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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev arengukava määrab ära Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška (edaspidi lasteaed) arengu 

põhisuunad ja valdkonnad, lasteaia tegevuskava õppeaastateks 2017-2020 ning arengukava 

uuendamise korra. Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse 

riiklikust õppekavast, sotsiaalministri määrustest „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise 

edendamise ja päevakava koostamise nõuded” ja „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 

koolieelses lasteasutuses ja koolis”, Kohtla-Järve linna arengukavast, Kohtla-Järve lasteaia 

Aljonuška põhimäärusest ning lasteaia omapärast ja tegevuse analüüsist. 

 

Arengukava koostamisel on aluseks võetud sisehindamise aruanne (2013-2016) ning arengukava 

koostamisse on kaasatud kõik huvigrupid: lahtutud on lastevanemate ja personali 

rahuloluuuringute võrdlevast analüüsist, õpetajate töö- ja eneseanalüüsist ning arenguvestluste 

kokkuvõtetest. 

 

Lasteaia arengukava peamiseks eesmärgiks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse vastavus 

riikliku õppekava nõuetele, pedagoogilise personali areng ning lasteaia kujunemine võimalikult 

soodsaks õpi- ja arengukeskkonnaks. 

Arengukava on asutuse tegevuse planeerimise alus. 

Arengukava koostamisel osalesid  lasteaia  töötajad, lastevanemad ja hoolekogu. 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1. Lasteaia kontaktandmed 

 

Lasteaia nimetus Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška 

Aadress Mõisa tee 1, Kohtla-Järve 30325 

Registrikood 75003016 

Omandivorm Munitsipaallasteaed 

Koolitusluba Nr. 2679HTM, välja antud 26.02.2008.a 

ministri käskkirja nr 193 alusel 

E-post aljonuska@kjlv.ee 

Kodulehekülg www.aljonuska.edu.ee 

Telefon 33 44 233 

Lasteaed on avatud Tööpäevadel  07.00 – 18.00 

Asjaajamiskeel Eesti keel 

Õppekeel Vene keel, keelekümblusrühmades eesti keel 

 

 

1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja omanäolisus 
 

Lasteaed alustas oma tegevust 14.10.1974.   

Lasteaia hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi ja koosneb kahest korpusest, kummaski korpuses 

on 5 rühma. 

Lasteaed on avatud 11 tundi, tööpäevadel 07:00 – 18:00. 

Lasteaias töötab 10 rühma: kaks neist on sõimerühmad, üks liitrühm, kolm osalise 

keelekümbluse rühma vene emakeelega lastele, kus korraldab üks õpetaja õppe- ja 

kasvatustegevusi eesti keeles, teine vene keeles. 

                                                                       2 

mailto:aed.aljonuska@mail.ee
http://www.aljonuska.edu.ee/


Lasteaia eripära on kolm erirühma: kehapuudega laste rühm, tasandus-ja  arendusrühm. 

Lasteaias on sobitusrühm, kus erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks 

sobitusrühmas koos teiste lastega. Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid 

teenuseid lasteaia spetsialistidelt, vajaduse korral koostatakse lapsele individuaalne 

arengukava. Lapsed õpivad üksteisega arvestama, teineteise erinevusi mõistma ja 

kaaslasi vajalikul määral abistama. 

Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid: 

- erivajadustega lastele võrdsed võimalused; 

- erivajadustega laste vanemate toetamine lapse arengu ja kasvatamise küsimustes; 

- erivajadustega lastele nende arenguks tingimuste loomine. 

Juba 12 aastat töötab lasteaias lapse varajase arengu kool (beebikool), mis on mõeldud 

lastevanematele, kelle lapsed ei külasta koolieelset lasteasutust. Tegevused toimuvad 

kaks korda kuus ning on tasuta. Noortel vanematel on võimalus saada infot lapse 

varajase arengu kohta ja praktilisi nõuandeid lapse arendamise võimalustest. 

Aastate jooksul on lasteaial välja kujunenud oma traditsioonid, mille abil püütakse 

hoida ning kujundada lasteaia mainet. Igal aastal toimuvad järgmised traditsioonilised 

üritused: sügislaat, sügiskompositsioonide näitus, mardi- ja kadripäev, isadepäev, 

tervisenädal, jõulud (päkapikud, jõulupidu), sõbrapäev, vabariigi aastapäev, vastlapäev, 

teatripäev, lihavõttepüha, südamekuu, emadepäev, lasteaia pidulik lõpetamine. 

