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1. SISSEJUHATUS 

Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava 2017- 2025 on dokument, kus on määratletud: 

 lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2017-2025; 

 tegevuskava 2017-2019 aastaks; 

 arengukava uuendamise kord. 

 

Arengukava koostamise lähtealused: 

 lasteaia sisehindamise aruanne; 

 õpetajate eneseanalüüs;  

 6-7 aastaste lastega läbiviidud  rahulolu uuringud;    

 töötajate ja lastevanemate rahulolu uuringute tulemused;  

 Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025.  

 

Arengukava valmis koostöös pedagoogilise nõukogu ja  hoolekoguga ning kiideti heaks. 

(pedagoogilise nõukogu 30.11.2016 koosoleku protokoll nr 1-6/3, hoolekogu 02.12.2016 

koosoleku, protokoll nr 1-5/3). 

2. ÜLDANDMED 

2.1 Kontaktandmed  

Pärnu Lasteaed Pöialpoiss aadress:  Metsa 17, 80024 Pärnu. 

Telefonid: lasteaia direktor 4477305, 5132572; õppealajuhataja 51994894 ja majandusalajuhataja 

447 7308. 

Lasteaia Pöialpoiss e - post: info@poialpoiss.parnu.ee  

Kodulehekülg: www.lasteaedpoialpoiss.parnu.ee  

Koolitusluba nr 4271HTM välja antud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

25.08.2006.a. ministri käskkirja nr 714 alusel tähtajatuna. 

2.2 Ajalugu 

8. septembril 1980. aastal avati 12 rühmaline Pärnu Linna 2. Lastepäevakodu. 1999. aastast kannab 

lasteaed nime Pärnu Lasteaed Pöialpoiss (Pärnu Linnavolikogu 17.06.1999 otsus nr 53).  Hetkel 

töötab 12 rühma: 3 sõimerühma; 8 aiarühma; 1 tasandusrühm.  

2.3 Omanäolisus – traditsioonid   

2.3.1   Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses toetutakse  Johannes Käisi pedagoogilistele ja  

üldõpetuse põhimõtetele:  

 lähemalt – kaugemale, kergemalt – raskemale, lihtsamalt – keerulisemale; 

 õppevaldkondade omavaheline lõimimine;  

 näitlikustamine, lapse kõikide meelte aktiivne kasutamine;  

 isetegemise põhimõte – lapse aktiivsus – loovus -  aktiivõpe;  

 kodukoha ja kodumaa põhimõte;  

 lapsepärasus – õpetuse sisu on lapse huvideringi kuuluvad asjad ja nähtused;  

 lapse individuaalne iseseisev töö, rühmatöö ja ühisarutlused. 

mailto:info@poialpoiss.parnu.ee
http://www.lasteaedpoialpoiss.parnu.ee/
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2.3.2  Lasteaias kasutusel olevate aktiivõppemetoodikate rakendamist toetab õpetajate kattuv 

tööaeg,  kahe rühmaruumi olemasolu, avar õueala. Kasutusel olevad aktiivõppe metoodikad:  

 suunatud uurimuslik ehk avastusõpe;  

 õuesõpe;  

 „Kiusamisest vaba lasteaed“;  

 „Lähme Arvumaale“.  

2.3.3 Ujula 

Pärnu Lasteaial Pöialpoiss on ujula, kus toimuvad ujumistegevused 3-7 aastastele lastele. 

2.3.4 Lasteaia traditsioonid  

Lasteaia Pöialpoiss omanäolisust kujundavad pikaajalised, sisukad ja pidevalt arenevad ning 

uuenevad traditsioonid: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, lasteaia sünnipäevanädal, 

tarkusepäev, leivanädal, perepäev – isadepäev, orienteerumispäevad, laulu- ja luulepäevad, 

sõbrapäev, vabariigi aastapäev, ujulapidu, emakeele nädal, teatrinädal, väikeste nõidade pidu, 

emadepäev, lasteaia olümpiamängud, lasteaialõpetajate nädal, loovuse nädalad, mardilaat. 

3. HETKESEISU ANALÜÜS JA ARENGUEELDUSED 

3.1 Tugevused ja parendustegevused   

Tugevused Parendustegevused 

Eestvedamine ja juhtimine 

1. Lasteaia koha kasutamise näitajad on 

head. 

2. Lasteaial on hea maine. 

3. Uued tööajad on sisse viidud ja 

õpetajate kattuv tööaeg on 

rakendunud (2+1 süsteem).  

