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Sissejuhatus 

 

Käesolevas arengukavas on määratud Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhieesmärgid aastateks 2018-

2020. Välja on toodud peamised teed nende eesmärkide saavutamiseks, andes lasteaiale, kui 

organisatsioonile kindla tegevussuuna. Sillamäe Lasteaia Jaaniussike arengukava 2018-2020 

põhisuundadeks on jaotatud eestvedamine ning väärtuspõhine juhtimine, professionaalne ja uuele 

avatud õpihimuline personal, kvaliteetne õppe- ja kasvatusprotsess, kaasaegne ja lapsesõbralik õpi– ja 

töökeskkond, lasteaia hea maine, toimiv infovahetus ja edukas koostöö meeskondade ja huvigruppide 

vahel. 

Käesoleva arengukava koostamisel on aluseks võetud Koolieelse lasteasutuse seadus, Alushariduse 

riiklik õppekava, Sillamäe linna arengukava ning lasteaia põhimäärus. Arengukava koostamisel on 

lähtutud lasteaia sisehindamise tulemustest ning investeeringute planeerimisel on arvestatud lasteaia 

eelarvelisi võimalusi. 

Arengukava koosneb neljast peatükist. Esmalt on antud ülevaade Sillamäe Lasteaia Jaaniussike 

ajaloost ja arenguloost. Läbi on viidud SWOT - analüüs, mis toob välja lasteaia tugevad ja nõrgad 

küljed ning võimalused, mida lasteaed saab ära kasutada ja ohud mida tuleb vältida. 

 

Lasteaed on saavutanud kolme aastaga hea maine nii lastevanemate, kui teiste organisatsioonide seas. 

Sellel ajavahemikul on lapsed saavutanud pedagoogide juhendamisel erineva tasandi võistlustel ja 

konkurssidel tunnustust väärivaid kohti. Riiklik järelvalve läbiti edukalt (2009.a), välishindaja hindas 

lasteaia tegevust positiivselt. Seega on aeg püstitada uued ja suuremad eesmärgid järgmiseks 

arenguperioodiks. 

 

Eelmisel arenguperioodil töötati välja olulised põhimõtted ja süsteemid lasteaia töös. Hästi toimivad 

laste arengu hindamise jt põhimõtted, koolitussüsteem, personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteem 

ning uuendatud sisehindamissüsteem. Sisehindamise tulemustest on suur abi lasteaia edasiste plaanide 

ja tegevuskava koostamisel nii juhtkonnal, kui igal töötajal ning ka asutusel tervikuna. Uute 

eesmärkide seadmisel on arvestatud lastevanemate, hoolekogu, pidaja ja personali poolt tehtud 

parendusettepanekutega. Samas oleme sisehindamise tulemustest saanud kinnitust, et lapsevanemad ja 

lapsed on lasteaia tööga rahul. Seda tõendavad lastevanemate ja laste seas läbiviidud rahuloluküsitluste 

tulemused. 

 

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on koostatud tegevuskava aastateks 2018-2020. Tegevuskava 

hõlmab kõiki lasteasutuse valdkondi, nii eestvedamist ja juhtimist, personalijuhtimist, õppe- ja 

kasvatusprotsessi, ressursside juhtimist kui koostööd huvigruppidega. Arengukava ühe osana on 

koostatud arengukava uuendamise kord.  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutuse nimetus Sillamäe Lasteaed Jaaniussike, Registrikood: 75013463 

Aadress J.Gagarini 7a, Sillamäe 40232 

kodulehekülg:  jaaniussike.ee  

Õppeasutuse pidaja Sillamäe Linnavalitsus 

1.1.Ülevaade Sillamäe Lasteaia Jaaniussike hetkeolukorrast 

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike arengulugu ja eripära: 

 

Lasteaed nr.14 avati 1987. aasta märtsis. 1998. aasta jaanuarist sai lasteaed nimeks Sillamäe Lasteaed 

Jaaniussike (edaspidi lasteaed). 

Lasteaed on munitsipaalne koolieelne lasteasutus, mis on registreeritud riiklikus ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste registris.  



4 

 

Lasteaial on Haridus- ja teadusministeeriumi 04.02.08.a käskkirjaga nr 2885HTM kinnitatud 

koolitusluba. 

