JÕGEVA LASTEAIA ROHUTIRTS
ARENGUKAVA 2019–2021
1. SISSEJUHATUS
Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse
seaduse § 91 alusel ning sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava
aastateks 2019–2021 ning arengukava uuendamise korda.
Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukava tegevuskava koostamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse
13. detsembri 2005. a määruses nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende
koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” toodud
organisatsioonipõhise arengukava koostamise ja täiendamise põhimõtetest.
2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEAIA ARENDUSE
PÕHIVALDKONNAD
2.1. Lasteaia arenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja
metodoloogia
Lasteaia arendus Rohutirtsu lasteaias põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva
parendamise metodoloogial. Kavandamine kajastub arengukavas kirjeldatud kokkulepitud
lähenemistes, strateegilistes eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud tegevustes.
Kavandatu teostamine kajastub lasteaia tegevuskavas arengukavas kokkulepitud
rakendustegevustes. Tulemuste hindamine kajastub sisehindamise aruandes, kus hinnatakse
eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkust. Parendamine kajastub
sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi põhjal selguvad prioriteetsed
parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on sisendiks arengukavale, kus kavandatakse uued
strateegilised eesmärgid. Arengukava on protsessikesksel lähenemisviisil põhineva lasteaia
arendussüsteemi osa, mis põhineb pideva parendamise metodoloogial.
Arengukavas on määratletud lasteaia arenduse põhisuunad aastateks 2019–2021, et tagada
lasteaia jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud strateegilised eesmärgid ja
meetmed eesmärkide saavutamiseks. Luuakse ettekujutus sellest, kuhu lasteaia töötajad tahavad
oma arengus pürgida lasteaia õppekava tulemuslikul rakendamisel. Arengukava väljendab seda,
millisena näevad lasteaia töötajad lasteaeda kolme aasta pärast ning milliseid eesmärke
soovitakse saavutada selleks, et tagada lasteaia õppekava raames toimiv õppe- ja
kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale.
Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on lasteaia töötajatel.
Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on järgmised:
 laste õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline, last arendav, kaasaegne ja nõuetele
vastav;
 lastevanemate ja lasteaia koostöös saavad lapsed võimetekohase kooliks ettevalmistuse
ning omandavad eluks vajalikud sotsiaalsed oskused.

Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukava koostamisel on arvestatud Jõgeva Lasteaia Rohutirts
sisehindamise tulemustega, lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega, Jõgeva valla
arengukavaga kuni aastani 2021.
Arengukava on aluseks lasteaia tegevuskavale, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide
realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Lasteaia
tegevuskavas kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete saavutamiseks,
sõnastatakse tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad
isikud.
Igal aastal ajakohastatakse olemasolevat arengukava tegevuskava vastavalt toimunud muutustele
välis- ja lasteaia keskkonnas ning õppeaasta sisehindamise tulemuste põhjal, millega tagatakse
strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta lõpus hinnatakse
saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu. Tulemuste põhjal algatab direktor arengukava
ajakohastamise.
2.2. Lasteaia arenduse põhivaldkonnad
Lasteaia arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda, mis tulenevad
haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrusest nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse
nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”. Need viis põhivaldkonda on
järgmised:
 eestvedamine ja juhtimine,
 personalijuhtimine,
 koostöö huvigruppidega,
 ressursside juhtimine,
 õppe- ja kasvatusprotsess.
Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna lõikes
nii hetkeolukorra analüüs kui arengukava tegevuskava. Arengu kavandamine nende valdkondade
kaudu võimaldab lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad tegevused.
2.3. Arengukava koostamise protsess
Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, keda juhtis direktor ning kelle ülesandeks oli,
kaasa haarates kogu personali, korraldada arengukava koostamine kindlaks määratud tähtajaks.
Töörühm analüüsis sisehindamise tulemusi, kasutades erinevaid meetodeid, mis võimaldasid
määratleda põhjuslikud parendamist vajavad valdkonnad. Sõnastati prioriteetsed strateegilised
eesmärgid ja seati sihid järgnevaks kolmeks aastaks. Leiti prioriteetsete strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks meetmed ja peamised tegevused järgnevaks kolmeks aastaks, mis oleksid
rakendatavad olemasolevate inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad
kindlaks tähtajaks, eeldaksid minimaalselt täiendavaid rahalisi kulutusi ja tagaksid lasteaia
jätkusuutliku arengu. Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja
huvigruppidele esitlemine.
2.4. Missioon, visioon ja väärtused
Missioon
Jõgeva Lasteaia Rohutirts kõikide töötajate missiooniks on tagada lastehoid ning luua tingimused
kõigi laste arenguks ja toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest
iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Visioon
Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike
tingimuste loomisel. Lapsed tahavad meie lasteaeda tulla ja meid hindavad kõrgelt vanemad,
kogukond ja üldsus.
Väärtused

Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle
avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma
partnereid ning nende seisukohti. Tahame olla lastehoius ning õppe- ja
kasvatusvaldkondades parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja
vastutustundega. Võtame üle kaasaegseid metoodikaid ja jagame paremaid töökogemusi.
Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.

Tagame turvalise keskkonna. Püüame üheskoos luua vaimselt, emotsionaalselt,
sotsiaalselt ja füüsiliselt võimalikult turvalise keskkonna, mis annab nii lastele kui ka
personalile turva- ja heaolutunde. Arvestame lapse võimete, loomupäraseid annete, huvide ja
vajadustega tagades lapse igakülgse arengu. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile,
kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega. Oleme viisakad, sallivad,
heasoovlikud. Suhtume üksteisesse positiivselt. Hoolime igast lapsest ja töökaaslasest,
arvestame teiste mõtete, tunnete ja kogemustega, oleme valmis toetama ja abistama.

Edendame tervislikke eluviise. Meie jaoks on tähtis nii laste kui töötajate tervis.
Püüame järgida tervislikke eluviise ning kujundada neid lastel läbi tervislikke eluviise
edendavate tegevuste.

Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas ja lastes, et luua
uudseid lahendusi. Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema
ning teadmisi ja oskusi omandama, lahendusi leidma.

Oleme innovaatilised. Oleme arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele
ideedele ja nende ellurakendamisele
3. LASTEAIA HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA LASTEAIA
ARENDUSE PÕHISUUNAD
Hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise tulemustest.
3.1. Eestvedamine ja juhtimine
Tugevused:

Lasteaias valitseb positiivne ja pingevaba õhkkond, mis innustab inimesi tööle. Lasteaia
juhtkonnal on kollektiivis innustav, toetav, koostööd tegev ja koostööle suunav roll. Lasteaia
kollektiiv on motiveeritud ja ühtseid väärtusi kandev. Töötajaid puudutavaid probleeme
arutatakse koosolekutel. Lasteaia arengust on huvitatud iga töötaja.

Lasteaia personal on aktiivselt kaasatud lasteaia arendustegevusse. Personal on kaasatud
lasteasutuse eesmärkide määratlemise ja saavutamise protsessi läbi üldkoosoleku,
pedagoogilise nõukogu, erinevate töögruppide ning kogu meeskonna aktiivse tegevuse.

Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse.

Arengu- ja tegevuskava annab selged suunad tegutsemiseks. Nende alusel planeeritakse
tööd.

Toimub sisehindamine. Läbi on viidud järjepidev ja süstemaatiline õppe- ja
kasvatustegevuse ning juhtimise analüüs ja tulemuslikkuse hindamine. Arengukava





korrigeeritakse analüütilise õppeaasta kokkuvõtte põhjal ning antakse tagasisidet
huvigruppidele.
Lasteaias on välja töötatud plaan hädaolukordade lahendamiseks. On koostatud lasteaia
keskkonna riskianalüüs.
Eestvedamine ja juhtimine on orienteeritud lapse arengut toetavatele tegevustele.
Lasteaia juhtimist on hinnatud regulaarselt personali ja lastevanemate rahulolu küsitluste
kaudu.

Parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad:

Personali ja huvigruppide aktiivne kaasamine lasteaia arendustegevusse, eesmärkide
seadmisse ja hindamisse. Töötajad võtavad sõna ja avaldavad oma arvamust.

Juhtkonnapoolne arutelude läbiviimine töötajatele, lastevanematele aktuaalsetel
teemadel.

Tagasiside andmine erinevates valdkondades.
3.2. Personalijuhtimine
Tugevused:

Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud personaliga.

Lasteaial on olemas töötajatele ametijuhendid.

