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SISSEJUHATUS

Tõrvandi  Lasteaed  Rüblik   arengukava  on  dokument,  mis  määrab  ära  lasteaia  arenduse

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuse  aastateks 2017-2019, arengukava uuendamise korra ning

ressursside planeerimise.

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest ja teistest õigusaktidest

ning arvestab  Ülenurme valla  arengukava. Arengukava koostamine toimus demokraatliku

protsessina, kuhu olid kaasatud  lasteaia personal ja  lapsevanemad, eesotsas hoolekoguga.

Meetoditena  kasutati  küsimustikke,   suulisi  vestlusi,  arenguvestlusi  töötajate ja lastevane-

matega.

Lasteaias on kõige tähtsam laps, tema areng ja vajadused. Seega on arengukava koostamisel

lähtutud eelkõige lapsest, tema perekonnast ja lasteaia töötajatest.
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1. ÜLDANDMED

Õppeasutuse pidaja, omandivorm ja aadress Ülenurme Vallavalitsus
Munitsipaallasteaed
Tõrvandi Lasteaed Rüblik
Aia 6A Tõrvandi, Ülenurme vald, 61705

Kontaktandmed 7415236, 555 45880
 ryblik@torvandi.ee  
www.lasteaed.torvandi.ee
 

Registreerimise nr 75007422
Koolitusloa nr 3956HTM
Õppekeel Eesti keel
Laste arv 112
Rühmade arv 6
Personal Töötajate üldarv 31

Pedagoogiline personal 17, abipersonal 14
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2. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA

Tõrvandi  Lasteaed  Rüblik  alustas  tegevust  1969.  aastal  EPT  Tartu  Rajoonikoondise

lastepäevakoduna, selleks spetsiaalselt ehitatud lasteaia hoones. Lasteaed on ehitatud Ilmar

Raamotile kuulunud Raja talu õunaaeda ja lasteaia õueala on väga suur ning aastate jooksul

planeeritud  liigirikkaks.  Algselt  oli  lasteaias  kaks  rühma.  1971.  aastal  moodustati  kolmas

rühm ja 1988. aastal avati elumaja esimesel korrusel lasteaia 4. rühm. 1980 aastal sai lasteaed

nimeks Tartu  EPT lastepäevakodu „Rüblik”.  Alates  31.01.1992 kuulub lasteaed Ülenurme

vallale.  2001. a. avati lasteaia juurdeehitus ja 12 aastat eraldi olnud lasteaia vanem rühm asus

uutesse  ruumidesse.  Samal  aastal  renoveeriti  saal,  sõimerühm  ja  lasteaia  köök  koos

abiruumide, ventilatsiooniseadmetega. Lasteaia hoone üldpind 727 m2 ja õueala 8159 m2.

2016 aasta  lõpus  valmis  lasteaiale  667,3  ruutmeetrine  juurdeehitus,  mille  käigus  lasteaed

laienes  kahe  rühmaruumi  võrra.  Lisaks  said  tänapäevased,  avarad  ja  nõuetele  vastavad

ruumidenadale  logopeed  ja  tervishoiutöötaja,  kes  tegelevad  igapäevaselt  lastele  suunatud

tegevusega.  Samuti  sai  lasteaed  metoodilise  kabineti,  kus  hoida  erialast  kirjandust  ning

õppevahendeid, viia läbi nõupidamisi ja näidata lastele õppefilme. Tänu saali laiendusele on

nüüd eraldi  muusika-  ja  võimlemissaal,  kus  lastel  on vajalikud õppevahendid.  2017 aasta

veebruarist on lasteaed kuuerühmaline.

Lasteaia  õppe-  ja  kasvatuse  põhisuundadeks  on  looduse,  loovuse  ja  rahvatraditsioonide

väärtustamine.

Lasteaia  suur  ja  lastele  mitmekesiseid  tegevusvõimalusi  pakkuv  õueala  loob  tingimused

looduse  tundmaõppimiseks  ja   õuesõppe  rakendamiseks.  Õuealal  on  oma  staadion,

õuesõppeklass ja kena haljastus. Õuealal saavad lapsed aktiivselt liikuda ja sportida.