Lasteaia tegevuse aluseks on linnavolikogu  25.03.2008.a määrusega nr  85 kinnitatud lasteaia 

Jaaniussike põhimäärus. 

Lasteaed on ette nähtud lastele vanuses 1 kuni 7 aastani. Lasteaed on projekteeritud 12 rühmale. Ühe 

rühma ruumid on ümber kujundatud tegelemiseks võimlemisega, teise rühma ruumid on ümber 

kujundatud metoodika ja eesti keele kabinetiks. Alates 2009. õppeaastast algab tutvumine eesti keelega 

alates kolmandast eluaastast. 

Lasteaias on muusikasaal, ujula, 2 logopeedi kabinetti, meditsiinikabinet.  

Lasteasutuses on loodud mängu-, arengu-, õpi-ja kasvukeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on 

eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav. Lasteaias toetatakse lapse enesehinnangu ja 

väärtuste kujunemist, et laps väärtustab ennast ja teisi, hindab ühiselu norme ning on tolerantne 

inimeste erinevuste suhtes.  

Õppe-ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse mängu ja õuesõpet, arvestatakse laste 

individuaalsust ja huvi õpetatava vastu. Mitmekülgne huvitegevus lasteaias pakub täiendavaid 

võimalusi ja toetab laste arengut. Arenguvestlus dokumenteeritakse ja vormistatakse kokkulepped 

lapse edasise arengu suhtes.  

Rühmade hariduslike erivajadustega lastega töötab logopeed ning rühma õpetajad vajadusel 

individuaalsete arendusplaanide alusel. Individuaalne arenduskava on koostatud koostöös 

lapsevanemaga. Lastega tegeletakse lasteaias võimalikult palju individuaalselt, et lapsed saavutaksid 

järjepidevas õppe-ja kasvatustegevuses aktiivselt osaledes koolivalmiduse. 2017a. tänu Sillamäe 

Linnavalitsuse ja INNOVE toetusele läbisid 4 lasteaiapedagoogi eripedagoogikaalase täiendkoolituse. 

Alates 2017a. töötavad lasteaias 2 tasandusrühma ja üks sobitusrühm, kuhu on kaasatud raske puudega 

lapsed. 

Lasteaed liitus 2015 Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga ja 2014 Lastekaitse Liidu projektiga 

Kiusamisest vaba lasteaed. 2014 aastal lasteaia personal osales Tartu Ülikooli koolitusel 

„Väärtuspõhine lasteaed“, kus saadud teadmisi rakendatakse oskuslikult igapäeva töös. Lasteaias 

töötab tervisenõukogu, mis koostöös lastevanematega on korraldanud tervislikke pere- ja spordipäevi, 

ja rahvustoidupäevi. Tervisedendus on osa rühma tegevus-ja õppekavast.  

 

Lasteaia arengustrateegia aastateks 2018-2020:  
 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärk: Põhiväärtustele ja organisatsiooni kultuurile toetuv juhtimine. 

2. Personalijuhtimine 

Üldeesmärk: Avatud ja motiveeritud  personal. Personali enesearendamine ja elukestva õppe 

väärtustamine. 

3. Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk: Huvigruppide kaasamine arendustegevusse. 

4. Kasvukeskkonna kujundamine ja turvalisune analüüs  

Üldeesmärk: Turvaline, kaasaegne, mitmekülgsete võimalustega mängu- ja õpikeskkond ja 

tasakaalustatud eelarve. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess  

Üldeesmärk: Lapse sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja  kognitiivse arengu toetamine. 

 

Lasteaias toimivad väärtused annavad organisatsioonile oma näo. Meie lasteaia ühiselt sõnastatud 

põhiväärtusteks on: 

• sõbralikkus – lapse vajadustest ja huvidest lähtumine kõigis tegevustes, laste ja 

lastevanematega arvestamine ja hoolimine, positiivne suhtumine ja suhtlemine; 

• kodusus - hubane, turvaline ja kaasaegne õpikeskkond; 
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• tervis - turvaline, laste tervist edendav õpi- ja kasvukeskkond, personali osalemine 

tervistedendavas liikumises; 

• koostöö - kvalifitseeritud ja ühtehoidev personal, kes suhtleb lapsevanematega, omavalitusega 

jt institutsioonidega- meeskonnatöö igal tasandil. 

