
Lisa 

Tamsalu Vallavolikogu 

23.03.2016 määruse nr 6 juurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMSALU  LASTEAED  KRÕLL 

 

         

 

     ARENGUKAVA 

 

             2016 – 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

SISUKORD 

 

 

I. SISSEJUHATUS ……………………………………………………………………… 3 

II.ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEAIA ARENDUSE 

PÕHIVALDKONNAD……………………………………………………………….… 3 

2.1. Arengukava koostamise protsess …………………………………………………… 3 

2.2. Lasteaia arenduse põhivaldkonnad ……………………………………………....…   3 

III. MISSIOON,  VISIOON, VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA …………………………… 4 

3.1. Missioon……………………………………………………………………………. 4 

3.2. Visioon ………………………………………………………………………….… 4 

3.3. Väärtused ……………………………………………………………………….… 4 

3.4. Eripära ……………………………………………………………………………… 5 

IV. ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST JA TÄIDETUD EESMÄRKIDEST……… 6 

4.1. Lasteaia ajalugu …………………………………………………………………… 6 

4.2. SWOT analüüs ………………………………………………………………….… 6 

4.3. Eestvedamine ja juhtimine ………………………………………………………… 7 

4.4. Personalijuhtimine …………………………………………………………………. 8 

4.5. Koostöö huvigruppidega ………………………………………………………….. 9 

4.6. Ressursside juhtimine ……………………………………………………………... 9 

4.7. Õppe- ja kasvatusprotsess ....................................................................................... 10 

V. LASTEAIA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2016 – 2018 .............................. 11 

5.1. Arengukava tegevuskava koostamise põhimõtted .................................................. 11 

5.2. Tegevusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine ....................................................... 12 

5.3. Tegevusvaldkond: Personalijuhtimine .................................................................... 12 

5.4. Tegevusvaldkond: Koostöö huvigruppidega ........................................................... 13 

5.5. Tegevusvaldkond: Ressursside juhtimine ............................................................... 13 

5.6. Tegevusvaldkond: Õppe- ja kasvatusprotsess ......................................................... 14 

VI. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE 

VAHENDITE KAVANDAMINE ................................................................................. 15 

VII. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD ............................................................ 15 

 

 

 

 

 



3 

 

I. SISSEJUHATUS 

 

 

Tamsalu Lasteaia Krõll arengukava on dokument, mis tagab aastateks 2016-2018 lasteaia 

järjepideva arengu. Arengukava on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹  alusel  ning 

sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava kolmeks aastaks ning 

arengukava uuendamise korda.  

Lasteaia eelarve koostamisel lähtutakse arengukavast.   

 

 

 

II. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEAIA ARENDUSE 

PÕHIVALDKONNAD 

 

2.1.Arengukava koostamise protsess 

Arengukava koostamisele eelnes sisehindamise aruande koostamine 2012/2013, 2013/2014 ja 

2014/2015. õppeaastate kohta. Sisehindamise ja selle analüüsi tulemusena on selgitatud välja 

lasteaia prioriteedid, arengusuunad, tugevused ning parendust vajavad valdkonnad. Arengukava 

koostamisel on lähtutud alljärgnevatest dokumentidest: 

 Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus ja õppekava; 

 koolieelse lasteasutuse seadus; 

 Tamsalu Lasteaia Krõll 2010-2015 arengukava; 

 sisehindamise aruanne 2012-2015; 

 Tamsalu valla arengukava 2015-2021; 

 muud olemasolevad õigusaktid.    

Arengukava koostamises osalesid lasteaia personal, hoolekogu ja lapsed. Meetoditena kasutati 

küsimustikke, ajurünnakuid, grupitöid, vestlusi. Oma koosolekutel koostasid personal ning 

hoolekogu SWOT analüüsi, meeskonnad arutlesid missiooni, visiooni ja väärtuste üle, toodi 

välja meie lasteaia eripära. Arengukava vormistamine toimus juhtkonna poolt, millele järgnes 

esitlemine personalile ja hoolekogule ning avalik arutelu. 