Eesti   Põllumajandusmuuseumi  lähedus  võimaldab  rikastada  rahvatraditsioonide

väärtustamist.
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3. LASTEAIA VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED

VISIOON

Rüblikud mängivad, õpivad ja töötavad mainekas, omanäolises ja kaasaegses lasteaias.

MISSIOON

Rüblik saab turvalises keskkonnas areneda eakohaselt läbi arendavate tegevuste, mängude,
rahvatraditsioonide, looduse ja loovuse.

VÄÄRTUSED

Turvatunne – Pakume sõbralikku, positiivset ja turvalist keskkonda lapsele, lapsevanemale
ja töötajale.

Koostöö – Tegutseme ühiste eesmärkide nimel ja väärtustame meeskonnatööd ning avatust
erinevate  huvigruppide vahel.

Tervislikkus  –  Pöörame  tähelepanu  tervislikele  eluviisidele,  tervislikule  toitumisele  ja
füüsilisele aktiivsusele.

Loovus – Hindame ja toetame kõrgelt lapse ning personali loovust läbi erinevate tegevuste.

Aastaringist  lähtuv  rütmilisus –  Väärtustame laste  päeva,  nädala,  kuu,  aasta  rütmi,
arvestades rahvuslikkust, paikkonna eripära ja traditsioone, omanäolisust.

Väärtusi hoiavad ja kannavad edasi kõik Tõrvandi lasteaia töötajad .
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4. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

4.1. Eestvedamine ja juhtimine

 Meeskonnatööna koostatud visioon, missioon ja väärtused

 Kaasav juhtimine

 Arengut soodustav ja toetav organisatsioon

4.2. Personali juhtimine

 Tõrvandi lasteaias Rüblik on täidetud kõik ametikohad

Tabel 1

Ametinimetus Ametikohtade arv 01.01.2017
Direktor 1,0
Õppealajuhataja 1,0
Rühmaõpetajaid 12,0
Liikumisõpetaja 0,5
Muusikaõpetaja 0,75
Logopeed 0,5
Psühholoog 0,25
Tervishoiutöötaja 0,5
Õpetaja abi 6,0
Kokk 2,0
Pesumasinist/Üldkoristaja 1,0
Majahoidja 1,0
Rühmakoristajad 2,0
KOKKU 28,5

 Kõik lasteaia pedagoogid  omavad vastavat kvalifikatsiooni. Pedagoogidest

on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus direktoril, logopeedil, lii-

kumisõpetajal, muusikaõpetajal  ja kahel  rühmaõpetajal.
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Tabel 2. Lasteaia personali haridus  (seisuga 1.01.2017)

Kõrgharidus Keskeriharidus Keskharidus Põhiharidus

Abipersonal 2 5 5 2
Pedagoogid 14 1
Juhtkond 2
Kokku 18 6 5 2

 Lasteaias töötab 31 inimest, kellest kõrgharidusega on 58%,

 keskeriharidusega 20%,  keskharidusega 16% ning põhiharidusega 6%.

Tabel 3. Pedagoogide ametijärgud

Ametijärk Pedagoogide arv
01.01.2017

Pedagoog metoodik 0
Vanempedagoog 2
Pedagoog 11
Noorempedagoog 1

 Kahel pedagoogil on  vanemõpetaja ametijärk. Kaks pedagoogi on läbinud 

mentorkoolituse.

Tabel 4. Personali vanuseline koosseis

Ametikohad Alla 25 25-29 30-39 40-49 50-57 Üle 57 Keskmine 
vanus

Pedagoogid 2 6 4 3 3 43,7
Abipersonal 2 3 4 2 2 42,8
Kokku 4 9 8 5 5 43,4

 Pedagoogid on pikaajalise töökogemusega

 Kaader on stabiilne

 Personali värbamise ja uuenemise protsess kulgeb süsteemselt ja vastavalt vajadustele.