 

Lasteaial on olemas oma sümboolika: lasteaia logo ja rühmade logod. 

 

Lasteaia eripära: 

• Erivajadustega lapsed on kaasatud tavalasteaia tingimustesse. Erivajadustega lastele on loodud 

tingimused kasvamiseks, arenemiseks ja alushariduse omandamiseks, alates 2016.a. töötavad 

lasteaias tugiisikud (vajadusel täiendava erirühma avamine 2018a.); 

• Lasteaed on TEL võrgustiku liige alates 2015 a.detsembrist; 

• Lasteaias on  keelekümblusmetoodikast lähtuvad rühmad; 

• Projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” põhimõtete rakendamine alates 2014a. 

 

2016/2017. õppeaastal tegutses lasteaias 10 rühma. Vanuseline koosseis: 3 sõimerühma, 7 lasteaia 

rühma, nendest 3 keelekümblust rühma ja 1 sobitusrühm. 2017/2018õa avati lasteaias veel kaks 

keelekümblusrühma rühma rühmade „Tähekesed“ ja „Tilgake“ baasil ja kaks tasandusrühma 

kõnehäiretega lastele. Logopeedid tegelevad kõne ja õige häälduse arendamisega. Igal sügisel ja 

kevadel uuritakse lasteaia lapsi, et välja selgitada logopeedilise abi vajajaid. Lastega tehakse tööd 

vastavalt individuaalsetele iseärasustele: logopeedid koostavad korrektsioonitundide plaane ja lähtuvalt  

nendest  töötavad rühmaõpetajad. Logopeedid annavad ka konsultatsioone lapsevanematele. 

Lapsevanemad on lasteaia koostööpartnerid, kes tunnevad huvi nii õppekava  kui ka lasteaia erinevate  

arenguvõimaluste vastu. Vajadusel toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud ning 

arenguvestlused IAK koostamise temal. Lasteaia põhiprotsess on õppe- ja kasvatusprotsess. Kõik 

ülejäänud lasteaia töö valdkonnad on selle teenistuses. Peamine eesmärk on iga lapse individuaalne 

areng. Laste õpetamisel ja Lasteaia põhiprotsess on õppe- ja kasvatusprotsess. Kõik ülejäänud lasteaia 

töö valdkonnad on selle teenistuses. Peamine eesmärk on iga lapse individuaalne areng. Laste 

õpetamisel ja kasvatamisel arvestatakse meie lasteaias Eestis kujunenud pedagoogika traditsioone ja 

kasvatusteaduse häid tavasid. Õppetöös on läbi aegade peetud oluliseks kindlustada laste areng 

selliselt, et lõpptulemusena on lastel teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis ning 

lasteaias veedetud aeg on tore ja meeldejääv. Õpetamisel peame oluliseks õppima õpetamist, kuna 

tänapäeva kiirete muutustega ühiskond vajab inimesi, kes oskavad rohkes infotulvas eristada olulist 

ebaolulisest ning on motiveeritud end pidevalt täiendama. Samas peame oluliseks õpetada lastele ka 

elu püsiväärtusi nagu sõprus, ausus ja üksteisest lugupidamine. 

 

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike, kui organisatsioon ja selle areng on suunatud kvaliteedile (suutlikkus 

vastata erinevate huvipoolte vajadustele). Lasteaed kandideeris 2017a keelekümblusprogrammi 

kvaliteediauhinnale „Keelekümblusasutus 2017“. Keelekümblusprogrammi juhtkomitee tunnustas 

lasteaeda keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2017 valdkonnas 

eestvedamine ja juhtimine“. Auhind anti üle keelekümbluskonverentsil 02.11.2017a. Tartus 

 

Kolme aasta lõikes on Jaaniussike lasteaia personalile omistatud 21 tänukirja ja 1 tunnustav tunnistus. 

Tunnustav tunnistus omistati lasteaia muusikaõpetajale eduka osalemise eest lauluvõistlustel. Ta osales 

lastega linna ja regionaalsetel laulukonkurssidel nt „Kevade kappell”, mis toimus Narvas 2016a. 