 

2.2.Lasteaia arenduse põhivaldkonnad 

Lasteaia visiooni ja arengukava elluviimine toimub läbi viie tegevusvaldkonna arendamise: 

 eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine; 
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 personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud 

tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, personaliga 

seotud statistika; 

 koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas 

hoolekogu, lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus 

otsustamisse, tagasiside ja rahulolu; 

 ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise 

baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid; 

 õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas lapse areng, õppekava, õppekorraldus ja -

meetodid, väärtused ja eetika; lastega seotud tulemused, sealhulgas hariduslike 

erivajadustega lastega arvestamine, huvitegevus, terviseedendus, lastega seotud statistika, 

laste rahulolu.  

 

 

III. MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA 

 

3.1.Missioon 

Võimaldada Tamsalu Lasteaias Krõll kaasaegse kvaliteetse alushariduse omandamist 

koolieast noorematele lastele ja olla perele toeks lapse arendamisel ning kooliks 

ettevalmistamisel. 

 

3.2.Visioon 

Tamsalu Lasteaed Krõll on kogukonna poolt tunnustatud kaasaegse sise- ja väliskeskkonnaga, 

heal tasemel õppe- ja kasvatustegevusega haridusasutus, kus väärtustatakse tervist ja 

liikumist, rahvuslikke traditsioone, loodust ja mängu ning koostööd erinevate huvigruppidega. 

 

3.3.Väärtused 

Meie lasteaias on   LAPS  

 rõõmus 

 liikuv 

 loov 



5 

 

 uudishimulik 

 terve 

 

TÖÖTAJA   

 hooliv ja empaatiline  

 rõõmsameelne  

 avatud uuendustele 

 usaldusväärne  

 tervist väärtustav 

 

LAPSEVANEM  

 huvitatud lapse arengust 

 koostöövalmis 

 sõbralik 

 kohusetundlik 

 tervist väärtustav 

 

LASTEAED 

 soe ja hubane  

 füüsilist ja vaimset turvatunnet pakkuv  

 lapse arengut toetav 

 loodust ja keskkonda väärtustav 

 tervist ja liikumist väärtustav 

 

3.4.Eripära 

 väärtustame loodust ja õuesõpet lähtuvalt lasteaia heast looduslikust asukohast; 

 väärtustame tervist ja liikumist läbi olemasolevate sportimisvõimaluste kasutamise 

(lasteaia võimla ja õueala, kelgumägi, mänguväljak, tenniseväljak, mets matka- ja 

suusaradadega, ujula ja suure võimla kasutamise võimalus, kergliiklustee, Uudeküla 

külaplats); 

 oleme aastast 2001  Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmed.  
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IV. ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST JA TÄIDETUD EESMÄRKIDEST 

 

4.1.Lasteaia ajalugu 

 

Lasteaia ajalugu algab aastast 1968, kui koondise ,,Eesti Põllumajandustehnika” Tamsalu 

osakond ehitas oma jõududega vanast kultuurimajast ümber  lastepäevakodu 45 lapsele. 1975.a 

valmis uue lasteaiahoone projekt 150 lapsele ENSV Riiklikus Ehituskomitee RPI Eesti 

Maaehitusprojektis. Ehitusega alustati 1978.a. Praegune hoone avas uksed  27. septembril 1982. 

Alustati tööd 5 rühmaga, neist 2 sõime- ja 3 aiarühma, aasta pärast avati kuues rühm. 1992.a anti 

lasteaed üle Tamsalu EPTlt Tamsalu alevi alluvusse.  