Kõikidel õppeaastatel on olnud ametikohad täidetud.
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 Personaliga  vesteldes  et  hinnatakse  kõrgelt  maja  meeskonnatööd  ja  personali

kaasamist õpikeskkonna parendamise protsessi.

 Samuti  hinnatakse  kõrgelt  pedagoogide  koolitusvõimalusi  ja  osaletakse  aktiivselt

projektipõhistel tasuta koolitustel.  

 Töötajate ja juhtkonna vahel toimivad avatud ja toetavad suhted.

 Asutuses suudetakse pakkuda lastele kvalifitseeritud spetsialistide poolt tugiteenuseid.

 Tööle on võetud 0,25 kohaga psühholoog

 Õpetaja abide töökorraldust on muudetud 

 2017 aastast on tööl õppealajuhataja

4.3. Laste analüüs

 Laste arv lasteaias on 112

 Vabanenud kohtade arv sõltub kooliminejate arvust.

 Alates 2017 aastast lasteaias on kuus rühma. Igal rühmal on putukate nimed

– Liblikad, Lepatriinud, Ritsikad, Mesilased, Kiilid, Sipelgad

Tabel 5. Kooliminejate arv aastate lõikes.

Aasta Kooliminejate arv
2017 22
2018 4
2019 33
2020 13
2021 30
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4.4. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

4.4.1 Lapse areng

 Kord aastas toimub arenguvestlus lapsevanematega.

 Laste areng kajastub arengumappides.

 Logopeed  abistab  lapsi  individuaalselt  ja  rühmatöös,  samuti  nõustab  hariduslike

erivajadustega laste lapsevanemaid ja rühmaõpetajaid.

 Lasteaias töötab 0,25 kohaga psühholoog

 Tööle  võetud  rühmade  koristaja.  Õpetaja  abi  töökorraldus  annab  nüüd  õpetajale

suurema võimaluse individuaalseks ja rühmatööks lasteaga

4.4.2  Õppekava

 Lasteaia õppekava on välja töötatud riikliku õppekava alusel.

 Lasteaia  õppekava  on  mõtestatud  ja  põhjalikult  lahti  kirjutatud  ja  välja  töötatud

õpetajate meeskonnatöös.

 Lasteaia  õppekavas  on  konkretiseeritud  lapse  arengu  analüüsimine,  arenguvestluse

läbiviimine, arenguliste erivajadustega ja andekate laste märkamise põhimõtted.

 On  täiendatud  lasteaia  õppekava  laste  arengu  eeldatavate  tulemustega  õppe-

kasvatustegevuste valdkondade kaupa.

 Eesmärgistamine  on  täiskasvanukeskselt  lähenemisest  üle  viidud  lapsest  lähtuvale

eesmärgistamisele nii õppekavas kui rühma nädalategevuskavades.

4.4.3  Õppe ja kasvatustegevus

 Õppe- ja kasvatustegevus rühmades toimub rühma nädalaplaani alusel

 Lasteaia  õppe-  ja  kasvatuse  üheks  põhisuunaks  on  looduse  ja  rahvuskultuuri

väärtustamine.

 Toimuvad regulaarsed õppekäigud loodusesse.

 Loodud tingimused õuesõppeks.

 Osaleme projektis „Kiusamisest vaba lasteaed”

 Jätkatakse traditsiooniliste rahvakalendri tähtpäevade tähistamist.

 2013-2014 õppeaasta moto MIS ON RÜBLIKUTE AIA TAGA

 2014-2015 õppeaasta moto RÜBLIK UURIB AJALUGU

 2015-2016 õppeaasta moto IGA RÜBLIK ON AINULAADNE JA KORDUMATU

 2016-2017 õppeaasta moto KES SÕPRU TAHAB SAADA, PEAB ISE SÕBRALIK

OLEMA
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4.4.4  Õpi ja kasvukeskkond

 Õpi- ja kasvukeskkond on saavutanud väga hea taseme.

 Suur võimalus on olnud ka õueala planeerimisel.

 Kaasajastatud on õppevahendeid.