Lastele on loodud soodsad õppe-, kasvu- ja mängutingimused ning tagatud arendav õpi- ja 

kasvukeskkond: igas rühmaruumis on didaktilised mängud, eale vastavad raamatud ja eri liiki 

konstruktorid. Rühmaruumides ja kabinettides on tehnilised õppevahendid. Lasteaias on 

võimlemissaal, muusikasaal, eesti keele kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, logopeedi 

kabinet, eripedagoogi   kabinet, tervishoiutöötaja kabinet. 

Lasteaial on suur õueala, on olemas spordiväljak. Õueatraktsioonid  on heas korras. Kõik laste 

tegevused toimuvad mängulises vormis, kasutatakse rohkesti erinevaid arendavaid 

õppevahendeid. 

Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn. Lasteaed töötab linnavalitsuse kinnitatud 

eelarve järgi. Lasteaia rahastamine toimub linna eelarvest ning lastevanemate makstavast 

osalustasust, mis koosneb vanemate poolt kaetava kulu osast ja lapse toidukulu 

päevamaksumusest. 

2017. a astus lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. 

  

2. LASTEAIA MISSIOON JA VISIOON 

 

2.1. Missioon 

Lasteaed Aljonuška loob tingimused lapse arenguks, tervisliku eluviisi kujundamiseks, 

ümbritseva keskkonna säästlikuks kohtlemiseks ja lapse lõimimiseks Eesti ühiskonda koostöös 

lapsevanematega, arvestades tema individuaalsust ja eripära. 

 

2.2. Visioon 
Lasteaed Aljonuška on konkurentsivõimeline koolieelne lasteasutus, kus: 

- on loodud head tingimused laste õpetamiseks, kasvatamiseks ja tervendamiseks; 

- lapsed saavad professionaalsete õpetajate käe all teadmisi, oskuseid 

- tagab  erivajadustega laste  arengut  soodustavad tingimused; 

-  avatud muutustele ja arengule. 

 

3. LASTEAIA VÄÄRTUSED 

 

Professionaalsus – personalil on teadmised ja oskused lapse arengu- ja valikuvõimaluste 

toetamiseks, töötajad on positiivsed ja avatud ning õpihimulised, austavad ja hoiavad üksteist. 
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Koostöö – huvigruppide soovide ja ettepanekutega arvestamine 

Turvalisus - väärtustatakse tervist ja tagatakse ohutus, ollakse lapsele toeks tema mängudes, 

avastustes ja rõõmudes ning õpihimus. 

Innovaatilisus -  lasteaed on  avatud uutele ja innovaatilistele ideedele. 

Loovus - personal on kujutlusvõimeline ja leidlik oma töös, mis kandub lastele. 

Keskkonnateadlikkus - lasteaia töötajad väärtustavad loodust ja keskkonda hoidvat ja säästvat 

mõtteviisi ning käitumist. 

Tervislikkus - tervislikud eluviisid, mitmekesised liikumisvõimalused ja tervislik toit. 

 

4. LÜHIKOKKUVÕTE ARENGUKAVA TÄITMISEST 

 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Tugevused sisehindamise alusel 
 

Lasteaia arengu planeerimine on süsteemne, lähtub visioonist ja strateegilistest eesmärkidest. 

Asutuse töö kvaliteeti hinnatakse tehtud töö analüüsi alusel, töötajate ja lastevanemate hinnangu 

alusel. 

Tegevuse kavandamisele ja muudatuste tegemise arutelule kaasatakse kõiki lasteaia töötajaid. 

Personal osaleb lasteaia juhtimisprotsessis ja otsuste tegemisel. 

Töötajate ametijuhendid on läbi vaadatud, analüüsitud ja parandused tehtud töötajatega 

kooskõlastatult. 

Lasteaias toimuvad konsultatsioonid ja ümarlauad, toimub pidev arenguprotsess. 

 

Parendusvaldkond sisehindamise alusel 

 

Lasteaia väärtuste viimine lasteaia kõikide töötajateni. 

Moodustada töörühm projektitegevusteks. 

Uuendada eneseanalüüsi aruandevormi. 

 

4.2. Personali juhtimine 

 

Tugevused sisehindamise alusel 

 

Lasteaias töötab personal, kes teab ja jagab lasteaia missiooni, tema põhiväärtusi. 

Lasteaias töötavad pedagoogid suure pedagoogilise kogemusega ja samuti ka noored õpetajad. 