Lasteaia nimed on olnud järgmised: 

1968  Koondise ,,Eesti Põllumajandustehnika” Tamsalu osakonna Lastepäevakodu 

1982  Tamsalu EPT Lastepäevakodu 

1992  Tamsalu Alevi Lastepäevakodu 

1994  ME ,,Tamsalu Lastepäevakodu” 

1997  Linnaasutus Tamsalu Lastepäevakodu 

1999  Linnaasutus Tamsalu Lasteaed 

2006  Tamsalu Lasteaed Krõll 

 

4.2. SWOT analüüs 

 

  

Tugevused      

 püsiv pikaajalise töökogemusega kvalifit-

seeritud kaader; 

 kompetentne üldjuhtimine; 

 erialase haridusega logopeedi, muusika- ja 

liikumisõpetajate olemasolu; 

 looduslikult kaunis asukoht, läheduses mets, 

suusa- ja matkarajad, mägi, spordikompleks, 

tenniseväljak; 

 suur mänguväljakutega õueala, kaasaegne 

õpi- ja töökeskkond ning materiaal-tehniline 

baas, kvaliteetsed õppe-, spordi-, muusika- 

ja mänguvahendid; 

 traditsioonid; 

 erinevad üritused lastele, personalile, 

lastevanematele; 

 enesetäiendamise võimalused ja korraldus; 

  

Nõrkused 

 lastevanemate vähene huvi lasteaias 

toimuva vastu, k.a osalemine koolitustel; 

 lastevanemate oskamatus toime tulla 

probleemse lapsega; 

 renoveerimisest on 10 aastat – hoone 

ilmutab kulumise märke (rühmade 

põrandad ja WC-d, saal); 

 kohapealne kaubavalik kehv (eriti kala, 

puuvili), probleemid lasteaia 

varustatusega; 

 meeskonnatöö on nõrgenenud, 

motivatsioon langenud (sisepinged, 

väsimus, noorte töötajate osakaal väike, 

madal palk).   
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 oma köök 

 tegutsevad beebikool, Krõlli mänguring, 

naisvõimlemine; 

 lasteaeda külastavad erinevad lasteteatrid; 

 lastevanemate rahulolu (küsitluste põhjal). 

 

 

 

 

Võimalused  

 lastevanemate kaasamine ja koolitamine; 

 projektide kirjutamine; 

 jätkuv õpi- ja töökeskkonna ning õueala 

täiustamine; 

 tõhusam koostöö valla teiste asutustega; 

 laste huvitegevuse laiendamine (tasulised 

spordiringid); 

 koostöös vallavalitsusega leida võimalusi 

personali motivatsiooni tõstmiseks 

(töökogemuslikud väljasõidud, 

sisekoolitused, pikem puhkus, palgatõus); 

 koostöö valla sotsiaalosakonna ja Raja-

leidjaga; 

 hoolekogu suurem kaasamine. 

 

Ohud 

 omavalitsuste ühinemine – valla tulevik 

ebaselge; 

 laste arvu vähenemine vallas; 

 lastevanemate vähenev kohusetunne ja 

huvi laste arendamise ning kasvatamise 

vastu, ükskõiksus lapse tervise suhtes 

(haige laps lasteaias); 

 käitumisprobleemidega laste arvu pidev 

suurenemine; 

 sotsiaalsed probleemid kanduvad 

lasteaeda; 

 jätkuv riigipoolne alushariduse mitte-

väärtustamine ja tõmbetuuled 

seadusandluses (madal palk, lühem 

puhkus, samas suurenenud õpetajate 

kompetentsusnõuded); 

 personali läbipõlemisoht, vananev kaader 

(2018. aastal on 10 töötajat vanuses 60+); 

 piiratud ressursid.  

 

 

4.3.Eestvedamine ja juhtimine 

 

Tamsalu Lasteaia Krõll eestvedajaks on direktor, kes koostöös pedagoogilise nõukogu, 

hoolekogu ning Tamsalu vallavalitsusega planeerib, viib ellu ning analüüsib lasteaia 

parendustegevusi ja edasist arengut. Lasteaia strateegilised dokumendid on omavahel seotud:  

õppekava, sisehindamise aruanne 2012-2015. õppeaastate kohta, lasteaia tegevuskava 

2015/2016. õppeaastaks ning juhi ülevaated õppeaastate kohta. Jälgitakse kõiki viit olulist 

arenduse valdkonda – eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, 

ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. 

