keelekümbluse metoodikana. 

 „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmiga liitumine 2013. aastal. 

 Lasteaed osaleb integratsiooni-, robootika-, tervistedendavates projektides. 

 Lasteaed on Tartu Ülikooli Narva kolledži, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Töötukassa, 

Õppekeskus Gelment Consult OÜ koostööpartnerina praktikabaasiks. 

 Lasteaia koostöö huvigrupid: vanemad, piirkonna lasteaiad ja koolid, lasteteatrid, Kohtla-

Järve Spordikeskus, Ahtme Klubi, Maanteeamet,  Päästeamet, Noorsoopolitsei, Tervise 

Arengu Instituut, Ahtme Kunstide Kool, OÜ Macte „Keeltekool“, SA Innove, SA Hitsa.  

 Lasteaial on oma laul, logo, kleebis, lipp; igal rühmal on oma nimetus, logo ja talisman. 

 Kõikides rühmades on nõudepesemismasinad, arvutid, internet, mobiiltelefonid, 

uuendatud mööbel, lasteaiarühmades on kuivatuskapid, projektorid, ekraanid. 

 Õuealal on uuendatud asfalt, piirdeaed on vananenud.  

 Lasteaia hoone vajab soojustamist ja fassaadi uuendamist. 

 

1.2 Personal 

Lasteaias töötab kokku 53 inimest:  

 Direktor: 1 

 Õppealajuhataja: 1 

 Logopeed: 1 

 Tervishoiutöötaja: 1 

 Õpetajad: 22 (sealhulgas eesti keele õpetaja, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja) 

 Lapsehoidjad: 3  

 Majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad: 24 

 

Pedagoogilise personali vajadus on prognoositud kuni 2020.a. 

 

1.3 Lapsed  

Laste arvuline koosseis  eelmisel arenguperioodil: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

200 203 205 

 

Olemasoleva laste järjekorra alusel tehtud prognoos näitab, et edaspidi kuni 2020. aastani 

kõik 11 rühma saavad komplekteeritud 100%. 

 

Eeldatav kooliminevate laste arv: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

33 60 40 

 

 



4 

 

2. ARENGUSTRATEEGIA 

2.1 Missioon  

Lasteaia kõrgeimad eesmärgid partnerluses lapsevanemaga:  TERVELT JA TARGALT  

KOOLI.  

 

2.2 Visioon  

Lasteaed on aastaks 2020: TURVALINE, INNOVATILISE ÕPIKESKKONNAGA 

LASTEAED, KUS VÄÄRTUSTATAKSE TERVISLIKKU ELUVIISI.  

 

2.3 Põhiväärtused  

P - positiivsus (sõbralik, meeldiv, hubane õhkkond lasteaias lastele, vanematele, töötajatele) 

U - usalduslikkus (usaldame ja hoiame meile usaldatud infot, täidame lubadusi) 

N - naeratus on meie stiil 

A - asjatundlikkus (väärtustame kompetentsust ja elukestvat õpet, õpime koos ja üksteiselt) 

M - multikultuursus (väärtustame erinevaid kultuure ja keeli, oleme mõistvad ja positiivsed) 

Ü - üllatavus (lasteaia elu üllatab last iga päev uutmoodi, laps tahab tulla ja olla lasteaias) 

T - turvalisus (kaasaegne ja turvaline kasvu- ja töökeskkond, kokkulepitud käitumisreeglid) 

S - sõbralikkus (oleme head suhtlejad, jagame ideid ja kogemusi, oleme valmis muutusteks) 

I - innovaatilisus (oleme avatud uuendustele ning üritame innavatsioone ka ise luua) 

K - koostöö (täidame vastastikused ootused, toetame ja tunnustame üksteist) 

E - eetilisus (väärtuspõhine juhtimine, kasvatusprobleemide oskuslik lahendamine) 

2.4 Arengu strateegilised eesmärgid   

 Aastaks 2020 lasteaiakultuur ja -keskkond on  demokraatlik, arendav, inimsõbralik. 