4. Lasteaia koduleht on uuendatud ja 

informatiivne.  

 

Eestvedamine ja juhtimine 

1. Jätkata lasteaia tegevust 

reguleerivate dokumentide 

uuendamist ja täiendamist.  

2. Innustada ja kaasata töötajaid 

osalema erinevate töörühmade töös. 

3. Rakendada e-lasteaia infosüsteem 

ELIIS.   

4. Personali kattuva tööaja otstarbekas 

ja tulemuslik kasutamine.  

 

Personali juhtimine 

1. Personal vastab kvalifikatsiooni 

nõuetele. 

2. Personali ühiskoolitused on toetanud 

lasteaia põhiväärtuste elluviimist. 

3. Lasteaial on  valmisolek uute 

töötajate adaptatsiooni sujuvaks 

kulgemiseks tänu koolitatud 

mentorite olemasolule. 

4. Erinevate töörühmade tegevus on 

toetanud arengukava eesmärkide 

elluviimist. 

 

Personali juhtimine 

1. Analüüsida koolitustelt saadud 

teadmiste rakendamist igapäevatöös. 

2. Toetada pedagoogide kõrghariduse 

omandamist.  

3. Otsida võimalusi lasteaia 

üldlogopeedi ametikoha täitmiseks.  

4. Personali eneseanalüüsi oskuste 

arendamine koolituse kaudu. 

5. Leida võimalusi tugiõpetaja, 

tugiisiku, õpetajaabide 

koolitamiseks.  

 

Koostöö huvigruppidega 

1. Lasteaias on aktiivsed lapsevanemad 

ja tegus hoolekogu.  

2. Välja on kujunenud õppe-

kasvatustegevust toetav 

koostöövõrgustik. 

Koostöö huvigruppidega 

1. Leida võimalusi lastevanematele 

koolituste korraldamiseks. 

2. Suurendada lastevanemate rahulolu-

uuringust osavõttu.   
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 3. Tutvustada lastevanematele 

erinevaid aktiivõppe meetodeid. 

 

Ressursside juhtimine  

1. Linnavalituse finantseeringud  on 

toetanud lasteaia arengukavas 

planeeritud tööde teostamist.  

2. Lasteaia eelarve ressursside 

kasutamine on olnud sihipärane ja 

läbimõeldud.  

3. Lasteaias on WIF-i võrk. 

 

Ressursside juhtimine 

1. Jätkata laste õpi- ja kasvukeskkonna 

kaasajastamist. 

2. Muuta lasteaia õueala turvalisemaks 

ning mitmekesistada laste mängu- ja 

spordivõimalusi. 

3. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 

vahendite uuendamine.  

 

Õppe- ja kasvatustegevus 

1. Tervisekasvatus toimub 

tervisemeeskonna aktiivsel 

eestvedamisel.  

2. Süsteemne hindamine on aluseks 

lapse varasele märkamisele ja 

individuaalse arengu toetamisele. 

3. Rühmades on rakendatud erinevaid 

aktiivõppemetoodikaid.   

4. Laste liikumis- ja 

sportimisvõimalusi on täiendatud  

5. Ujumisõpetus on heal tasemel.  

Õppe- ja kasvatustegevus 

1. Jätkata õppekava arendustegevust.  

2. Kasutada süsteemselt Pärnu linna kui 

õpikeskuse võimalusi. 

3. Kasutada nutiklassi võimalusi õppe-

kasvatustegevuste 

mitmekesistamisel.  

4. Laiendada aktiivõppemetoodikate 

kasutamist.  

5. Toetada jätkuvalt laste loovat 

mõtlemist ja isiksuse arengut.   
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3.2 Pedagoogilise personali üldanalüüs 

Pedagoogide hariduslik koosseis 01.09.2016  

pedagooge 31, kõrgharidusega 22 so 71%; kesk-eriharidus 9 so 29% 

 

Vanempedagooge seisuga 01.09.2016 on  29% pedagoogide üldarvust 

 

 

Pedagoogide hariduslik koosseis 2014-2016. 
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Pedagoogide vanuseline koosseis seisuga 01.09.2016 

       

Pedagoog vanuseliselt 
kuni 
29   30-39  40-49  50-59  üle 60  Kokku 

Pedagoogid  arvuliselt 2 6 9 8 2 31 

Pedagoogid % 6 19 30 39 6  

 

 