Olulisemad parendused: Leida erinevaid meetodeid ning kaasata hoolekogu ja kogu maja 

personal lasteaia arendustegevusse.   
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4.4.Personalijuhtimine 

Personal on pikaajalise lasteaiatöö kogemusega - 18 töötaja staaž on 10 ja enam aastat. 

Pensioniealisi töötajaid on pedagoogilise personali hulgas 1 ja majanduspersonali hulgas 2. 

Uuele töötajale määratakse mentor ja toetatakse sisseelamisel. Pedagoogid vastavad 

kvalifikatsioonile ja on huvitatud enesearendamisest, osalevad maakonna alushariduse 

ainesektsioonide töös ja erinevatel koolitustel ning jagavad koolitustelt saadud teadmisi ja 

kogemusi kolleegidele. Üks õpetaja õpib magistriõppes. Toimuvad arenguvestlused 

pedagoogilise personali ja juhtkonna vahel. Motiveerivalt mõjuvad ühised ettevõtmised.  

 

Tabel 1. Lasteaia kinnitatud koosseis seisuga 31.12.2015.a 

Töökoha nimetus Töökohtade arv koosseisus 

Direktor 1 

Õppealajuhataja 0,5 

Rühmaõpetaja 12 

Õpetaja abi 6 

Liikumisõpetaja 0,75 

Muusikaõpetaja 1 

Majandusjuhataja 1 

Logopeed 1 

Kokk 2 

Majahoidja 1 

Abitööline 1 

 27,25 

 

 

Tabel 2. Pedagoogiline personal vanuse järgi 

 

 kuni 29a 30-39a 40-49a 50-59a  60a ja üle 

direktor    1  

õpetaja 1  3 6 2 

logopeed    1  

muusikaõpetaja    1  

liikumisõpetaja   1   

 

 

Tabel 3. Pedagoogiline personal omandatud hariduse järgi 

 

 kõrgharidus keskeri 

haridus 

kõrgharidust 

omandamas 

direktor 1   

õpetaja 4 8  

logopeed 1   

muusikaõpetaja  1 1 

liikumisõpetaja 1   
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Olulisemad parendused: Koostöös vallavalitsusega leida võimalusi töötajate motiveerimiseks 

(kõrgem palk, pikem puhkus). Innustada pedagooge edasi õppima. Jätkata sisekoolitusega 

meeskonnatöö parendamiseks. 

  

4.5.Koostöö huvigruppidega 

Koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine. Kõige olulisemaks peame 

koostööd lastevanematega, nende rahulolu, osalemist lasteaia üritustel ja arenguvestlustel. 

Hoolekogu osaleb lasteaia arengutegevuses, esindades laste ja vanemate huve ning annab oma 

tegevusest ülevaate rühmade infostendidel. Oluliseks koostööpartneriks on Tamsalu 

vallavalitsus, kõige tihedam koostöö toimub finantsosakonna ning sotsiaal- ja 

haridusosakonnaga. Meeldiv koostöö toimub valla teiste haridusasutuste ning allasutustega.  

Kajastame oma tegevusi läbi Tamsalu Ajalehe ja lasteaia kodulehe. 

Olulisemad parendused: Kaasates hoolekogu pakkuda lastevanematele neile huvipakkuvaid 

koolitusi. 