 Personal ja vanemad on kaasatud lasteaia tegevuse arendusprotsessi. 

 Lasteaias on kvalifitseeritud, asjatundlik ning innovaatiline personal.  

 Õppe- ja mängukeskkond on kujundatud innovaatiliseks, turvaliseks ja tervislikuks. 

 Lapse individuaalne areng on suunatud temale võimetekohase hariduse omandamisele.  

 Tervistedendava- ja keelekümbluslasteaiana on efektiivselt tegeldud tervisekasvatusega ja 

eesti keele õppega.  

 Materiaal-tehniline baas on kaasajastatud ja võimaldab lasteaia edasist arengut. 

 Toimib süsteemne partnerlus piirkonna koolidega. 

 

3. ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD  

 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine  

 Personalil on ühine arusaam lasteaia missioonist, visioonist, põhiväärtustest. 

 Sisehindamine on süsteemne ja toetab lasteaia arengut ning juhtimist. 

 Juhtkond on eeskujuks meeskonna innustamisel koostööle ja õppimisele. 



5 

 

3.2 Personalijuhtimine 

 Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada iga lapse areng. 

 Kaasaegne personalipoliitika soodustab lasteaia missiooni ja visiooni elluviimist. 

 Uuendatud tunnustussüsteem motiveerib personali saavutama häid tulemusi. 

3.3 Koostöö huvigruppidega  

 Partnerlustegevus on eesmärgistatud, kavandatud ning hõlmab kõik põhitegevused. 

 Vastastikune rahulolu koostööpartneritega on välja selgitatud, hea koostöö tunnustatud. 

 Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteaia arengu toetamisse, missiooni täitmisesse. 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

 Eelarve otstarbekas kasutamine on loonud turvalise ja ajakohase õpi- ja töökeskkonna. 

 Majandustegevus on järjepidev, kokkuhoidlik ja säästlik. 

 Infotehnoloogia on ajakohane ning soodustab infoliikumist ja õppeprotsessi. 

 

3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 Lasteaias toimivad tervistedendavad ja integratsiooniprotsessid. 

 Lasteaia õppekava on vastavuses lasteaia missiooniga ja visiooniga. 

 Koostöös huvigruppidega on lapsele tagatud sujuv üleminek lasteaiast kooli. 

 

4. TEGEVUSKAVA ÕPPEAASTATEKS 2017-2020  

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

nr Tegevus 2017

2018 

2018

2019 

2019

2020 
Vastutaja 

1. Arengukava koostamine, vajadusel muutmine X  x  Direktor 

Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja 

2. Õppeaasta tegevuskava koostamine ja täitmise 

analüüsimine sisehindamise alusel 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja  

3. Lasteaia tegevust reguleerivate alusdokumentide 

korrigeerimine 

x x x Direktor 

4. Sise- ja enesehindamise süsteemi korrigeerimine 

ja rakendamine 

x x x Juhtkond  

5. Huvigruppide kaasamine arengutegevusse, 

sisehindamisse, otsustusprotsessi 

x x x Juhtkond 

6. Sisehindamisearuande 2017-2020 koostamine    x Direktor  

4.2 Personalijuhtimine 

nr Tegevus 2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
Vastutaja 

1. Kaasaegse personalipoliitika kujundamine, 

elluviimine ja analüüsimine 

x x x Direktor 

2. Terviseedendamisalane  personali arendamine x x x Tervishoiutöötaja 
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3. Koolituste kavandamine  ja rakendamine ning 

tulemuslikkuse hindamine  

x x x Õppealajuhataja 

Tervishoiutöötaja 

4. Personaliga arenguvestluste läbiviimine x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

5. Töötajate tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi 

uuendamine 

 x  Direktor 

6.  Töötervishoiu ja tööohutuse riskianalüüsi  

koostamine 

x x x Tervishoiutöötaja 

Majandusjuhataja  

7. Tuleohutusalase enesekontrolli  aruande 

esitamine 

x x x Majandusjuhataja 

8.  Esmaabialane koolitus personalile x   Tervishoiutöötaja 

9. Personali riigikeele valdamise taseme tõstmise 

soodustamine   

x x x Direktor 

 