Pedagoogide vanuseline koosseis 2014-2016  
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3.3 Komplekteerimine lastega  

Normatiivne rühmade ja laste arv 

Rühm Laste arv Rühmade arv Keskmine  

Sõimeealisi  42 3 14 

Aiaealisi 160 8 20 

Tasandusrühm 12 1 12 

Kokku  214 12  

 

 

Seisuga 01.sept. 2016.a. on Lasteaia Pöialpoiss nimekirjas 226 last 

Rühm Laste arv Rühmade arv Keskmine  

Sõimeealisi  48 3 16 

Aiaealisi 166 8 21 

Tasandusrühm 12 1 12 

Kokku  226 12  

 

 

Rühmade komplekteerimine Eesti  Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmete järgi  

Aasta 2013/14. õa  2014/15. õa 2015/16. õa 

Keskmine laste arv 236 234 233 

Keskmine laste arv aia 

rühmades 

177 176 176 

Keskmine laste arv sõimes  48  46  45 

Keskmine laste arv 

erirühmas 

12 12  12 
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Lasteaia Pöialpoiss laste keskmine koha kasutamine  aastatel 2014-2016  

 2013/14 2014/15 2015/16 

Keskmine laste kohakasutamine % 75 75 76 
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4. ARENGU STRATEEGIA   

4.1  Lasteaia Pöialpoiss missioon  

Pakkuda lastele eluharidust, toetades ja täiendades perekondlikku kasvatust. 

4.2 Lasteaia Pöialpoiss põhiväärtused 

4.2.1 LAPSEST LÄHTUV. Tagada lapsele eduelamus ja individuaalne lähenemine 

kasutades    aktiivõppemeetodeid (Avastusõpe, Kiusamisest vaba lasteaed, Lähme 

Arvumaale, õuesõpe, mäng). 

4.2.2 TERVIS. Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku kuulumine, tagada lastele 

tasakaalustatud toitumine, mitmekülgne füüsiline areng. Ühised reeglid tagavad 

TURVATUNDE. 

4.2.3 KOOSTÖÖ. Usaldusel põhinev, üksteist arvestav. Koostöö erinevatel tasanditel: 

rühma meeskond, lasteaiasisene koostöö, koostöö vanematega, koostöö 

partneritega väljaspool lasteaeda. 

4.2.4 HOOLIVUS. Lugupidav suhtumine kaaslastesse, märkamine ja tunnustamine, 

tolerants ja viisakas käitumine kõikide laste ja täiskasvanute suhtes. 

4.2.5 KODULOOLISUS. Pere, kodu, kultuuritraditsioonide järjepidevus, Eestimaa, eesti 

keel. Säästlik mõtteviis ja loodushoid. 

4.3 Lasteaia Pöialpoiss visioon  

Pärnu Lasteaias Pöialpoiss on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud 

personal. 

4.4 Lasteaia arengu üldeesmärgid 2017-2025.  

4.4.1 Lasteaias on rakendunud kõiki tasandeid kaasav ja väärtustel põhinev 

osalusjuhtimine. 

4.4.2 Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut. 

4.4.3 Ressursside säästlik kasutamine loob turvalise ning ajakohase õpi- ja 

töökeskkonna.  

4.4.4 Väärtustel põhinev õppe- ja kasvatustegevus tagab sujuva ülemineku lasteaiast 

kooli. 

4.4.5 Täiskasvanute isiklik eeskuju aitab kaasa keskkonna- ja terviseteadliku mõtteviisi 

kujunemisele. 
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5. ARENGUKAVA VALDKONNAD 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine  

Eesmärk:  

1. Lasteaias on rakendunud kõiki tasandeid kaasav väärtustel põhinev osalusjuhtimine.   

2. Lasteaia eripärast tulenevad prioriteetsed tegevussuunad (tervisedendus, Kiusamisest vaba lasteaia metoodika, Lähme 

Arvumaale, suunatud uurimuslik ehk avastusõpe, õuesõpe) on eestvedamise kaudu toetatud. 

 Tegevus Indikaator Aeg Vastutaja 

5.1.1 Eestvedamine 

5.1.1.1  Lasteaia töö kavandamisel lasteaia arengukava ja Pärnu linna 

alushariduse prioriteetidega arvestamine.  