Lasteaial on lastevanemate väga hea hinnang õppe- ja kasvatustööle ning vanemate rahulolu 

uuringutest (ankeetküsitlus 2016/2017õa) on selgunud, et kõrgelt hinnatakse lasteaia ja kodu koostööd 

(lahtiste uste päevad igal sügisel), ühisüritusi. 

 

 

1.2.Lasteaia personal 
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Hea meeskond on hästitoimiva lasteaia alustala. Kõik töötajad, ükskõik millisel ametil, peavad 

tundma, et nad on olulised. Õige meeskonnatöö määrab lasteaia hea mikrokliima. 

Hea meeskonnatöö ja kõikide töötajate kaasatus lasteaia arendamisprotsessi on ühed lasteaia 

prioriteedid järgmisel arenguperioodil.  

 

Tabel 1 Ülevaade lasteaiapersonalist (struktuurist) viimastel aastatel: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Töötajate arv 65 60 60 

Pedagoog 25 25 25 

Logopeed   2   2   2 

Direktor    1   1   1 

Õppealajuhataja   1   1   1 

Tervishoiutöötaja   1,5   1   1 

Tugiisik -   2   2 

Teenindav personal 34,5 30 30 
Lapsehoolduspuhkusel viibivad 01.01.2017a. seisuga 4 töötajat. 

 

Lasteaia koostööpartnerid on Sillamäe Linnavalitsus,Tallinna Ülikool ja tema allasutus Rakvere 

Kolledž, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, INNOVE, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, lasteaia hoolekogu, 

lapsevanemad, teised lasteaiad ja koolid ning organisatsioonid. 

Meeskonnatöös on väga oluline infovahetus. Sillamäe Lasteaias Jaaniussike on infovahetus 

korraldatud järgmiselt: 

• Pedagoogide nõupidamised - toimuvad vähemalt üks kord kvartalis, vajadusel sagedamini; 

• Üldpersonali nõupidamised - üks kord kvartalis; 

• Üldkoosolekud - üks kord aastas; 

• Hoolekogu koosolekud - üks kord kvartalis; 

• Lastevanemate rühmakoosolekud -üks kord aastas (septembris), vajadusel sagedamini; 

• Uute lastevanemate nõustamine - suve perioodil (juuni-august); 

• Infotunnid juhtkonnale- igal esmaspäeval, õpetajatele, üldpersonalile - vastavalt vajadusele. 

Töökoosolekuteks on planeeritud iga kuu kolmas kolmapäev. 

 

Lisaks on infovahetuseks kasutusel seinatahvlid, infokaust ning individuaalsed kirjalikud teated, 

elektrooniliselt.Toimiv koostöö ja hea infovahetus on lasteaia töös olulised prioriteedid ka järgmisel 

arenguperioodil.Pedagoogilise personali kvalifikatsioon ja staaž: 

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike on üheks prioriteediks lasteaia, kui õppiva organisatsiooni 

väärtustamine. Pedagoogilise personali haridustase seisuga 01.09.2017 on järgmine: 29 pedagoogist 

(sh logopeed, direktor, õppealajuhataja) on 12 kõrgharidus ja 10 keskeriharidus. Direktor omab 

pedagoogikamagistri kraadi, õppealajuhataja omab bakalaureuse kraadi. Oma meeskonnas 

motiveerime õpetajaks õppima ka tublisid õpetaja abisid. 

 

Pedagoogide haridustaseme ja staaži võrdlus: 

 

Tabel 2 Haridus  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pedagooge 29 29 29 

Kõrg 11 12 12 

Keskeri 18 17 17 

Kesk   -   -   - 
Keskharidusega õpetaja lõpetas 2015. aasta juunis Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 

Tabel 3 Pedagoogiline tööstaaž 
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 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

staaž 1-9   8   4   4 

staaži 10-19   4   6   6 

staaži 20-29   9   9   10 

staaži 30-39   8   8   7 

üle 40   -   2   2 

 

Tabel 4 Vanus % 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

alla 29.a 10,3% 3,6% 3,4% 

30. – 39.a 17,2% 14,3% 17,2% 

40. – 49.a 31% 35,7% 27,6% 

50a. ja üle 41,4%  46,4% 51,8% 

 

Ülevaade täiendkoolitusest: 

 

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike on välja töötatud koolitussüsteem. Koolituste planeerimisel lähtutakse 

pedagoogide kvalifikatsiooninõuetest. Koolitussüsteemis on fikseeritud pedagoogilise personali 

koolitused viie aasta ulatuses, mille alusel omakorda tehakse õppeaasta tegevuskava koolitusplaan. 