Toimib personali ja huvigruppide süstemaatiline teavitamine arvutivõrgu, lasteaia ühise
e-posti, täiendatud veebilehe kaudu. Personali ja huvigruppe teavitatakse pidevalt olukorrast,
muutustest, plaanidest.

Personal ja huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja otsustamisprotsessi
erinevate koostöövormide kaudu: pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, alalised töörühmad
-arenduse ja õppekava töörühm, tervisenõukogu, riskimeeskond; ajutised töörühmad vastavalt kerkinud probleemidele. Töötab välja tegevuskavasid, teeb analüüse olukorrast,
korraldab üritusi jne. Ühise arutelu tulemusel kinnitab olulised otsused ja plaanid. Töötajad
tunnetavad oma rolli lasteaia tegevuses.

Personal väärtustab meeskonnatööd ja tegutseb ühiste eesmärkide nimel. Personali
ühtsustunnet on tõstnud ühised koolitused väljaspool lasteaeda.

Toetatakse töötajate arenguvajadusi. Personal on motiveeritud end arendama, saavutama
paremaid tulemusi oma töös, on oma tööga rahul. Läbi koolituste on toetatud personali
ametialast professionaalsust ja paremat toimetulekut igapäevatöö ülesannetega. Personali on
innustatud jagama parimaid töökogemusi oma meeskonnas, lasteaias, piirkonnas ja
maakonnas ning võimalus saada kogemusi teistelt.

Uue töötaja toetamiseks on rakendatud mentorluse süsteem. Vanempedagoogidel ja
pedagoogidel on valmisolek juhendada noori õpetajaid ja praktikante.

On koostatud töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava riskide vältimiseks tööl.
Töötajad on läbinud tervisekontrolli töötervishoiu arsti juures.

Personal käib õigeaegselt tervisekontrollis.

Töötajad on rahul töötingimuste ja juhtimisega.

Töötajatesse suhtutakse lugupidavalt ja tunnustavalt. Lasteaias on toimiv personali
tunnustamissüsteem. Töötajaid
tunnustatakse
piisavalt.
Personaliga
toimuvad
arenguvestlused.
Parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad:

Personalivajaduse hindamine ja personali värbamine. Rühma meeskonna liikmete
kaasamine töövestlusel rühma uue töötajaga.

Meeskonnatööd toetava keskkonna loomine. Meeskonnatöö koolituste korraldamine.
Arenguvestluste läbiviimine rühmade meeskondadega.













Töötajate motiveerimine personali ühiskoolituste-väljasõitude korraldamise, teiste
lasteaedade külastamise teel. Töötajate omaalgatuse, väärt arvamusavalduste ja ettepanekute
toetamine.
Personali infotehnoloogiliste oskuste parandamine täiendkoolituste näol.
Õpetajate koolitamine töötamiseks erivajadustega lastega.
Õpetaja abidele ja muule personalile koolituste pakkumine (perenaisele koristuskoolitus
jne).
Parimate praktikate pidev jagamine.
Abipersonali kaasamine erinevatesse töögruppidesse.
Tunnustussüsteemi läbivaatamine ja muutmine.
Töötajate töökorralduse läbiarutamine (valverühmad, üks rühma meeskond sõimest
lasteaia lõpuni).
Töötajate terviseriskide vähendamine töökeskkonna riskianalüüsi alusel.

3.3. Koostöö huvigruppidega
Tugevused:

Koostööd huvigruppidega peetakse oluliseks. On koostatud tegevuskava koostööks
erinevate huvigruppidega erinevaid koostöövorme kasutades - arenguvestlused, koosolekud,
üritused, laulu- ja tantsuring, töötajate draamaring, õppekäigud asutustesse jne.
Lapsevanemad ja lapsed osalevad tegevuskavade koostamisel ja kasvukeskkonna
kujundamisel.

Lasteaia arendustegevusse ning õppe-kasvatustegevust ja juhtimist mõjutavate otsuste
tegemisse on kaasatud sobival viisil huvigrupid.

Hoolekogu on toetanud lasteaia arengut ning hoolekogu tegevus on avalikustatud lasteaia
kodulehel.

Huvigruppe teavitatakse lasteaias, rühmas toimuvast mitmete suhtlemiskanalite kaudu,
on tagatud info kättesaadavus lasteaia koduleheküljel ja rühmade stendil. On korraldatud
infopäevi.