 

lasteaia õppeaasta 

tegevuskava, rühmade 

tegevuskavad, 

pedagoogilise nõukogu 

protokoll 

2017-

2019 

direktor 

5.1.1.2 Lasteaia personali osalemine lasteaia juhtimisprotsessis. Vastavalt 

vajadusele erinevate töörühmade moodustamine. 

töörühmade koosolekute 

protokollid 

2017-

2019 

direktor 

5.1.1.3 E-lasteaia infosüsteemi ELIIS rakendamine.  rakendunud e-lasteaed 

ELIIS 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.1.1.4 Lastevanematele ligipääsu tagamine e-infosüsteemis ELIIS.  lastevanematel on ligipääs 

e-infosüsteemi ELIIS 

2019 direktor 

5.1.1.5 Avalikkuse teavitamine lasteaiaelu sündmustest. lasteaiaelu kajastavate 

artiklite arv 

2017-

2019 

direktor 

5.1.1.6 Projektides osalemise toetamine. rahastuse saanud projektide 

arv 

2017- 

2019 

direktor 

5.1.1.7 Tervislike ning  tasakaalustatud menüüde koostamine: 

 kodumaine tooraine 

 erimenüüd 

menüüd 2017-

2019 

peakokk 

5.1.2 Strateegiline juhtimine  

5.1.2.1 Lasteaia arengukava ja tegevuskava analüüsimine 1 kord aastas.  pedagoogilise nõukogu 

koosoleku protokoll, 

2017-

2019 

direktor 
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üldkoosoleku protokoll, 

hoolekogu koosoleku 

protokoll 

5.1.2.1 Lasteaia sisekultuuri ja maine kujundamine lähtudes  kokkulepitud 

väärtustest. 

rahulolu uuring   2017-

2019 

direktor 

5.1.2.2 Lasteaia tegevust reguleerivate dokumentide täiendamine:  

 ametijuhendid  

 kodukord 

 uute töötajate adapteerimise juhend 

 töötajate hindamise juhend  

 lastevanematega arenguvestluste läbiviimise kord 

 lasteaia sisehindamise kord 

 personaliga arenguvestluste läbiviimise kord  

uuendatud dokumendid 2017-

2019 

direktor 

5.1.2.3 Personali kattuva tööaja rakendamise tulemuslikkuse 

analüüsimine. 

 

sisehindamine, töögraafikud 

rahulolu küsitlused 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.1.2.4 Lasteaia arhiivi korrastamine. korrastatud arhiivi 

dokumendid 

2018 direktor 

5.1.2.5 Arengukava tegevuskava koostamine aastateks  2020-2022. 

 

arengukava tegevuskava  2019 direktor 

5.1.3 Sisehindamine  

5.1.3.1 Rahulolu uuringute läbiviimine lastele ning veebipõhiselt 

töötajatele ja lastevanematele.  

rahulolu uuringud  2017; 

2019 

direktor 

5.1.3.2 Lasteaia eripära, trende ja arengusuundi kajastavate 

tegevusnäitajate sihipärane kogumine.  

lasteaia õppeaasta aruanne, 

Eesti Hariduse Infosüsteem 

(EHIS), õppeaastaks 

valmisoleku aruanne 

pidajale 

2017-

2019 

direktor 

5.1.3.3 Täienduskoolituse tulemuslikkuse hindamine; õppe- ja 

kasvatustegevuse hindamine. 

õppeaasta aruanded 2017-

2019 

õppealajuhataja 
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5.1.3.4 Lasteaia arendusmeeskondade töö hindamine. arendusmeeskondade 

koosolekute protokollid 

1 x õa direktor  

5.1.3.5 Töö ja kasvukeskkonna hindamine. riskianalüüs 2017-

2019 

majandusalajuhataja   

5.1.3.6 Lasteaia sisehindamisaruande koostamine.  

 

sisehindamisaruanne 2019 direktor 

 

 5.2 Personalijuhtimine  

Eesmärk:  

1. Personali  vajadus on analüüsitud ja komplekteeritud laste arengu toetamise vajadusest lähtuvalt. 

2. Koolitustelt saadud teadmised on igapäevatöös rakendunud.  

 

 Tegevus Indikaator  Aeg Vastutaja 

5.2.1 Personali vajaduse hindamine 

5.2.1.1 Personali vajaduse kaardistamine. EHIS andmed, personali 

vanuseline koosseis, 

õppeaasta valmisoleku 

aruanne  

2017-

2019 

direktor 

5.2.1.2 Üldlogopeedi ametikoha täitmine. toetatud laste arv 2017 direktor 

5.2.1.3 Tööle võtmisel arvestatakse ametile esitavaid kvalifikatsiooni 

nõudeid, vastavust lasteaia kokkulepitud väärtustele.  

konkursi komisjoni 

protokollid, küsimustikud  

2017-

2019 

direktor 

5.2.1.4 Töötajate karjäärivõimaluste toetamine lasteaiasiseselt. tasemekoolitustel osalejate-, 

ametijärku tõstvate õpetajate 

arv 

2017-

2019 

direktor 

5.2.2 Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine 

5.2.2.1 Õpetajate kaasamine sisekoolituste läbiviimisel. Parima praktika 

jagamine õpetajatele ja õpetajaabidele.  