  

4.6.Ressursside juhtimine 

Lasteaia eelarve on aastate lõikes kasvavas trendis. Pärast 2005.a toimunud lasteaia 

renoveerimist on materiaal-tehnilist baasi arendatud vastavalt arengukava tegevuskavale 

(rühmaruumide põrandate hooldus, rühmade õueala piirdeaedade uuendamine, väikelaste 

mänguväljaku paigaldamine, õpi- ja töökeskkonna täiustamine). Vaatamata renoveerimisele  

ilmutab hoone ,,väsimuse märke“ ja vajaks lähiajal remonti (rühmaruumide ja saali seinad, laste 

WC kabiinid, terrasside põrandad). Kauaaegne mure on õueala sade- ja lumevee äravooluga ning 

kogu maja sooja vee ja küttega ühtlaselt varustatusega. Infotehnoloogilistest vahenditest on 

personalile kasutamiseks lisaks uuele koopiamasin-printerile veel 3 printerit (üks annetatud), 

skänner, 3 arvutit kabinettides ja 4 rühmades (kahel rühmal veel puudub), samuti on tööarvuti 

direktoril ja majandusjuhatajal. Arvutid on  internetiühendusega, lasteaia sisevõrk 

elektrooniliseks dokumendiringluseks veel ei toimi. Tamsalu valla kodulehel on lasteaial oma 

kodulehekülg. 

Olulisemad parendused: Rühmade varustamine toimiva internetiühendusega arvutitega ja 

lasteaia sisevõrgu loomine. Koostöös vallavalitsusega kaardistada lasteaia remonttööde 

vajalikkus ja vahendid. 
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4.7.Õppe-ja kasvatusprotsess 

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava ja õppeaasta tegevuskava. Neid aluseks võttes 

koostavad rühmaõpetajad oma rühma tegevuskava, mida tutvustatakse sügisestel lastevanemate 

koosolekutel.  Õppetegevused viime läbi lõimitud komplekstegevustena. Lähtuvalt meie lasteaia 

heast looduslikust asukohast tähtsustame õuesõppe meetodit. Toimib laste arengu jälgimise 

süsteem, mille tulemused kantakse lapse arengumappi. Arengutabelitest saadud info on aluseks 

lastega tehtava individuaalse töö planeerimisel. Tänu logopeedi töökoormuse suurenemisele ja 

koostööle rühmaõpetajate ja logopeedi vahel on võimalik varane märkamine ja vajaliku 

tugisüsteemi rakendamine. Moodustatud on üks sobitusrühm. Kooliminevatele lastele väljastame 

koolivalmiduskaardi. Rühmaõpetajate omavalmistatud õppe- ja/või mänguvahenditest on igal 

aastal kevadnäitus. Aastast 2001 osaleme TEL (tervistedendav lasteaed) võrgustiku töös. 

Lasteaia terviseedendust juhib liikumisõpetaja, kes aastaid veab ka Lääne-Viru maakonna 

alushariduse liikumise ainesektsiooni tööd. Lasteaias on avarad ruumid, eraldi muusika- ja 

spordisaal, suur õueala, läheduses asuvad mets, matka- ja suusarajad, suur mägi, tenniseväljak 

ning spordikompleks koos ujulaga.  Aastaid tegutseb  muusikaõpetaja juhendamisel beebikool 

kodustele lastele ning  koostöös Öökulli rühma õpetajaga tasuline muusika- ja käelise tegevuse 

ring (Krõlliring) 5-7aastastele lastele. Lasteaia maskott ja laste sõber on Krõll, kes osaleb lasteaia 

mitmetel üritustel.    

 

Tabel 4. Lastega seotud statistika 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Laste arv seisuga 01.09. 108 101 98 98 

Muu- ja kakskeelsete laste arv 24 20 22 23 

Logopeedi abi vajavate laste arv 31 28 34 30 

Koostatud IAK 1 lapsele 1 2 2 

Koolipikendusel olevad lapsed - - - - 

Laste keskmine kohalkäidavus 68 last kuus 66 62 ? 