Lasteaias töötab kolm keelekümblusrühma, kus töötavad noored pedagoogid. Õpetajatele 

antakse võimalus saada kõrgharidus, seega lasteaias on 3 üliõpilast (Tartu Ülikooli Narva 

Kolledž).  Viiel pedagoogil on läbitud 160-t HEV pedagoogika kursused ja erirühmades 

vastavad kõik õpetajad kvalifikatsiooninõuetele. 

Personali motiveerimine toimub läbi maakondlike ja linna ürituste. Süsteemne koolituste, 

seminaride, konverentside külastamine. Osalemine linna üritustel ettekannetega. 

Töörühmade tegevus. Edukalt tegutsevad töörühmad: keelekümbluse töörühm, sõimerühmade 

töörühm, erirühmade töörühm, laste aiarühmade töörühm, keerukate pedagoogiliste probleemide 

lahendamiseks töörühm. 

Lasteaias töötavad noored ja motiveeritud pedagoogid. 96 %  pedagooge vastab 

kvalifikatsioonile. Pedagoogidel on võimalus end täiendada.   

On välja töötatud  enesehinnangu vorm, mis võimaldab töötajal korrektselt ja objektiivselt 

hinnata endale aastaks püstitatud eesmärkide täitmist. 

Pedagoogid käivad eesti keele kursustel ja sooritavad eesti keele tasemeeksameid. 

Kevadel 2017. a on läbi viidud õpetajatele IT-koolitused „Interaktiivne tahvel õppetöös“. 
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Parendusvaldkond sisehindamise alusel 

 

Pedagoogide osalemine eesti keele kursustel, keeleoskuse tõstmine. 

Õpi- ja töökeskkonna ohutustingimuste analüüsimine, parendamine ja turvalisuse suurendamine. 

Tervisedenduse tegevuskava täiustamine ja elluviimine, kaasates kõiki huvigruppe. 

Abipersonalil on võimalus  külastada seminare, koolitusi. 

Toetada töökogemuseta töötajaid. 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Tugevused sisehindamise alusel 

 

Huvigrupiks on isikute rühm,  kes on huvitatud lasteaia arengust, kes on partneriks, teeb 

koostööd ja osaleb aktiivselt lasteaia elus. Peamisteks partneriteks ja huvitatud isikuteks on 

lastevanemad. Koostöö lastevanematega on pidev ja igapäevane protsess. Huvigruppidega 

ühistöö käigus toimub positiivne kogemuste vahetamine  lapse kasvatuse ja arengu küsimustes, 

keelelise arengu võimalustest. 

Määratud lasteasutuse huvigrupid ja koostööpartnerid: lapsevanemad, hoolekogu, koolid, 

lasteaiad, erinevad järelevalveasutused, erinevad koolitusasutused, erinevad kultuuriasutused, 

tarnijad, kellega on kavandatud süstemaatiline koostöö. 

Lastevanematele on korraldatud rahulolu uuring. Uuringus osalejate arv kasvab. 

Vanemate toetamine laste kasvatamise ja arendamise küsimustes läbi spetsialistide nõustamise ja 

arendusvestluste kaudu lastevanematega. Lasteaeda kutsutakse spetsialiste Rajaleidja keskusest, 

kes vastavad lastevanemate küsimustele, annavad soovitusi. 

Aktiivne koostöö teiste lasteaedadega, koolide ja teiste organisatsioonidega. 

Tagasiside kooliõpetajatelt laste koolivalmiduse küsimustes. 

 

Parendusvaldkond sisehindamise alusel 
 

Rahuloluuuringute täiustamine – koolidele kui koostöö partneritele. 

Uuringutes 100% osalemine. 

Rahuloluuuringutel 100% positiivsed hinnangud. 

Koostöö TEL – programmis osalevate lasteaedadega. 

Lastevanemate motiveerimine aktiivseks osalemiseks lasteaia elus. 

Lasteaia tegevuse parem kajastamine meedias. 

Rahvusvahelistes projektides osalemine. 

 

4.4. Ressursside juhtimine 

 

Tugevused sisehindamise alusel 

 

Ressursside juhtimine lasteaias on orienteeritud lapse arengu toetamisele. 

Õpetajad kasutavad arvutit ja projektorit tegevustes lastega. 

Personalil  ja lastevanematel  on lasteaias võimalus saada infot mitmesugustest allikatest 

(lasteaia kodulehekülg, teadetetahvlid, pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, lasteaia 

dokumentatsioon). Delikaatsete isikuandmete töötlemine on tagatud vastavalt isikuandmete 

kaitse seadusele. 