 

koolituste registreerimislehed 

 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.2.2.2 Rühmade koostöö toetamine meeskondlike koolituste kaudu. koolituste arv 2017-

2019 

õppealajuhataja  
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5.2.2.3 Tugiõpetajate koolitamine ja tööle rakendamine. 

 

koolitused, 

direktori käskkirjad  

 

2017- 

2019 

direktor 

5.2.2.4 Mentorite koolitamine  ja tööle rakendamine.   koolitused, 

direktori käskkirjad  

2017-

2019 

direktor 

5.2.2.5 Erinevate ametite esindajate kaasamine töörühmade 

tegevustesse. 

töörühmade koosolekute 

protokollid 

2017-

2019 

direktor  

5.2.2.6 Personaliga arenguvestluste läbiviimine.  arenguvestluste 

kokkuvõtteleht 

2017-

2019 

direktor 

5.2.3 Personali arendamine 

5.2.3.1 Kõrghariduse omandamise toetamine. kõrghariduse omandanud 

pedagoogide arv 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.2.3.2 Õpetaja kutsestandardi rakendamine. õpetaja eneseanalüüs 

kutsestandardi alusel  

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.2.3.3 Pedagoogide täienduskoolituste kavandamine toimub lasteaia 

põhiväärtustest lähtuvalt. 

koolitusplaan, koolituse 

tagasiside lehed, õpetaja 

eneseanalüüs 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.2.4 Personali hindamine  

5.2.4.1 Personali kompetentsuse hindamine.  arenguvestlused, 

eneseanalüüs 

1 x 

aastas 

direktor 

5.2.4.2 Õpetaja eneseanalüüs. arenguvestlused, 

eneseanalüüs 

1 x 

aastas 

õppealajuhataja 

5.2.4.3 Töötajate tunnustamise ja motivatsiooni süsteemi täiendamine. töö tulemuslikkuse hindamise 

kriteeriumid 

2017- 

2019 

direktor 
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5.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

1. Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut.  

 Tegevus Indikaator  Aeg Vastutaja 

5.3.1 Koostöö kavandamine ja huvigruppide kaasamine 

5.3.1.1 Huvigruppide täpsustamine, koostöövajaduse määratlemine ja koostöö 

kavandamine. 

õppeaasta tegevuskava 2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.3.1.2 Lastevanemate ja hoolekoguga koostöös lasteaia arengu toetamine ning 

põhiväärtuste arvestamine.  

lastevanemate ja 

hoolekogu koosolekute 

protokollid  

2017-

2019 

direktor  

5.3.1.3 Lastevanemate osalemine õppe-kasvatustegevuste planeerimisel, 

ettepanekute tegemisel, ühisürituste organiseerimisel. 

lastevanemate 

koosolekute 

protokollid, rühmade 

tegevuskavad, 

arenguvestluste 

kokkuvõtted 

2017-

2019 

õpetajad 

     

5.3.1.4 Lastevanematele koolituste ja avatud ürituste läbiviimine lasteaia 

personali poolt. 

Rühmades kasutatavate aktiivõppe metoodikate tutvustamine 

lastevanematele . 

lastevanemate 

koosoleku protokoll, 

lastevanemate rahulolu 

uuring 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.3.1.5 Erivajadustega laste arengu toetamine koostöös Pärnumaa  Rajaleidja 

keskusega.  