Koostöös lastevanematega, Rajaleidjaga on probleemide lahendamiseks toimunud
ümarlauavestlused, arutelud.

Huvigruppide rahulolu uuritakse regulaarselt, kasutades analüüsi tulemusi ning
ettepanekuid parendustegevuste planeerimisel. Viiakse läbi rahulolu-uuringud.

On loodud võimalused ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Lapsevanemad usaldavad õpetajaid ja on rahul lasteaia tegevustega.
Parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad:

Koostöö jätkamine erinevate huvigruppidega: lapsed, lapsevanemad, töötajad, koolid,
teised maakonna lasteasutused, Rajaleidja, tarnijad, teenuste pakkujad, kohalik omavalitsus.

Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse ning õppe- ja kasvatustegevust ning
juhtimist mõjutavate otsuste tegemisse.

Vanemate kaasamine suuremal määral rühma aasta tegevuskava arutelus, ürituste
läbiviimisel ja osalemisel. Lastevanemate ja lasteaia hoolekogu kaasamine ühisüritustesse.

Ühisürituste korraldamine personalile. Õpetaja abide kaasamine veel rohkem tegevuste
planeerimisse, ürituste läbiviimisesse.

Raamatukoguga koostöövõimaluste kasutamine tegevuste läbiviimiseks.

Kooliga koostöö tihendamine ja sidemete hoidmine äsja lasteaia lõpetanud lastega.

Koolitusvõimaluste pakkumine lastevanematele.

Uute lasteaeda tulevate laste vanematele lasteaeda tutvustava koosoleku läbiviimine
kevadel.

Vanemate tagasisideküsitluste läbiviimine veebipõhiselt.

3.4. Ressursside juhtimine
Tugevused:

Lasteaia eelarve on koostatud säästvat majandamist arvestavalt.

Juhtkond informeerib ressursside planeerimisest ja kasutamisest huvigruppe ja töötajaid.
Töötajad saavad kaasa rääkida ressursside kasutamisel. Lasteaiale eraldatud ressursse
kasutatakse efektiivselt.

Õppe- ja kasvukeskkond erinevas eas lastele on lapse individuaalseid vajadusi arvestav.
Lasteaia mängu- ja töökeskkond on kaasaegne ja turvaline, keskkonna hindamine toimub
regulaarselt. Õuemänguvahendid on kontrollitud ja hooldatud, ohtlikud vahendid
kõrvaldatud,
remonditud.
Rühmades
on
olemas
vajalikud
õppevahendid,
internetiühendusega arvutid. Internetiühendusega arvutid on ka personaliruumis, köögis,
logopeedide, tervishoiutöötaja ja juhtkonna kasutuses, mis võimaldab kiiret info vahetamist.

Personali ja huvigruppide informeerimine toimub personalile loodud e-posti, rühmade eposti, kodulehe, stendide kaudu. Lasteaia tegevust puudutavad korraldused, juhendid jne on
kättesaadavad e-postis, kodulehel, võrgus.

Keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid järgitakse nii personali, laste kui ka
lastevanemate poolt.

Rühmades toimub säästlik majandamine (prügi sorteerimine, vee kokkuhoid, elektri
säästlik kasutamine, õppevahendite läbimõeldud ostmine, jääkmaterjalide kasutamine
õppetegevustes).
Parendusvaldkonnad, arenduse põhisuunad:

Säästliku majandamise ja keskkonnahoidliku strateegia jätkusuutlik arendamine.

Õues ohtlikus kohas veemängu kasti eemaldamine.

Materiaal-tehnilise baasi arendamine:
rühmades liiklusvaipade väljavahetamine;
soojust peegeldavate aknakatete muretsemine rühmadesse;
liivakastide juurde puidust kaanega õuemänguasjade kastide paigaldamine;
lasteaiale fotoaparaadi ostmine;
akende pesemiseks teenuse tellimine vastavalt firmalt;
printerite muretsemine igasse rühma;
suurema olmeprügi konteineri muretsemine;
kvaliteetsemate korrashoiuvahendite muretsemine.

Infosüsteemi Eliis (e-lasteaed) kasutuselevõtmine.
3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess
Tugevused:

Tagamaks igale lapsele eduelamuse arvestavad pedagoogid laste õpetamisel-kasvatamisel
laste individuaalsusega (arengutase, erivajadused, huvid, võimed, eripära õppija ja
suhtlejana, sugu, rahvus).