 Lasteaia veebileht on uuendatud. Veebilehelt võivad lastevanemad saada infot lasteaia 

töökorraldusest, rühmategevustest ja üritustest, mis toimuvad lasteaias. 

Lasteaias on rakendatud säästva majandamise režiim, mis väljendub järgmises: koopiate  
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valmistamine, telefonikõned, vee ja elektrienergia kasutamine  säästvas  režiimis. 

Ruumides tehtud jooksev remont, materiaal-tehniline baas on uuendatud. 

 

Parendusvaldkond sisehindamise alusel 

 

Õuealal lastemänguväljakute uuendamine. 

Ruumide remontimine. 

Jätkata materiaal-tehnilise baasi uuendamist. 

Lisaressursside hankimine projektitöö kaudu. 

Kogu personali kaasamine säästlikule majandamisele ja keskkonnahoiule. 

 

4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Tugevused sisehindamise alusel 

 

Lasteaias on loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on eakohane, turvaline, 

positiivselt mõjuv ja arendav. Suudetakse suunata laste enesehinnangu kujunemist nii, et lapsed 

julgevad ja tahavad elus ettetulevaid raskusi ületada ning ebaõnnestumiste korral ei anna alla. 

Õppekorraldus lasteaias võimaldab õpetajal olla õppemeetodite valikul paindlik, et kasutada 

eesmärkide saavutamiseks sobivaid meetodeid. Õppemeetodite valikul lähtutakse lasteasutuse 

õppekava õppe-eesmärkidest. Õppekorraldus on protsessis osalejatele arusaadav ja toetav. 

Õppekava eesmärgid ja ülesanded olid välja töötatud ja kinnitatud  pedagoogilise nõukogu 

koosolekul. Õppe- ja kasvatustegevus korraldatakse arvestades lapse arengut ja eripära, sisu 

tuleneb lapse eluolust ja ümbritsevast keskkonnast. Lasteaias teostatakse süstemaatilist laste 

jälgimist, laste arengu analüüsimist. 

Koostatakse lapse arengu aruanne. Täidetakse LIK 1 tasand ja LIK 2 tasand – „Lapse isiklik 

kaart“. Vajaduse korral koostatakse individuaalne arenduskava. Rajaleidja keskuse spetsialistid 

suunavad erivajadustega lapsi vastavasse rühma paremate arengutulemuste saavutamiseks. 

Koolivalmiduskaart vormistatakse koostöös kooliõpetajatega, selgitatakse välja (vajadusel 

korrigeeritakse) koolivalmiduskaartide rakendamist. 

Vähemalt üks kord aastas toimuvad arenguvestlused lastevanematega, kus võib saada 

informatsiooni lapse arengu kohta. Toimub lastevanemate teavitamine lapse arengust. 

Lastevanematel on võimalus saada informatsiooni lapse arengu kohta mitte ainult rühmaõpetaja 

käest, vaid ka lapsega tegelevate spetsialistide käest. 

Õppekava kajastab lasteaia eripära: osaline keelekümblus, õppe- ja kasvatustegevus 

erivajadustega lastega 

Lasteaia soe ja sõbralik mikrokliima mõjutab positiivselt laste emotsionaalset arengut. 

 

Parendusvaldkond sisehindamise alusel 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse protsessis kaasaaegsete tehniliste vahendite kasutamise osakaalu 

suurendamine (interaktiivne tahvel, arvutiprogrammid, veebilehed, mänguvahendid, 

videomaterjal, lapse arengu jälgimine jne). 

Uuendada ja täiendada lapse arengu hindamise süsteemi. 

Toetada erivajadustega lapsi. Jätkata soodsa arengukeskkonna loomist erivajadustega lastele. 

Projektide kirjutamine ja osalemine teiste lasteaedade projektides. 
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5.     LASTEAIA   PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

Väärtuspõhine ja kaasav juhtimine, 

Meeskonna areng on süsteemne ja toetatud läbi sisehindamise, tunnustamise ja motivatsiooni. 

Personalijuhtimine 

Põhiväärtustest lähtuv kompetentne ja motiveeritud personal, 

Personali rolli tähtsustamine, arengu toetamine koolituste kaudu. 

Koostöö huvigruppidega 

Koostöö lastevanemate ja kogukonnaga, 

Huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi. 

Ressursside juhtimine 

Kaasaegse turvalise kasvu-, mängu- ja loova õppekeskkonna kujundamine ja arendamine, 

Efektiivne ja säästlik majandamine. 