ümarlauad, 

vestlusringid, laste 

vaatlused, laste 

iseloomustused 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.3.1.6 Koostöös põhikoolidega laste sujuva ülemineku toetamine: 

 koolivalmiduskaardid 

 ühisüritused koolidega 

 tagasiside koolidelt laste edasijõudmine I klassis 

lapse koolis 

toimetuleku tagasiside  

küsitluslehed 

2017-

2019 

õppealajuhataja  
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5.3.1.7 Parima praktika jagamine:  

 Pärnu linna lasteaiad ja ühendused 

 teised Eesti lasteaiad  

õppeaasta tegevuskava, 

ühenduste tööplaanid, 

õpetajate eneseanalüüs 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.3.1.8 Pärnu linna  võimaluste kasutamine õppekeskkonnana toetab lasteaia 

õppekava elluviimist:  

 raamatukogud 

 muuseumid 

 spordihall 

 päästeamet ja noorsoopolitsei 

 Pernova Hariduskeskus 

õppeaasta tegevuskava 2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.3.1.9 Koostöö kõrg- ja kutsehariduskoolidega praktikantide juhendamisel:  

 Tartu Ülikool 

 Tallinna Ülikool 

 Pärnumaa Kutsehariduskeskus  

juhendatud 

praktikantide arv  

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.3.1.10 Koostöö pidajaga :  

 aruanded 

 personali tunnustamine  

 juhtkonna nõustamine ja koolitused 

 remonttööde ja investeeringute kooskõlastamine  

 majandusalane nõustamine  

 linnavalitsuse esindaja hoolekogus 

 ühenduste tegevuses osalemine 

õppeaastaks 

valmisoleku aruanne, 

sisehindamisaruanne, 

arengukava, 

lasteaia eelarve, 

hoolekogu koosolekute 

protokollid  

2017-

2019 

direktor 

5.3.2 Huvigruppidega koostöö hindamine    

5.3.2.1 Rahuloluküsimustikud: 

 lastevanematele (veebipõhised) 

 lastele 

rahulolu uuringu 

tulemused 

 

1 x 

aastas 

direktor 

õppealajuhataja  

5.3.2.2 Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine. arenguvestluste 

kokkuvõtted 

 

1 x 

aastas 

direktor 

õpetajad 
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5.4 Ressursside juhtimine  

Eesmärk:  

1. Ressursside säästlik kasutamine loob turvalise ning ajakohase õpi- ja töökeskkonna.  

2. Lasteaia eelarveliste ressurssidega ja investeeringutega on kaasajastatud laste mängu- ja kasvukeskkond.  

 Tegevus Indikaator  Aeg Vastutaja 

5.4.1 Eelarveliste ressursside juhtimine 

5.4.1.1 Eelarve koostamine, ressursside planeerimine. Eelarve prioriteedid 

lähtuvad lasteaia eripära toetamisest ja arengukava eesmärkide täitmise 

vajadusest.  

eelarve, õppeaastaks 

valmisoleku aruanne 

pidajale 

1 x 

aastas 

direktor 

5.4.1.2 Majandusaasta analüüsimine. õa valmisoleku 

aruanne  

1 x 

aastas 

direktor  

5.4.1.3 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) koolipiima 

projektis osalemine. 

aruanded PRIA-le 5 x 

aastas  

majandusalajuhataja 

5.4.1.4 Erinevates projektides osalemise kaudu täiendavate võimaluste 

leidmine lasteaias õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamiseks. 

rahastatud projektid 2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.4.2 Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

5.4.2.1 Rühmades mööbli uuendamine. turvaline keskkond  2017-

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.2.2 Lasteaia õueala projektist lähtuvalt laste mänguvõimaluste täiendamine 

ja turvalisemaks muutmine. 

turvaline keskkond   2017-

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.2.3 Kolme rühma riietusruumide põrandate vahetamine ja põrandakatete 

uuendamine. 

turvaline keskkond  2017-

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.2.4 Varjualuste põrandate korrastamine. ohutu ja turvaline 

keskkond 

2017-

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.2.5 Lasteaia saali remont, vanade kappide välja lõhkumine, põranda 

uuendamine. 

ohutu ja turvaline 

keskkond 

2017- 

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.2.6 Ujula ruumide remont. ohutu ja turvaline 

keskkond 

2018- 

2019 

majandusalajuhataja 

5.4.3 Inforessursside juhtimine 

5.4.3.1 Amortiseerunud arvutite uuendamine.  kaasaegne 

õpikeskkond 

2017 majandusalajuhataja  
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5.4.3.2 Kõikidesse rühmadesse ja tervishoiutöötajale mobiiltelefonide ostmine. kaasaegne 

õpikeskkond 

2017 õppealajuhataja  

5.4.3.3 Dataprojektori ja sülearvuti ostmine. 

 

kaasaegne 

õpikeskkond 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.4.3.4 Nutirühma sisustuse soetamine. kaasaegne 