4.5. Terviseedendus

 Sihipäraselt tegeldakse terviseedendusega.

 Terviseõpetuse tegevused rühmades tervishoiutöötaja poolt.

  Regulaarsed tervisespordipäevad.

  Suurt tähelepanu pööratakse tervislikule toitumisele.                 

  Igaaastane hambaarsti juures kontrollil käimine.

 Suur õueala annab võimaluse laste sportlikuks tegevuseks ning loob võimaluse õppida

sõitma jalgrattaga.

4.6  Koostöö huvigruppidega

 Toetav omavalitsus.

 Toetav hoolekogu.

 Koostöö on järjepidev ja traditsioonidega.

 Koostöö teiste lasteaedadega. Osalemine Tartumaa õpetajate ja direktorite sektsiooni

tööst.

 Rühmades toimivad arenguvestlused lastevanematega.

 E-lasteaiaga liitumine

 Väga  hea  koostöö  Ülenurme  valla  lasteaedadega,  Ülenurme  Gümnaasiumi  ja

Ülenurme Muusikakooliga.

 Koostöövormid lastevanematega on mitmekesised ( piknikud, väljasõidud, tegevuste

läbiviimine, üritustest osalemine jne.).

 Tihe  koostöö   Eesti  Põllumajandusmuuseumiga  (rahvatraditsioonide

tundmaõppimine) ja Tõrvandi raamatukoguga.
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4.7. Ressursside juhtimine

 Planeeritud  eelarvest  tegevuskavade  elluviimisel  on  kinni  peetud  ja  planeeritud

tegevused on täidetud. Eelarve on olnud stabiilne.

 76%  eelarvest moodustab töötajate töötasu.

 Täiendatud lasteaia õueala kaasaegsete mänguvahenditega.

 Kõik arengukavas planeeritu on täidetud

 Oleme saanud muretseda mänguasju ja õppeotstarbelisi vahendeid.

Tabel 6 Arvutitega varustatus

Ametikoha nimetus 2017

Direktor 1

Majandusjuhataja 1

Logopeed 1

Õppealajuhataja 1

Õpetajad (12+ muusika – ja 
liikumiseõpetaja)

5

4.8. SWOT analüüs
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TUGEVUSED

 Lastele on tagatud eakohased 

tingimused mitmekülgsks arenguks

 Hea töökeskkond ja materiaalne baas

 Kvalifitseeritud ja püsiv kaader

 Sõbralik, väike kollektiiv

 Suur, kaunis, liigirikas õueala 

 Lastevanemate rahuolu lasteaiaga

 Hea maine

 Hea koostöö lastevanemate, 

omavalitsuse, teiste huvigruppidega

 Perepäevade korraldamine

 Töötajatele suunatud koolitused

 Tervislik toit

 Kiusamisest vaba lasteaed

 E-lasteaiaga liitumine

      NÕRKUSED

  Parendada  kodulehekülje haldamist

VÕIMALUSED

 Hoolekogu süsteemne kaasamine 

tagab hea koostöö kõige olulisema 

sidusgrupiga

 Kaunis õueala ja head tingimused 

õues õppe läbiviimiseks

 Edumeelsete lastevanemate 

kaasamine laste arendustegevuses

 Võimalus muretseda huvitavaid, 

kaasaegseid ja turvalisi mänguasju, 

õppevahendeid

 Liituda tervistedendavate 

lasteaedade võrgustikuga

OHUD

 Erivajadusega  laste osakaalu tõus 

 Haiguste levik

5. ARENGU KAVANDAMINE AASTATEKS 2017-2019

Tegevuse eesmärgid ja strateegiad
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Arengukava elluviimine toimub läbi alljärgnevate võtmealade arendamise:

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 Õppe- ja kasvatusprotsess

Lähtuvalt  lasteaia visioonist,  missioonist  ja hetkeseisu analüüsist  on määratletud järgmised

prioriteetsed eesmärgid ja strateegiad võtmealade lõikes.