Õpetajad viivad läbi lapse arengu vaatlused, arengu ja koolivalmiduse hindamise ning
arenguvestlused vastavalt lasteaia õppekavale, nõustavad lapsevanemaid.

Antakse igakülgset tagasisidet lapsevanemale.

Erivajadustega laste arengu toetamiseks rakendatakse tugisüsteeme (IAK; logopeediline
abi, tasandusrühm, sobitusrühm).

Muukeelsetele lastele õpetatakse eesti keelt.

Huviringide tegevus toimub lasteaia majas.

On koostatud lasteaia õppekava.











Tegevused viiakse läbi integreeritult ja vajadusel väikestes rühmades.
Rakendatakse lastele suunatud tervislikke eluviise edendavaid tegevusi.
Loodud on tingimused lastel keskkonnahoidliku suhtumise ja loovuse kujundamiseks.
Lapsed käivad õppekäikudel.
Toimub õppekava täitmise hindamine ja õppekava arendamine.
Toimub süstemaatiline ja järjepidev õppekasvatustegevuse hindamine.
Laste õpetamisel-kasvatamisel õpivad tundma ja kasutavad pedagoogid erinevaid
kaasaegseid lapsekeskseid metoodikaid ja meetodeid.
Õpetajad kasutavad aktiivselt õppetöö mitmekesistamiseks olemasolevaid kaasaegseid
õppematerjale ja vahendeid.
Määratletud on lasteaia laste, lastevanemate ja personali ühised väärtused ning laste
tegevus on kavandatud neid järgides.

Parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad:

Lapse erivajaduste varane märkamine ja lapsevanemate informeerimine, soovituste
andmine.

Laste arengu toetamiseks erinevate tugisüsteemide rakendamine.

Lasteaia õppekava järjepidev uuendamine. Kooliminevatele lastele esmaabivõtete
õpetamine.

Laste koolivalmiduse saavutamiseks arengukeskkonna loomine.

Lastel väärtushinnangute kujunemise suunamine.

Lastel lasteaiaga rahulolu saavutamine.

Rõhu asetamine lastel sotsiaalsete oskuste kujunemisele - oskused teistega suhelda,
tajuda iseennast ja partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning
efektiivseid käitumisoskusi ja lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

Võimalusel rühmade komplekteerimine ühe- või kahevanuseliste lastega.

4. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA
4.1. Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk

Tegevus

Huvigrupid (sh personal)
on aktiivselt kaasatud
lasteaia arendustegevusse,
eesmärkide seadmisse ja
hindamisse

Arengukava ja selle tegevuskava elluviimine
ja hindamine koostöös huvigruppidega
Õppeaasta tegevuskava koostamine koostöös
huvigruppidega
Õppeaasta analüütilise kokkuvõtte koostamine
koostöös huvigruppidega
Sisehindamise aruande koostamine koostöös
huvigruppidega
Tunnustussüsteemi läbivaatamine ja
uuendamine
Töötajatele tagasiside andmine erinevates
valdkondades
Lasteaia kodukorda uuenduste ja paranduste
sisseviimine

Töötajad on motiveeritud
tulemuslikult töötama

Strateegiad ja plaanid on
välja töötatud ja edastatud
huvigruppidele

2018/19
X

Tähtaeg
2019/20
x

2020/21
x

Direktor

X

x

x

Direktor

X

x

x

Direktor

x

Direktor

X

Maksumus

X
X
X

Allikas

Vastutaja

Direktor
x

x

Direktor,
valdkondade juhid
Direktor

4.2. Personalijuhtimine
Eesmärk
On toimunud
personalivajaduse
hindamine ja personali
värbamine

Personal on kaasatud
lasteaia eesmärkide
saavutamisele ja
motiveeritud saavutama
töös paremaid tulemusi