Arvestatakse lasteaia arengukava, õppeaasta eesmärke, töötajate soove ning sisehindamisest tulenevat 

koolitusvajadust. Koolitusel osalenu esitab koolituse kohta tagasiside, milles  analüüsib koolituse sisu 

ja rakendatust oma töös. Samuti annab koolitusel osalenu edasi teistele pedagoogidele koolituselt 

saadud mõtted ja teadmised. Lasteaias toimuvad igal aastal maja sisekoolitused, seoses sellega, on 

täienduskoolituses osalevate õpetajate arv igal õppeaastal 100%. See on taganud põhieesmärkide 

täitmise ja töö tulemuslikkuse tõusu. 

 

 

Tabel 5 Läbitud koolitused aastate lõikes 

Aasta   2015   2016   2017 

Tasuliste 

koolituste maht 

tundides 

    426     220     548 

Tasuta koolituste 

maht tundides 

1 453 797 1 259 

Koolituste arv 

tundides kokku 

1 879 1 017 1 807 

Pedagoogide arv 41 42 30 

 

Lasteaias toimunud ühiskoolitused: 

2014/2015 Lapsekeskne eesmärgistamine ja planeerimine 

                  Esmaabi koolitus lasteaiatöötajatele 

                  Arenguvestlused lastevanematega 

2015/2016 Lapse kasvumapid ja arenguvestlus lastevanematega 

                  HEV laps lasteaias 

                  IAK koostamise põhimõtted 

                  Liiklussaatjate koolitus 

2016/2017 Tuleohutuse koolitus 

                  Erivajadustega laps lasteaias                 
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1.3.  Lasteaialapsed 

Lasteaed ei ole viimastel aastatel olnud märkimisväärseid muudatusi laste arvus, vaid on olnud 

muudatused rühmade struktuuris. Laste arv ei ole viimaste aastate jooksul tõusnud. Alates 2016/2017 

õa töötavad lasteaias 2 tasandusrühma (kõnehäiretega lastele) ja 1 sobitusrühm (HEV lapsed on 

kaasatud tavarühma). 

Tabel 6 Keskmine laste arv rühmades: 

2014/2015 õa. 2015/2016 õa. 2016/2017 õa. 

sõim –  45 

 aed –  110 

sõim –  50 

 aed –  117    

sõim –  40 

 aed –  113 

Tabel 7 Laste kohalkäimise määr (protsentides) 

2014/2015 õa. 2015/2016 õa. 2016/2017 õa. 

74,5 75,3 78,7 

 

Töö erivajadusega lastega toimub lähtuvalt lapse arengulisest vanusest, diagnoosist ja vastavalt 

õppekavale. Erivajadusega laps võtab osa rühma ja lasteaia ühistest tegevustest vastavalt oma 

võimetele. Individuaalne arenduskava (IAK) koostatakse lastele kellel on raske kõne- või muu 

diagnoositud puue või erivajadus (tasandusrühma lapsed, erivajadustega lapsed sobitusrühmas, 

koolipikenduse saanud lapsed). 2016. a sügisest teeme koostööd ka tugiisikuga, kes toetab 

sobitusrühma last. Alates 01.09.2017a. töötab lasteaias ka kaks tasandusrühma kõnehäiretega lastele 

rühmade Lepatriinud ja Rukkilill baasil. 

Vajadusel on suunatud lapsi väljaspool lasteaeda erialaspetsialistide poole ning  maakonna 

nõustamiskomisjoni.  

Erivajadustega lapsed on toetatud. Laste arengu hindamise põhjal ja lapse, vanemate ning lasteaia 

meeskonna koostöös koostatakse individuaalsed arenduskavad. Vaadeldud perioodil on koostatud IAK 

arv 26.  