10. Pedagoogide  enesetäiustamine, konverentsidel 

ja seminaridel osalemine, oma lasteaias 

seminaride korraldamine  

x x x Õppealajuhataja 

4.3 Koostöö huvigruppidega  

nr Tegevus  2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
Vastutaja 

 

1. Hoolekogu tegevuskava koostamine, 

koosolekute läbiviimine 

x x x Direktor 

Hoolekogu esimees 

2. Veebipõhise infosüsteemi ajakohastamine ning 

koostöö avalikustamine 

x x x Õppealajuhataja 

3. Vanemate rahulolu-uuringud  

„Terviseedendamine lasteaias“  

„Toitlustamine lasteaias“  

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

Õppealajuhataja 

 

Tervishoiutöötaja 

4. Keelekümblusrühma vanemate rahulolu-

uuringute korraldamine 

integratsiooniprotsessidega lasteaias   

x x 

 

 

x 

 

 

Õppealajuhataja 

Eesti keele 

õpetajad  

5. Koostöö piirkonna koolidega: süsteemi 

täiendamine ja analüüsimine 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

6. Koostöö TEL- lasteaedade võrgustikuga  x x 

 

x 

 

Tervisemeeskonna 

esimees 

7. Koostöö keelekümbluslasteaedadega, 

koolidega, SA Innove 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

8. Koostöö Hariduse Infotehnoloogia 

Sihtasutusega (HITSA) 

x x x Õppealajuhataja 

 

9. Koostöö Maanteeametiga x x x Õppealajuhataja  

10. Koostöö Päästeametiga ja Noorsoopolitseiga x x x Õppealajuhataja  

11. Koostöö Keeltekooliga OÜ Macte –inglise keel x x x Direktor 
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4.4  Ressursside juhtimine 

 

Investeeringute vajadus: 

 Laste tualettruumide renoveerimine lasteaiarühmades nr 4, 8, 9,10, 11(ettekirjutus)  

 Foonlukkude paigaldamine. 

 Fassaadi renoveerimine ja soojustamine. 

nr Tegevused 2017 

2018 

2018

2019 

2019 

2020 
Vastutaja  

1. Eelarve otstarbekas täitmine x x x Direktor 

Majandusjuhataja 

Õppealajuhataja 

2. Õppekeskkonna arendamine: metoodiliste 

vahendite ja õppevahendite,  mänguasjade 

süsteemne uuendamine 

x x x Õppealajuhataja 

3. Ventilatsioonisüsteemide uuendamine 

(toiduplokk) 

x 

 

x x Majandusjuhataja  

4. Kütte-, vee – ja kanalisatsioonisüsteemide 

ajakohastamine kogu lasteaias. 

x  x x Majandusjuhataja  

5. Lasteaia fassaadi  remont ja soojustamine x x x Direktor 

Majandusjuhataja  

6. Laste tualettruumide remont  

(5 lasteaiarühma: nr 4, 8, 9, 10,11) 

x x x 

 