On toimunud pidev
personali arendamine

Tegevus
2018/19
X

Tähtaeg
2019/20
x

2020/21
x

Direktor

X

x

x

Direktor

X

x

x

X

x

x

Direktor

Personalile tagasiside andmine erinevates
valdkondades

X

x

x

Direktor

Tunnustussüsteemi läbiarutamine ja vajadusel
muutmine

X

Töötajate koolitusvajaduste väljaselgitamine
(arenguvestlused, sisekontroll)
Infotehnoloogiaalaste HITSA jt koolituste
pakkumine töötajatele
Koolituste pakkumine kogu rühma
meeskonnale (Kiusamisest vabaks,
meeskonnakoolitus jt)
Laste arengust koolituste pakkumine õpetaja
abidele
Õpetajate koolitamine töötamiseks
erivajadustega lastega
Teenindavale personalile koolituste võimaldamine (koristus-, toitlustamiskoolitus jne)
Töötajate parimate praktikate jagamine

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Koolituskulu

Eelarve

Direktor,
õppealajuhataja

X

x

x

Koolituskulu

Eelarve

X

x

x

Koolituskulu

Eelarve

X

x

x

Koolituskulu

Eelarve

X

x

x

Direktor,
õppealajuhataja
Direktor,
õppealajuhataja
Direktor,
õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Rühma meeskonna liikmete kaasamine
töövestlusel rühma uue töötajaga
Konkursi korraldamine vajadusel järgmistele
ametikohtadele:
õpetajad, õpetaja abi, üldlogopeed,
eripedagoog, õppealajuhataja
Töötajate motiveerimine personali
ühiskoolituste-väljasõitude korraldamise teel
vastavalt võimalustele
Abipersonali kaasamine erinevatesse
töörühmadesse

Maksumus

Koolituskulu

Allikas

Eelarve

Vastutaja

Direktor,
õppealajuhataja

Direktor

On loodud meeskonnatööd
toetav keskkond

Arenguvestlused rühmade meeskondadega

X

x

x

Õppealajuhataja

Rühmade meeskondade toetamine probleemide
lahendamisel (ümarlaua arutelud jne)

X

x

x

Direktor,
õppealajuhataja

2018/19
X

Tähtaeg
2019/20
x

2020/21
x

Direktor

X

x

x

Direktor

X

x

x

X

x

x

Direktor,
õppealajuhataja
Rühmade õpetajad

X

x

x

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppealajuhataja

X
X

x
x

x
x

Direktor
Direktor

X

x

x

Direktor

4.3. Koostöö huvigruppidega
Eesmärk
On jätkatud koostööd
erinevate huvigruppidega
kasutades erinevaid
koostöövorme

Süstemaatiliselt on viidud
läbi rahulolu-uuringud ja
lastevanemate ootuste
väljaselgitamine

Tegevus
Huvigruppide kaasamine lasteaia
arendustegevusse, õppe-kasvatustegevust ja
juhtimist mõjutavate otsuste tegemisse
Lastevanemate ja laste kaasamine tegevuskava
koostamisel, ürituste läbiviimisel ja osalemisel
Laste ja vanemate ühisürituste korraldamine
Õpetaja abide kaasamine tegevuste
kavandamisse ürituste läbiviimisse
Raamatukoguga koostöövõimaluste
kasutamine tegevuste läbiviimisel
Põhikooli ja gümnaasiumiga ning teiste
koolidega koostöö tihendamine ja uute
koostöövõimaluste leidmine (praktikandid jne)
Koolitusvõimaluste pakkumine
lastevanematele
Ühisürituste korraldamine töötajatele
Uute lasteaeda tulevate laste vanematele
kevadel tutvustava koosoleku korraldamine
Vanemate tagasiside küsitluste läbiviimine
veebipõhiselt

Maksumus

Ürituste kulu

Allikas

Eelarve

Vastutaja

Rühmade õpetajad

4.4. Ressursside juhtimine
Eesmärk
Arengukava täitmiseks
on kavandatud
eelarvelised ressursid
Arendatud on
materiaal-tehnilist
baasi

Tegevus
Eelarve koostamine koostöös huvigruppidega

2018/19
Mai/juuni
/august

Tähtaeg
2019/20
Mai/juuni
/august

Rühmades liiklusvaipade väljavahetamine

Liivakastide juurde puidust kaanega
õuemänguasjade kastide paigaldamine
Suurte kokkupandavate laudade ostmine
Õuemänguvahendite (liumäed) alla
turvamattide ostmine (4)
Välisfassaadi korrastustööd ja värvimine