Võtmealade eesmärgid ja strateegiad:

5.1. Eestvedamine ja juhtimine

 Demokraatlik juhtimine

Juhtkond jätkab lasteasutuse arengut ja 
organisatsiooni kultuuri toetava keskkonna 
loomist.

Rahuolu-uuringud

Lasteasutuse personal osaleb aktiivselt otsuste
tegemise protsessis ja lasteaia 
arendustegevuses.

Personali osalemine töörühmades, 
dokumentide analüüs, rahuolu-uuringud

Sisehindamissüsteemi (sh. enesehindamise) 
järjepidev teostamine. Rahuolu-uuringud, dokumentide analüüs
Lasteaia traditsioonide hoidmine ja 
rahvuskultuuri väärtustamine.

Õppeaasta kokkuvõte

5.2. Personalijuhtimine

 Motiveeritud ja kutsealaselt pädev personal

Personal lähtub oma töös kokkulepitud 

väärtushoiakutest

Rahuolu-uuringud, dokumentide analüüs, 

arenguvestlused personaliga
Personal töötab ühtse meeskonnana Lastevanemate ja töötajate rahuolu-uuringud
Personali osalemine töögruppides Personali osalemise protsent töögruppides
Pedagoogide täiendkoolituse maht tundides Täiendkoolituse analüüs
Pedagoogide vanuseline koosseis Personali statistika analüüs
Töötajad on rahul tunnustussüsteemiga Töötajate rahuolu-uuringud
Töötajad on rahul informatsiooni liikumisega Töötajate rahuolu-uuringud
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5.3. Koostöö huvigruppidega

 Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisse

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud
Rahuolu hoolekogu tegevusega Lastevanemate ja töötajate rahuolu-uuringud
Huvigruppide rahuolu lasteaiaga Lastevanemate rahuolu-uuringud, KOV ja 

kooli tagasiside
Perede osalemise arenguvestlustel, 

koosolekutel, koolitustel, pidudel, 

õppeprotsessi ettevalmistamisel

Perede osalemise protsent

5.4. Ressursside juhtimine

 Lapse arengukeskkond ja personali töökeskkond on hea ja  turvaline  

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud
Rahuolu lasteaia õpi- ja kasvukeskkonnaga Lastevanemate ja töötajate rahuolu-uuringud
Rahuolu lasteaia õppe- ja mänguvahenditega Lastevanemate ja töötajate rahuolu-uuringud
Lasteaiakoha arvestuslik maksumus lapse 

kohta kuus

Statistika analüüs

Keskmine pedagoogide arv ühe 

internetiühendusega arvuti kohta

Statistika analüüs

Keskmine rühmaruumide suurus lapse kohta Riiklik eesmärk (EHIS) 3,5 m2

Keskmine mänguväljaku suurus lapse kohta Riiklik eesmärk (EHIS) 7 m2

Lasteaia eelarve Eelarve analüüs
Projektitöö arendamine lasteaia ja 
rühmatasandil

Eelarve analüüs

Säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine. Eelarve analüüs

5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess

 Laps on enesekindel, loov  ja aktiivne osaleja õppeprotsessis

Tegevusnäitajad Meetod, mõõdikud
Rahuolu õppe- ja kasvatustegevusega lasteaias Lastevanemate rahuolu-uuringud
Rahuolu lasteaia psühhosotsiaalse Lastevanemate rahuolu-uuringud
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keskkonnaga
Rahulolu info saamisega lapse arengu kohta Lastevanemate rahuolu-uuringud
Laste koolivalmidus Koolivalmiduse hindamine
Laste arv pedagoogi ametikoha kohta Statistika analüüs
Hariduslike erivajadustega laste toetamine Õppeaasta analüüs
Laste arv rühmas Statistika analüüs
Laste osalemine võistlustel, konkurssidel, 

näitustel

Õppeaasta tegevuse analüüs

Tervist, loodust ja keskkonda  väärtustavate  

tegevuste mitmekesistamine

Õppeaasta tegevuse analüüs
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6. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 2017-2019