õpikeskkond 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.4.3.5 Robootika vahendite ostmine. kaasaegne 

õpikeskkond 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.4.4 Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

5.4.4.1 Soojus-ja elektrienergia kokkuhoidlik tarbimine. säästliku majandamise  

tulemusel kujuneb  

keskkonnateadlik 

mõtteviis  

laste ja personali 

hulgas  

2017-

2019 

 

majandusalajuhataja 

 5.4.4.2 Vee säästlik kasutamine. 

5.4.4.3 Prügi sorteerimine ja vanapaberi kogumine.  

 

 

5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess  

Eesmärgid: Väärtustel põhinev õppe- ja kasvatustegevus tagab sujuva ülemineku lasteaiast kooli.  

         Täiskasvanute isiklik eeskuju aitab kaasa keskkonna- ja terviseteadliku mõtteviisi kujunemisele.  

 

 Tegevus Indikaator  Aeg Vastutaja 

5.5.1. Lapse areng 

5.5.1.1 Lapse arengu tagamine lapsest lähtuva õppekasvatustöö kavandamise 

ja läbiviimisega. 

 

kuuplaanid, õppeaasta 

aruanne, laste arengu 

hindamise lehed, rühma 

töötajate paindlik tööaeg 

2017-

2019 

õppealajuhataja 
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5.5.1.2 Personali kattuva tööaja otstarbekas ja tulemuslik rakendamine aitab 

rühma meeskonnal toetada laste individuaalset arengut.  

 

individuaalne 

arenduskava, õppeaasta 

analüüsid 

2017- 

2019 

õppealajuhataja 

5.5.1.3 Lapsevanemate teavitamine lapse arengutulemustest: 

 arengumäng  

 arenguvestlus 

 

arenguvestluse 

kokkuvõtte leht, lapse 

arengumapp, 

koolivalmiduskaart  

1 x 

aastas 

õpetajad 

5.5.1.4 Lapse arengu toetamine lasteaiasisese koostöövõrgustiku arendamise 

kaudu:  

 tugiõpetaja 

 üldlogopeed  

toetatud  laste arv 2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.5.1.5 Lapse varane märkamine ja individuaalse arengu toetamine. erivajaduse määratlemise 

leht, lapse arengu 

hindamise lehed, 

arengumapp 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.5.1.6 Tasandusrühma laste arengu toetamine: 

 tugiisiku koolitus 

 sobiva õppevormi leidmine üleminekul lasteaiast kooli  

toetatud laste arv, 

individuaalne 

arenduskava, 

koolivalmiduskaart, 

koolikohustuse 

edasilükatud laste arv 

2017-

2019 

õppealajuhataja   

5.5.2 Eesmärkidest lähtuv analüüs 

5.5.2.1 Rühmade õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide püstitamine ja 

analüüsimine toimub meeskonnatööna e-infosüsteemis ELIIS. 

õppe- ja 

kasvatustegevuste 

plaanid, õppeaasta 

analüüsid 

2017-

2019 

õpetajad  

5.5.3 Õppekava arendustöö 

 Õppekava täiendamine: 

 aktiivõppemeetodid:  meediakasvatus, avastusõpe 

 digivahendite kasutamine 

 tugiõpetaja rakendamine  

 soovituslikud põhimõtted arengumapi koostamiseks 

töörühmade ja 

pedagoogilise nõukogu 

koosolekute protokollid, 

õppekava analüüs 

2017-

2019 

õppealajuhataja 
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 Pärnu linn kui õpikeskus 

 väärtuskasvatus ja lapse üldoskused 

5.5.4 Õppekorraldus ja meetodid 

5.5.4.1 Õppekava eesmärkide saavutamisel aktiivõppemetoodikate ja 

erinevate õppemeetodite kasutamine:  

 nutirühm 

 meediakasvatus 

 Lähme Arvumaale sõime- ja tasandusrühmades 

 Kiusamisest vaba lasteaia metoodika rakendumine kõigis 

aiarühmades 

rühmade 

õppekasvatustegevuse 

analüüsid, lasteaia 

õppekasvatustegevuse 

aruanne 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.5.4.2 Johannes Käisi kodulooliste ja loodusõpetuslike põhimõtete 

arvestamine: 