Kooliminevate laste arv 18 20 19 20 

Lasteaiakohta ootavate laste arv - - - - 

 

Iga-aastased traditsioonilised ühistegevused: 

 teadmistepäev Krõlliga ,,Head uut mängu- ja õppeaastat!“ 

 mihklipäevamatk koos kartulite küpsetamisega 
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 mardipäev 

 hingedepäev 

 kadripäev koos Tamsalu Sääse lasteaiaga 

 advendihommikud 

 jõulupeod peredega 

 kolmekuningapäeval kuuse ärasaatmine 

 vastlapäev 

 vabariigi aastapäeva aktus 

 emakeelepäev 

 kevadpühade näidend õpetajatelt 

 rühmade näidendid 

 kevadpeod 

 lõpurühma ekskursioon ja lõpupidu 

 Krõlli lastekaitsepäev 

 sportlikud ettevõtmised (sügisjooks, tervisepäev Tamsalu Sääse lasteaiaga, rattapäev, 

päkapikkude teatevõistlused, talvematk, talispordipäev, südamenädal, maijooks, 

ujumistrall) 

Tähistame lasteaia juubelisünnipäevi, iga viie aasta järel kutsume vabariigi aastapäeval  külla 

vanavanemad, olümpia aastatel toimuvad Krõlli tali- või suveolümpiamängud. 

Olulisemad parendused: Õpetajad on pädevad kasutama IT vahendeid õppe-ja kasvatustöö 

mitmekesistamisel. Lasteaia õuealal on looduspesad, mis võimaldavad mitmekesistada õuesõppe 

planeerimist ja läbiviimist. 

 

V. LASTEAIA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2016–2018. 

 

5.1.Arengukava tegevuskava koostamise põhimõtted 

Lasteaia visiooni ja arengukava elluviimine toimub läbi viie tegevusvaldkonna arendamise: 

 eestvedamine ja juhtimine; 

 personalijuhtimine; 

 koostöö huvigruppidega; 

 ressursside juhtimine; 

 õppe-ja kasvatustöö. 
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Igas tegevusvaldkonnas on esitatud eesmärk, saavutatav tulemus, tegevused koos võimaliku 

tähtajaga ja vastutaja.   

 

5.2.Tegevusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: Lasteaia personali ja lastevanemate tulemuslik koostöö lasteaia arendamisel. 

Tulemus Tegevus eesmärgi täitmiseks, tähtaeg Vastutaja 

Personal osaleb ja räägib 

kaasa erinevate töögruppide 

töös.  

 

Lastevanemad ja kohalik 

omavalitsus on teadlikud 

lasteaia arengusuundadest. 

 

 

 

 

 

 Personali kaasamine lasteaia arendus-

tegevusse läbi erinevate töögruppide 

tegevuse (juhtkond, pedagoogiline  

nõukogu, majanduspersonal, rühmade 

meeskonnad, TEL meeskond, hoolekogu). 

(2016-2018) 

 Meeskonnad korraldavad ühisüritusi. 

(vastavalt õa tegevuskavale) 

 Arengukava tegevuskava analüüsimine. 

(2016-2018) 

 Ülevaate esitamine õppe- ja kasvatus-

tegevusest, majanduslikust seisust ja raha 

kasutamisest. (2016-2018) 

 Sisehindamise aruande esitamine 2015/16, 

2016/17, 2017/18 õa-te kohta. (2018) 

 Arengukava koostamine aastateks 2019-

2021. (2018) 

Direktor 

 

 

 

 

 

Õppealajuhataja 

 

Direktor 

 

Direktor 

 

 

Direktor 

 

Direktor 

 

 

 

5.3.Tegevusvaldkond: Personalijuhtimine 

Eesmärk: Personalile konkurentsivõimeline palk ja motiveeriv puhkus. 

  Personali koolitamine lähtuvalt oma töö ja lasteaia vajadustest. 

  Personali koostöö parendamine.   

Tulemus Tegevus eesmärgi täitmiseks, tähtaeg Vastutaja 

Lasteaias töötab motiveeritud 

personal: lasteaiatöötajate 

palgad on kasvavas trendis 

ning puhkus õpetajatel 49 

päeva ja õpetaja abidel 35 

päeva. 

 

Suurenenud on kõrgharidu-

sega pedagoogide osakaal.  