Tegevused, ülesanded
 valdkonniti

Saavutatav tulemus Teostamise 
aeg

Vastutaja

EESTVEDAMINE JA 
JUHTIMINE
Lasteaia missiooni, visiooni 
ja põhiväärtuste rakendamine

Lasteaias on rakendatud missioon, 
visioon ja põhiväärtused

2017-2019 Juhtkond

Arengukava täitmise analüüs Lasteaia arengukava täitmist on 
analüüsitud vastavalt sisehindamise tu-
lemustele

2017-2019 Juhtkond

Lasteaia õppeaasta tege-
vuskava koostamine ja kinni-
tamine

Lasteaial on koostatud ja kinnitatud 
õppeaasta tegevuskava

2017-2019 Juhtkond

Lasteaia õppeaasta tege-
vuskava täitmise analüüsimi-
ne

Lasteaia õppeaasta tegevuskava on 
analüüsitud

2017-2019 Juhtkond

Sisehindamise aruande 
koostamine

Koostatud on lasteaia sisehindamise 
aruanne

2019 Juhtkond

Arengukava koostamine 
aastateks 

Koostatud on arengukava aastateks 2020-2023 Juhtkond
Personal
Hoolekogu

PERSONALI JUHTIMINE
Personalivajaduse hin-
damine ja värbamine
Personalivajaduse hindamine
ja värbamine

Personali liikuvus ja vajadus on 
hinnatud

2017-2019 Juhtkond

Personali arendamine
Personali koolitusvajaduse 
selgitamine, koolituskava 
koostamine

Koolitusvajadus on selgitatud ja kooli-
tuskava koostatud 

2017-2019 Õppealajuhataja

Tuleohutuse koolituse läbi-
viimine

Personal on läbinud tuleohutuse kooli-
tuse

2017 Juhtkond

Esmaabi koolituse läbimine Personal on läbinud esmaabi koolituse 2018 Juhtkond
Pedagoogide osalemine Tartu
maakonna õpetajate 
ainesektsiooni töös ja kooli-
tustel

Pedagoogid võtavad osa ainesekt-
sioonide tööst

2017-2019 Õppealajuhataja

Koolituste tulemuslikkuse hi-
ndamine

Personal jagab koolitustelt saadud ko-
gemusi kolleegidele

2017-2019 Õppealajuhataja 

Personali kaasamine ja 
arendamine
Üldkoosolekute, pedagoo-
gilise nõukogu tegevuse 
planeerimine ja analüüsimine

Koosolekud toimuvad regulaarselt ja 
tegevuste analüüsist püstitatakse ees-
märgid.

2017-2019 Juhtkond

Personal osaleb lasteaia 
arendustöögruppides

Toimuvad arengukava, õppekava, sise-
hindamise ja tervisemeeskonna töö-
koosolekud

2017-2019 Juhtkond

Noorempedagoogide juhen- Välja on töötatud ja toimib mentorsüs- 2017-2019 Juhtkond
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damine ja toetamine teem
Personali hindamine ja mo-
tiveerimine
Personali haridustaseme ja 
kvalifikatsiooni analüüsimine

Personali haridustase ja kvalifikatsioon
on analüüsitud

2017-2019 Direktor

Pedagoogide lahtised tege-
vused

Pedagoogide õppe- ja kasvatustege-
vuse kvaliteeti on analüüsitud

2017-2019 Õppealajuhataja

Arenguvestluste läbiviimine Arenguvestluste tulemustena on 
saadud ülevaade arenguvajadustest

2017-2019 Juhtkond

Personali rahuolu-uuringu lä-
biviimine

Personali rahuolu on uuritud 2018 Juhtkond

Eneseanalüüsivormi täien-
damine

Välja on töötatud toimiv eneseanalüü-
sivorm personalile

2018 Juhtkond

Personali tunnustussüsteemi 
arendamine

Toimiv personali tunnustussüsteem 2017-2019 Juhtkond

Personaliga seotud tule-
mused
Analüüsitakse personaliga 
seotud tulemusi

Analüüsitud on personali saavutusi, 
täiendkoolitusi ja statistikat

2017-2019 Õppealajuhataja
Direktor

KOOSTÖÖ HUVI-
GRUPPIDEGA
Koostöö kavandamine
Hoolekogu tööplaani 
koostamine ja kokkuvõtte te-
gemine hoolekogu tööst