 õuesõppe võimaluste arendamine projektist lähtuvalt   

 Pärnu kui õpikeskus  

 

rühmade 

õppekasvatustegevuse 

analüüsid, lasteaia 

õppekasvatustegevuse 

aruanne 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.5.4.3 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine: 

 nutirühma seadmed 

 robootika vahendid 

 loovust arendavad vahendid  

huvigruppide rahulolu 

uuringud, sisekontroll, 

õppekasvatutegevuse 

analüüs  

2017- 

2019 

õppealajuhataja 

5.5.5 Väärtused ja eetika  

5.5.5.1 Väärtuskasvatuse lõimimine õppe- ja kasvatustegevustega ning 

igapäevaelu toimingutega:  

 rühma reeglid on väärtuspõhised  

 täiskasvanute isiklik eeskuju 

rühma reeglid, 

psühhosotsiaalse 

keskkonna uuring 

2017-

2019 

õppealajuhataja  

5.5.5.2 Eesti Vabariik 100: 

 rahvakultuuri väärtustamine 

 rahvakalendritähtpäevade tähistamine  

 ühisüritused lastega, lastevanematega, personaliga 

õppeaasta aruanne  2017-

2019 

muusikaõpetajad  

5.5.6 Tervisedendus 

5.5.6.1 Terviseõpetuse planeerimine ja läbiviimine koostöös 

tervishoiutöötajaga. 

tervishoiutöötaja 

tegevuskava  

2017-

2019 

tervishoiutöötaja 
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5.5.6.2 Tervist toetavate ja arendavate tegevuste läbiviimine ja korraldamine 

koostöös huvigruppidega. 

tervisemeeskonna 

tegevuskava; õppeaasta 

tegevuskavad 

2017-

2019 

õppealajuhataja 

5.5.6.3 Puhta, ohutu ja  turvalise  keskkonna hoidmine. sisekontroll, riskianalüüs 2017-

2019 

majandusalajuhataja, 

tervishoiutöötaja 

5.5.6.4 Ujumiseõpetuse läbiviimine 3-7 aastastele lastele. õppeaasta aruanne, 

ujumise algoskuse 

omandanud laste arv 7-

ndaks eluaastaks 

2017-

2019 

ujumisõpetaja 

5.5.6.5 Liikumistegevuste läbiviimine erinevates keskkondades: 

 lasteaia saal 

 lasteaia õueala – staadion 

 Pärnu Spordihall  

õppeaasta aruanne 2017-

2019 

liikumisõpetaja 

5.6 Investeeringute vajadused 2017-20125  

 Tegevused Valdkond  

1. Hoonevundamendi ja panduse korrastamine põhikonstruktsiooni halb seis  

2. Sadevee äravoolusüsteemide puudulikkusest tingitud probleemide 

lahendamine 

turvalisus 

3. Õuealade haljastuse ja teede korrastamine turvalisus 

4. Treppide renoveerimine  tervisekaitsenõuded 

5. Elektrisüsteemide renoveerimine  turvalisus  

6. Piirdeaia korrastamine  turvalisus 

7. Küttesüsteemide uuendamine  turvalisus  

8.  Küttesüsteemide tasakaalustamine  turvalisus  

9. Õuealade mänguvahendite korrastamine ja õues õppe võimaluste 

loomine 

tervisekaitsenõuded, turvalisus 

10. Põrandate vahetus  tervisekaitsenõuded, turvalisus 

11. Trepikodade renoveerimine  põhikonstruktsiooni halb seis 

12. Võimlemissaali väljaehitamine põhikonstruktsiooni halb seis 
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  

Arengukava elluviimiseks koostab lasteaed iga õppeaasta alguseks õppeaasta tegevuskava. 

Lasteaia tegevuskavas määratletakse lasteasutuse arengukava valdkondadest tulenevad 

eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Õppeaasta tegevuskava kinnitab direktor.  

Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse õppeaasta tegevuskava täitmist ning koostatakse õppeaasta 

kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu.  

Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.  

Vajadusel tehakse ettepanekuid arengukava muutmiseks.  

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor.  

Lasteaia arengukava uuendamise vajadus sõltub muudatustest  

1) linna arengukavas  

2) õigusaktides  

3) sisehindamisperioodi analüüsi tulemustest  

Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, mille kohta 

lisatakse arengukavale nimetatud organite otsused (väljavõtted koosolekute protokollidest).  

Arengukava ja arengukava muudatused kinnitab Pärnu Linnavalitsus.  

Linnavalitsus korraldab arengukava avalikustamise linna veebilehel, lasteaia direktor 

lasteaia tegevust kajastaval veebilehel. 

 

 