 

Eneseanalüüsist ja arengu-

vestlusest lähtuvalt   osalevad 

töötajad koolitustel ning 

rakendavad uusi arengu-

 Arutelud vallavalitsusega. (2016-2018) 

 Töötajate innustamine ja toetamine täiend- 

ja tasemekoolitustel osalemisel. (2016-

2018) 

 Arenguvestluste läbiviimine personaliga. 

(2016-2018) 

 Personalile erineva suunitlusega 

ümarlaudade läbiviimine. (2016-2018) 

 Uute töötajate värbamine ja toetamine. 

(2016-2018) 

 Majasisese meeskonnakoolituse II 

mooduli läbiviimine. (2016) 

 Uued ühised ettevõtmised ja 

traditsioonilised koostegevused. (2016-

Direktor 

Direktor 

 

 

Juhtkond 

 

Juhtkond 

 

Direktor 

 

Direktor  

 

Direktor  
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suundi. 

Paranenud on meeskonna 

koostöö ja üldine rahulolu. 

 

Personal on terviseteadlik. 

2018) 

 Koolitused ja tegevused personalile 

terviseteadlikkuse tõstmiseks. (2016-2018) 

 

TEL meeskonna 

juht  

 

 

 

5.4.Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk:  Lastevanemate kaasatus ja aktiivsus. 

Tulemus Tegevus eesmärgi täitmiseks, tähtaeg Vastutaja 

Vanemad on tagasiside 

andmisel aktiivsed. 

 

Koolitustel osalejate arv ja 

vanemate teadlikkus on 

tõusuteel. 

 

Lapsevanemad saavad pare-

mini hakkama laste kasva-

tamise ja kasvatusprobleemi-

de lahendamisega. 

 

Vanemate aktiivsus ühis-

üritustel osalemises on 

kasvava trendiga. 

 Uuringu läbiviimine lastevanemate seas. 

(2016-2018) 

 Lastevanemate koosolekutel info 

jagamine. (2016-2018) 

 Hoolekogu liikmed kaasavad oma rühma 

vanemaid. (2016-2018) 

 Lastevanematega koostöö kavandamine õa 

tegevuskavas. (2016-2018) 

 Koolituste korraldamine lastevanematele 

(üks koolitus õa-s). 

 

Direktor 

 

Direktor 

 

Hoolekogu 

esimees 

Direktor 

 

Direktor 

 

 

5.5.Ressursside juhtimine 

Eesmärk: Infotehnoloogilised vahendid ja õpetajate töö lasteaia dokumentatsiooniga on 

kaasaegsel tasemel. 

  Lasteaia ruumide korrastamine, majanduspersonali töö parendamine. 

Tulemus Tegevus eesmärgi täitmiseks, tähtaeg Vastutaja 

Õpetajad kasutavad oma iga-

päevatöös arvutit. 

 

Lasteaiategevust puudutav 

info on kõigile kättesaadav. 

 

Lasteaia õueala, õppevahen-

did ja tehnika vastab 

tänapäeva nõuetele, ruumid 

on korrastatud. 

 Kahele rühmale arvuti ja -laudade 

ostmine. (2016) 

 Projektori soetamine. (2017)  

 Info jagamine e-posti, lasteaia kodu-

lehekülje, Tamsalu ajalehe kaudu. (2016-

2018) 

 Projektipõhiste lisarahastuste otsimine 

erinevate tegevuste toetamiseks. (2016-

2018) 

 Õuealal väikelaste mänguplatsi 

täiendamine (maja, kiik jms). (2016-2018) 

 Rühmade katusealuste põrandate 

puhastamine, värvimine. (2018) 

 Kahe rühmaruumi põrandate lihvimine ja 

Direktor 

 

Direktor 

Direktor 

 

 

Direktor  

 

 

 Õppealajuhataja  

 

Majandusjuhataja 

 

Majandusjuhataja 
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lakkimine. (2016, 2017) 

 Rühmades laste WC kabiinide 

uuendamine. (2018) 

 Lehepuhuri ja vahustaja soetamine. (2017) 

 Nõudepesumasinate soetamine. (2017, 

2018) 

 

Majandusjuhataja 

 

Majandusjuhataja 

Majandusjuhataja 

 

 

5.6.Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: Lasteaia õuealal on looduspesad, mis toetavad õuesõppe   läbiviimist. 