Hoolekogu töötab tööplaani alusel ja 
annab ülevaate lastevanematele oma 
tööst

2017-2019 Hoolekogu esi-
mees

Huvigruppide kaasamine
Lastevanemate koosolekute 
ja ümarlaudade läbiviimine

Toimuvad lastevanemate koosolekud ja
ümarlauad

2017-2019 Õppealajuhataja 
Direktor
Õpetajad

Arenguvestluste läbiviimine Õpetajad on regulaarselt läbi viinud 
arenguvestlused lapsevanematega

2017-2019 Õpetajad

Lastevanematele koolituse 
korraldamine

Korraldatud on lastevanematele kooli-
tusi 

2017-2019 Juhtkond

Lastevanemate   kaasamine 
õppe- kasvatustegevusse

Lastevanemaid kaasatakse õppe- ja 
kasvatustegevuse  läbiviimisel

2017-2019 Õppeala-
juhataja,
õpetajad

Koostöö Ülenurme valla ha-
ridusasutustega

Toimiv koostöö Ülenurme valla laste-
aedadega, Ülenurme Gümnaasiumiga, 
Ülenurme Muusikakooliga

2017-2019 Juhtkond

Koostöö Ülenurme Põllu-
majandusmuuseumiga

Toimiv koostöö õppekasvatustegevuste
rikastamiseks Ülenurme Põllu-
majandusmuuseumiga

2017-2019 Direktor
Õppealajuhataja

Lasteaia tegevuse kajastami-
ne valla lehes

Regulaarne lasteaia tegevuse 
kajastamine kohalikus meedias

2017-2019 Juhtkond

Lastevanemate rahuolu-
uuringute läbiviimine

Lastevanemate rahuolu on uuritud 2019 Juhtkond

RESSURSSIDE JUHTIMI-
NE
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Eelarve ressursside 
juhtimine
Eelarve koostamine Koostatud on lasteaia eelarve 2017-2019 Juhtkond
Eelarve täitmise analüüs Järjepidev eelarve analüüs Juhtkond
Inforessursside juhtimine
Info liikumise planeerimine Info liikumine lasteaias on tõhus 2017-2019 Juhtkond 
Kodulehe uuendamine Lasteaial  on toimiv koduleht 2017-2019 Juhtkond
EHIS – andmebaasi täitmine EHIS-e andmebaas on täidetud vas-

tavalt nõuetele
2017-2019 Direktor

E-lasteaia keskkonna kasu-
tamine

Õpetajad kasutavad oma töö planee-
rimisel ja dokumenteerimisel e-lasteaia
keskkonda

2017-2019 Juhtkond

Materiaal-tehnilise baasi 
arendamine
Lasteaia sise– ja väliskesk-
konna riskianalüüsi läbi-
viimine

Teostatud on sise- ja väliskeskkonna 
riskianalüüs

2017-2019 Juhtkond

Ruumide ja õuala korrashoiu 
hindamine,

Hinnatud on ruumide ja õuala korras-
hoidu

2017-2019 Juhtkond

Õueala vahendite turvalisuse 
ja ohutuse jälgimine ja hool-
damine

Õueala vahendid on ohutud ja turva-
lised

2017-2019 Juhtkond

Lasteaia poole maja fassaadi 
soojustamine

Lasteaia maja on soojustatud 2017-2019 Juhtkond

Lasteaeda ümbritseva puit-
lippaia väljavahetamine

Lasteaia aed on vahetatud 2017-2019 Juhtkond

ÕPPE- JA KASVATUS-
PROTSESS
Õppekava arendamine
Õppekava analüüs ja  täien-
damine

Toimiv õppekava arendustöö 2017-2019 Õppealajuhataja
Õpetajad 
Hoolekogu

Õppe- ja kasvatustöö kor-
raldus ja meetodid
Lapsekesksete põhimõtete 
rakendamine