Õppe – ja kasvatustegevus 

Laste individuaalse arengu toetamine lapsest lähtuva õpi- ja kasvukeskkonna loomise kaudu, 

Terve, loov ja tegus laps. 

 

6.   ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ÕPPEAASTATEKS 2017 – 2020 

 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: 

Meeskonnatööna on välja töötatud tunnustamis- ja motivatsioonisüsteem. 

On loodud asutuse sisehindamise süsteem. 

Personali ja huvigruppe kaasates on valminud Tervist Edendava Lasteaia (TEL) arengukava. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Lasteaias tegutsetakse ühtsete väärtuste 

ja eesmärkide nimel. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Personali kaasamine lasteaia 

arendustegevusse erinevate 

koostöövormide kaudu (töörühmad, 

nõupidamised, rahuloluuuringud, 

arenguvestlused). 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Tunnustamise ja motivatsioonsüsteemi 

väljatöötamine, arendamine. 

  

�  

 

�  

Direktor 

Täiendada lasteaia sisehindamissüsteemi, 

rakendada täiendatud 

sisehindamissüsteem töösse, teha 

parendused. 

  

�  

 

 

�  

Direktor 



TEL arengukava rakendamine, 

tervisemeeskonna töö plaanipärane 

koordineerimine, analüüs ja 

parendamine,  järgmiseks perioodiks 

TEL arengukava koostamine. 

�  

 

 

 

�  

 Terviseedenduse 

meeskonna juht 

Infoliikumise parendamine lasteaias 

kasutades intraneti erinevaid võimalusi 

(K-ketas, e-kiri, ühisdokumentide 

loomine google keskkonnas) 

�  �  �  Direktor 

Õppealajuhataja 

 

6.2. Personali juhtimine 

 

Eesmärk: 

Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal. 

Lasteasutus omab 100%-liselt kvalifitseeritud pedagooge. 

Personal on aktiivselt kaasatud kogu lasteaia arendustegevusse. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Täiendkoolituse korraldamine lähtuvalt 

arenguvestluste ja sisehindamise 

tulemustest ning lasteaia eesmärkidest. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Koolitus „Juhtimine“. �    Direktor 

Õppealajuhataja 

Personali motiveerimine õppimiseks. �  �  �  Direktor 

Riskianalüüsi läbiviimine (lähtudes 

lastest ja töötajatest). 

�  �  �  Direktor 

Tervishoiutöötaja 

Sisekoolitussüsteemi loomine ja 

rakendamine (õpetajate ümarlauad). 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Pedagoogide osalemine koos laste ja 

lastevanematega projektides. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Personali toetamine eesti keele taseme 

tõstmise koolituse läbimiseks. 

�  �  �  Direktor 

Õpetajalt õpetajale koolitus, parimate 

praktikate jagamine, tagasiside andmine. 

 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Võtta tööle logopeed 0,5 ametikohaga.  �   Direktor 

 

 

6.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: 

Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteaia arengu toetamisse. 

Lapsevanemad on nõustatud laste kasvatamise ja õpetamise küsimustes. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Koostöö tegevuskavas: koostöö 

lasteasutustega, koolidega ja teiste 

koostööpartneritega. 

 

�  

 

�  

 

�  

 Direktor 

Õppealajuhataja 



Korraldada koostöös huvigruppidega 

erinevaid ühisüritusi ja koolitusi, 

tagasiside saamine. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Ühisprojektide kirjutamine 

koostööpartneritega (lasteaiad, koolid jt 

asutused). 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Vajaduspõhine koostöö 

erispetsialistidega,  Rajaleidja keskuse 

spetsialistide nõustamine 

lastevanematele. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Arenguvestlused, koosolekud 

lastevanematega. 

 

�  

 

�  

 

�  

 

Õppealajuhataja 

Rahuloluuuringute läbiviimine 

lastevanemate, hoolekoguga. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Süsteemse meediakajastuse 

planeerimine elanike informeerimiseks 

lasteaia eripärast. 

�   

�  

 

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

 

6.4. Ressursside juhtimine 

 

Eesmärk: 

Lasteaias on turvaline ja kaasaegne õppekeskkond. 

Materiaalsed vahendid on kasutatud säästlikult ja efektiivselt. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Multifunktsionaalse spordiväljaku 

soetamine. 