  Õpetajad kasutavad IT vahendeid õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks. 

  Õppekava on ajakohane ja õpetajale käepärane dokument oma töö planeerimisel.                       

Tulemus Tegevus eesmärgi täitmiseks, tähtaeg Vastutaja 

Lapse areng 

Lapse arengut jälgitakse ja 

selle põhjal antakse tagasi-

sidet vanematele. 

 

 

 Lapse arengu hindamine, dokumentee-

rimine, analüüsimine. (2016-2018) 

 Arenguvestluste läbiviimine lastevanema-

tega. (2016-2018) 

 Koolivalmiduse hindamine (2016-2018) 

 Tugisüsteemide rakendamine. (2016-2018) 

Õppealajuhataja  

 

Õppealajuhataja 

 

Õppealajuhataja 

Logopeed 

Õppekava 

Õppekava on ajakohane, 

vastab riiklikule õppekavale 

ja on igapäevatöös vajalik ja 

rakendatav. 

 Lasteaia õppekava täiendamine ja 

muudatuste sisseviimine lähtuvalt uutest 

arengusuundadest. (2016-2018) 

 Terviseedenduse peatüki lisamine õppe-

kavasse (2016) 

Õppealajuhataja 

 

 

Õppealajuhataja 

Õppekorraldus ja meetodid 

Laste terviseteadlikkus ja 

liikumisaktiivsus on tõusnud. 

 

IT vahendid toetavad õpetajat 

õppe- ja kasvatustöö mitme-

kesistamisel. 

 Õuesõppe läbiviimiseks lasteaia õuealale 

looduspesade loomine õuesõppe töörühma 

koordineerimisel. (2016, 2017) 

 Olemasolevate sportimis- ja liikumis-

võimaluste maksimaalne kasutamine laste 

tervise väärtustamise eesmärgil, tervist 

edendavate ürituste planeerimine  ja 

korraldamine. (2016-2018) 

 Õpetajatele arvutialase koolituse läbi-

viimine. (2016) 

Õppealajuhataja 

 

 

TEL meeskonna 

juht 

 

 

 

Direktor  

 

Väärtused ja eetika 

Lapsed saavad paremini 

hakkama omavaheliste 

probleemidega ning teavad, 

mis on hea ja mis on halb. 

 

Töötajad ja lapsed on 

teadlikud lasteaia väärtustest. 

 Laste sotsiaalsete oskuste ja väärtus-

hinnangute kujundamine läbi õppe- ja 

kasvatusprotsessi,  väärtuste planeerimine 

iga nädala teema juurde. (2016-2018) 

 Lasteaia  sisekliima ja positiivsete oma-

vaheliste suhete hoidmine läbi ühiste 

ettevõtmiste. (2016-2018) 

Õppealajuhataja  

 

 

  

Direktor  
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VI. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE 

RAHALISTE VAHENDITE KAVANDAMINE 

 

Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning 

tulemused saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning lasteaia areng tagatakse 

igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava tegevuskava 

elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub lasteaia eelarves igal aastal 

eelarve koostamise käigus.  

 

 

VII. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan lasteaia tegevuskavas. Õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning 

koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. 2018.aastal 

koostatakse sisehindamise aruanne, mille käigus välja selgitatud lasteaia tugevused ja 

parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmärkide ja nende elluviimiseks vajalike meetmete 

kavandamisel uues arengukavas 2019-2021. 

 

 

 

Arengukavale on arvamuse andnud 

Tamsalu Lasteaia Krõll pedagoogiline nõukogu  25.02.2016.a 

Tamsalu Lasteaia Krõll hoolekogu 01.03.2016.a 

 

 