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine 
lähtub lapsekesksetest  põhimõtetest

2017-2019 Õppealajuhataja

Õuesõppe võimaluste täien-
damine

Õuesõppevahendite täiendamine 2017-2019 Direktor
Õppealajuhataja

Pedagoogide õppeaasta töö 
analüüsi koostamine

Pedagoogid on koostanud õppeaasta 
analüüsi

2017-2019 Õppealajuhataja

Lapse areng
Lapse arengu jälgimine Pedagoogid jälgivad pidevalt lapse 

arengut ning koguvad arengumappi 
sellekohast informatsiooni. Vähemalt 
kord aastas antakse lapsevanemale ta-
gasisidet lapse arengu kohta arengu-
vestlusel

2017-2019 Õppelajuhataja, 
õpetajad

Erivajadustega laste toetami-
ne õppe- ja kasvatustöös

Laste erivajadustega on arvestatud 
õppe- ja kasvatusprotsessis. Vajadusel 

2017-2019 Juhtkond
Logopeed
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võimaldatud logopeediline ja psühho-
loogiline abi 

Psühholoog
Õpetajad

Laste koolivalmiduse hin-
damine ja koolivalmi-
duskaartide väljastamine 

Õpetajad on koostanud koolivalmi-
duskaardid ja lasteaia õppekava läbi-
nud lapsed on saavutanud koolivalmi-
duse

2017-2019 Õppealajuhataja
Õpetajad

Laste osalemine maakond-
likel ja üleriigilistel üritustel 
ja konkurssidel

Aktiivselt võetakse osa koos lastega 
erinevatest konkurssidest ja üritustest

2017-2019 Õppealajuhataja
Õpetajad

Kasvukeskkonna kujun-
damine
Õppevahendite vajaduste hi-
ndamine ja soetamine

Vajadusepõhiselt täiendatakse õppeva-
hendeid

2017-2019 Õppealajuhataja

Õpi ja kasvukeskonna vaat-
lus ja analüüs

Analüüsitud on õpi ja kasvukeskkonda 
ja tehtud ettepanekud keskkonna 
parendamiseks

2017-2019 Juhtkond

Terviseedendus
Tervisemeeskonna moodus-
tamine

Moodustatud on tervisemeeskond 2017 Juhtkond

Liitumine terviseedendavate 
lasteaedade võrgutikuga

Lasteaed on liitunud tervistedendavate 
lasteaedade võrgustikuga

2018 Juhtkond

Väärtushoiakud
Väärtuskasvatuse integree-
rimine õppekavasse

Lasteaia õppekavasse on integreeritud 
väärtuskasvatus

2017-2019 Juhtkond

Väärtustame eesti rah-
vuskultuuri läbi rahvuslike 
tähtpäevade

Lapse õppe- ja kasvatusprotsessi 
planeerimisel on olulisel kohal rahvus-
likud tähtpäevad

2017-2019 Juhtkond

Osalemine projektis „Kiu-
samisest vaba lasteaed”

Rakendatud on „Kiusamisest vaba 
lasteaed”

2017-2019 Õppealajuhataja

Lasteaia 50. sünnipäeva 
tähistamine

2019 Juhtkond

Huvitegevus

Huviringide planeerimisel on
arvestatud lastevanemate 
sooviga ja laste huvidega

Lasteaias toimub huviringide tegevus 2017-2019 Õppealajuhataja

Lastega seotud tulemused
Lastega seotud statistika Analüüsitud on kohalkäidavust

HEV lastega arvestamine
2017-2019 Juhtkond

 
7.  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 Arengukava täitmist analüüsitakse üks korda aastas ja vajadusel tehakse täiendusi.
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 Arengukava muudatus- ja parandusettepanekud kooskõlastab pedagoogiline nõukogu ja 
hoolekoguga.

 Arengukava muutmisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. Arengukava täiendamise eest 
vastutab lasteaia direktor.

 Arengukava kinnitab Ülenurme Vallavolikogu.
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