Eelarve
x

X

x

X

68,00

Eelarve

5200,00

Eelarve

x

Eelarve

x

800,00

Eelarve

x

912,00

Eelarve

x

29 600,00

Eelarve

800,00

Eelarve

Soojaveeboilerite süsteemi uuendamine
Laste rahvariietele riide (puuvillane) ostmine
ja riiete õmblemine
Juhtmevaba kõlari ostmine õues kasutamiseks

Allikas

x
X

Eelarve

x

Kombiahju väljavahetamine

X

Liiklusväljaku märgistuse uuendamine

x

Eelarveliste ressursside kasutamise jälgimine

Kord
kuus

Kord
kuus

Kord
kuus

Infosüsteemi (e-lasteaia) Eliis
kasutuselevõtmine

x

X

x

Vastutaja
Direktor

Eelarves kavandatakse:

Soojust peegeldavate aknakatete ostmine

Olemasolevaid
ressursse on kasutatud
optimaalselt

Maksumus
2020/21
Mai/juuni
/august

450,00

Eelarve

3500,00

Eelarve

500,00

Eelarve

1980,00

Eelarve

Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
õppealajuhataja,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja

Arendatud on
infotehnoloogilisi
vahendeid

Tagatud on info
turvalisus
Rakendatud on
säästlikke
majandamisvõtteid

Printerite ostmine rühmadesse (8)

x

Rühmade arvutite väljavahetamine (10)

X

Interaktiivne tahvel (2)

X

x

x

X

x

x

X

x

Delikaatsete isikuandmete töötlemine
vastavalt isikuandmete kaitse seadusele
- prügi sorteerimine
- vee säästlik kasutamine
- elektri säästlik kasutamine
- õppevahendite läbimõeldud ostmine
- tehnika nõuetekohane kasutamine,
õigeaegne remontimine

560,00

Eelarve
Eelarve

2x2500,00

Eelarve

Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
majandusjuhataja
Direktor,
õppealajuhataja
Majandusjuhataja,
õppealajuhataja

4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärk
Lapsed on saavutanud
võimetekohase
valmisoleku kooliks

Tegevus
Laste arenguks ja õppimiseks kaasaegse ja
nõuetele vastava keskkonna loomine
Lapse arengu jälgimine ja hindamine
Lapsevanemale lapse arengust tagasiside
andmine
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja
läbiviimine arvestades lapse vajadusi, arengut,
soove ja iseärasusi
Laste tervislike eluviiside harjumuste
kujundamine, tervislikke eluviise edendavate
tegevuste läbiviimine
Lastel väärtuseliste hinnangute ja hoiakute,
sotsiaalsete oskuste kujundamine (projekt
„Kiusamisest vabaks”, keskkonnahoid – KIKi
projektid, jne)

2018/19
X

Tähtaeg
2019/20
x

2020/21
x

Maksumus

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

Õppekulu

Allikas
Eelarve

Vastutaja
Direktor

On rakendatud laste
igakülgset arengut tagavad
tugisüsteemid

Lastel koostööoskuste ja loovuse
kujunemiseks tingimuste tagamine
Laste rahulolu-uuringute läbiviimine

X

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

X

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

Õppekava arendamine

X

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

Õppimisel ja õpetamisel lapsest lähtuvate
aktiivõppe erinevate meetodite rakendamine
Võimalusel rühmade komplekteerimine ühevõi kahevanuseliste lastega
Lapse erivajaduste varane märkamine ja
lapsevanemate informeerimine, soovituste
andmine
Tasandus- ja sobitusrühma, IAK,
logopeedilise, eripedagoogilise abi,
võimaldamine

x

x

x

Õppekulu

Eelarve

Õppealajuhataja

x

x

x

Direktor

x

x

x

Õppealajuhataja

x

x

x

Eelarve

Direktor

5. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE
VAHENDITE KAVANDAMINE
Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub lasteaia
eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus.
6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava
rakendusplaan lasteaia tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist
ning koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu.
Tulenevalt kokkuvõttest uuendab direktor arengukava tegevuskava. Arengukava uuendatud
tegevuskava kinnitab direktor käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused hoolekogult ja
pedagoogiliselt nõukogult. 2021. aastal koostatakse sisehindamise aruanne, milles esitatakse
lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks strateegiliste eesmärkide ja nende
elluviimiseks vajalike meetmete kavandamisel uues arengukavas, mis kinnitatakse pidaja poolt
kehtestatud korras.