Majandusjuhataja 

Direktor 

7. Elektrisüsteemi ajakohastamine x x x Majandusjuhataja  

8. Koristusinventari ja puhastusvahendite 

süsteemne ostmine 

x x x Majandusjuhataja  

9. Pehme ja kõva inventari uuendamine x x x Majandusjuhtaja 

10. Lasteriiete kuivatuskappide muretsemine, 

paigaldamine sõimerühmadesse  

x x  Majandusjuhataja 

11. Toiduploki seadmete ja inventari uuendamine x x x Majandusjuhataja  

12. Piirdeaia väljavahetamine  x x x Majandusjuhataja 

13. Treppide remont  x x x Majandusjuhataja 

14. Muusikasaali remont   x  Majandusjuhataja 

15. Spordisaali remont  x   Majandusjuhataja 

16. Toiduploki ventilatsiooni renoveerimine  x x x Majandusjuhataja  

17. Laste riietusruumide remont  x x x Majandusjuhataja 

18. Toiduploki töötajate riietusruumi remont  x  Majandusjuhataja 

19. Õppealajuhataja kabineti soojustamine ja remont x   Majandusjuhataja 

20. Majandusjuhataja kabineti soojustamine, remont  x  Majandusjuhataja  

21. Välisuste foonlukkude paigaldamine x x x Majandusjuhataja  

22. Katusealuste puidust põrandate korrastamine x x x Majandusjuhataja  

23.  Laste vankrite, jalgrataste hoiuruumi ehitamine   x Direktor  
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 Treppide remont (sõim nr 1, nr 2, spordisaal, peauks, pesuköök, toiduplokk - ettekirjutus). 

 Vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja küttesüsteemide uuendamine. 

 Ventilatsioonisüsteemi uuendamine rühmades  ja toiduplokis (ettekirjutus). 

 Lasteaiarühmade mängimisruumide (kokku 6) valgustuse renoveerimine. 

 Piirdeaia ja väravate väljavahetamine. 

 Muusikasaali ja spordisaali renoveerimine. 

 Katusealuste puidust põrandate korrastamine ja lasteredelid.   

 Toiduploki renoveerimine (koristusvahendite ruum - ettekirjutus). 

 Toiduploki personali riietusruum, duširuum. 

 Õppealajuhataja ja majandusjuhataja kabinettide soojustamine ja remont. 

 Lasteaiarühmade riietusruumide remont (kokku 8  rühmas). 

 Laste vankrite, jalgrataste hoiuruumi ehitamine. 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

nr  Tegevus  2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
Vastutaja  

1. Lasteaia õppekava analüüsimine, täiendamine, 

arendamine. 

x x x Õppealajuhataja 

2. Tervistedendavate tegevuste läbiviimine 

aastaringselt. 

   

x x x Õppealajuhataja 

Tervishoiutöötaja 

Tervisemeeskond  

3. Lapse arenguvestlused vanematega  

Igale kooliminejale „Lapse oma arenguraamatu“ 

koostamine ja väljaandmine. 

Koolivalmiduskaarti koostamine.  

x x x Õppealajuhataja  

 

Õpetajad 

4. Integratsiooniprotsesside edendamine, osalise 

keelekümblusemetoodika rakendamine ja uute 

rühmade avalime. 

x x x Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

5. Erivajadustega laste varajane väljaselgitamine, 

vajadusel lapse individuaalse arenduskava 

koostamine ja rakendamine.  

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad  

Logopeed 

6. Kõnehäiretega lastele logopeedilise abi 

tagamine.  

x x x Logopeed 

7. Liikluskasvatus aastaringselt koostöös 

Maanteeametiga, piirkonna noorsoopolitseiga. 

x x 

 

x 

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad  

8.  Õppimine väljaspool oma lasteaeda koostöös 

huvigruppidega. 

x x x Õppealajuhataja 

9. Õueõppe  rakendamine aastaringselt, lähtudes 

laste omaalgatusest ja loovusest 

x x x Õppealajuhataja  

 

10. Robootikavaldkonna juurutamine  x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad  

Eesti keele 

õpetaja 
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5. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

 Arengukava koostamisel osaleb kogu lasteaia personal.  

 Ettepanekuid arengukava muudatuste, täienduste tegemiseks on õigus teha pedagoogilisel 

nõukogul ja hoolekogul. 

 Direktor esitab arengukava ja selle muudatused, täiendused kinnitamiseks Kohtla-Järve 

Linnavalitsusele. 

 Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Veera Kevlitš 

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike 

Direktor 

 

KOOSKÕLASTATUD: 

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike pedagoogilise nõukoguga 

koosoleku protokoll nr. 2  

29.05.2017.a. 

 

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekoguga 

koosoleku protokoll nr. 3 

30.05.2017.a. 

 