 �   Direktor 

Majandusjuhataja 

Tegevuskeskuste loomine rühmades. �   

�  

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

Elektrisüsteemi vahetamine rühmades: 

rühm nr. 1 Solnõško 

rühm nr. 2 Laduški 

rühm nr. 5 Kapelki 

 

�  

 

 

�  

 

 

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

Remonditööd rühmades: 

rühm nr. 1 Solnõško 

rühm nr. 2 Laduški 

rühm nr. 5 Kapelki 

 

�  

 

 

�  

 

 

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

Nõudepesumasinate soetamine. �  �  �   

Mööbli uuendamine rühmades. �  �  �  Direktor 

Majandusjuhataja 

 Helitehnika soetamine (statiiv, 

peamikrofon). 

 �   Direktor 

Muusikaõpetaja 

Täiendada rühmas laste 

kasvukeskkonda mängu- ja 

õppevahenditega. 

�  

 

�  

 

�  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 



Uute kardinate soetamine muusikasaali. �    Direktor 

Majandusjuhataja 

Liivakastidele katete hankimine. �    Tervishoiutöötaja 

Õuemänguvahendite hooldamine ja 

korrastamine, amortiseerunud 

õuemänguvahendite väljavahetamine.  

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

Tervishoiutöötaja 

Kummist turvaaluste paigaldamine 

õuealal. 

  �  Direktor 

Majandusjuhataja 

Kütte, ventilatsiooni, elektrisüsteemi, 

tuleohutussüsteemi hooldus. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

Piirdeaia uuendamine.  �   Direktor 

Majandusjuhataja 

Liiklusväljaku rajamine õuealale.  �   Direktor 

Majandusjuhataja 

Pesupesemisruumi  remont või 

ümberehitus. 

  �  Direktor 

Majandusjuhataja 

Lasteaia kodulehe uuendamine ja 

täiustamine. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

IT- vahendite uuendamine. �  �  �  Direktor 

Õppealajuhataja 

Saavutada säästliku majandamise 

kaudu halduskulude kokkuhoid. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Majandusjuhataja 

 

 

6.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärk: 

On loodud turvaline kasvukeskkond. 

Lapse areng on toetatud lähtudes lapse arengu analüüsi tulemustest, laste vajadustest ja huvidest 

ning lastevanematega sõlmitud kokkulepetest. 

Lasteaias kasutatavad õppemeetodid toetavad lapse mitmekülgset arengut ja õpihuvi. 

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade  (TEL) võrgustikku. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Erivajadustest, individuaalsusest ja 

arengust lähtuv laste individuaalne 

arendamine koostöös erialaspetsialistide, 

õpetajate ja lastevanematega. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Lapse erivajaduste märkamine.  

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Lapse arengu hindamine koostöös kodu 

ja kooliga, koolivalmiduskaardi 

täiendamine. Lapsevanemale lapse 

arengust tagasiside andmine ja 

nõustamine. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Projektides osalemine: �    Direktor 



HITSA, KIK, 

uute projektide kirjutamine. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Erinevate õppemeetodite rakendamine: 

LAK-õpe, õuesõpe, Robootika, keele 

õppimine läbi kunsti jms. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Laste osalemine erinevatel võistlustel, 

konkurssidel, festivalidel väljaspool 

lasteaeda. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Laste osalemine lasteaiasisestel üritustel, 

pidudel. 

 

�  

 

�  

 

�  

Õppealajuhataja 

Lapse tervislikke eluviise 

toetavad tegevused (matkad, tervislik 

toit, värskes õhus liikumine, 

karastamine). 

 

�  

 

�  

 

�  

Tervisemeeskond 

TEL tegevuskava rakendamine �  �   Tervisemeeskond 

Õppekäikude ja ekskursioonide 

korraldamine. 

 

�  

 

�  

 

�  

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

 

7.     ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja muudatusteks ettepanekute tegemine toimub koostöös 

pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga. 

Ettepanekud muudatuste tegemiseks esitatakse lasteaia direktorile. 

Arengukava kooskõlastatakse enne kinnitamist lasteaia hoolekogus, pedagoogilises nõukogus. 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor. 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab  Kohtla-Järve Linnavalitsus. 

 

 

Lasteaia arengukava kooskõlastatud: 

 

16. mail 2017. a  pedagoogilise nõukogu protokolliga  nr 3 

 

22. mail 2017. a hoolekogu koosoleku protokolliga nr 3 

 

 

…………………………… 

(allkiri) 

 

Irina Bratšun 

Direktori kt. 

Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška 

 

 

 

  

 

                                                                11 