Logopeedi teenust on olnud võimalus kasutada kõigil logopeedilist abi vajavatel lastel. Logopeed 

koostab iga kõnehäirega lapse jaoks individuaalse arenguprogrammi. Logopeedilise tasandusrühma 

õpetajad arvestavad oma tegevuse kavandamisel logopeedi kõiki nõuandeid ja soovitusi iga lapse 

suhtes. Rühmaõpetajad ja logopeed töötavad käsikäes, jälgivad iga lapse arengu dünaamikat ja 

logopeed täidab tabeli (alus: laste arengu hindamise tabel). Õppeaasta lõpus selgitavad õpetajad ja 

loogopeed välja erivajadustega lapsi, mille alusel planeeritakse töö logopeediga järgmiseks 

õppeaastaks. Lastevanemaid informeeriti pidevalt tehtavast tööst. Toimub lisaõpe andekuse 

toetamiseks (ettevalmistus laulukonkursiks, joonistusvõistlusteks) 

 

Tabel 7 Tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal toetust vajavate laste koguarvust 

lasteasutuses (protsentides) 

 

2014/2015 õa. 2015/2016 õa. 2016/2017 õa. 

41,6 44,96 35,9 

Rühmade komplekteerimisel lähtutakse laste vanusest ning lastevanemate soovist. 

 

Tabel 8 Rühmade arv ja koosseis 

Õppeaasta 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Rühmade arv     10     10     10 

Laste arv    155    167    153 

Laste arv lasteaia on viimaste aatste joksul vähenenud seoses tasandusrühmade avamisega 2017a. ja 

HEV laste kaasamisega sobitus – ja tasandusrühmadesse. 
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Tabel 9 Kooli saadetud ja kooliminejate laste arvud: (seisuga 01.09.17) 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 25last  25last 41last 18last 

 

Õppetöö lasteaias toimub õppekava alusel, mis toetub riiklikule õppekavale. Õppekava on aluseks 

lasteaias toimuva õppe- ja kasvatussüsteemi eesmärgistamisel ja organiseerimisel. Õppekasvatustöös 

lõimitakse 7 erinevat valdkonda (keskkond ja mina, keel ja kõne, matemaatika, muusika, liikumine, 

kunstiline tegevus, tervis), mis toetavad lapse igakülgset individuaalset arengut. Kuna põhitegevuseks 

eelkoolieas on mäng, siis olulisel kohal õppekasvatusprotsessis on õppimine läbi mängu, mis on 

lapsele kõige loomulikum ja eakohasem õppimise viis. Ühisüritused, õppekäigud, näitused ja 

teatrietendused on üks osa õppekasvatustööst. 

 

Lastega osaletakse:  

 

• Ida Päästekeskus projektis „Nublu aitab“ 

• Ida Päästekeskus ohutusõppe projektis „Tulest targem“ 

• Keskkonnaameti Viru regioon projektis „Sipelgas Ferda sorteerib prügi“ 

• KIK õppeprogrammis „Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammis 

Sillamäe linna lastele“ 

 

Projektides ning programmides osalemine laiendab nii laste kui lasteaiatöötajate silmaringi. 

 

2. Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhisuunad 

2.1.  Hetkeseis 

Ülevaade eelmise arenguperioodi tulemustest 

1. Võtmeala: Eestvedamine ja juhtimine 

Valdkond: Eestvedamine  

• Juhtkond on sisse viinud erinevate seaduste jõustumisega lasteaias rida muudatusi 

(õppekasvatustöös - uue õppekava rakendamine (pedagoogilise nõukogu protokoll 

18.02.2015a. nr3), lapsekeskne eesmärgistamine, laste arengu hindamine õpimappide põhjal, 

arenguvestlused töötajate ja peredega, asutuses sisehindamise süsteemi loomine ja 

rakendamine) ja kooskõlastanud lasteaia ruumid ja neis toimuva tegevuse Veterinaar– ja 

Toiduameti, Tervisekaitseinspektsiooni, Päästeameti jt institutsioonide poolt esitatud nõuetega; 

• Juhtkonnal on ülevaade organisatsioonist tervikuna; 

• Lasteaia missioon ja visioon on loodud koostöös personaliga; 

• Lasteaias on toimiv infoliikumise süsteem (kodulehekülg); 

• Lasteaias toimuvad tegevused toetuvad eesmärgistatusele, mõõdetavusele; 

• Lasteaia tegevust hinnati 2009.aastal riikliku järelevalve  ning 2009.aastal nõuniku poolt. 

Välishindajad andisid lasteaia tegevusele positiivse hinnangu (Nõuniku tagasiside ja INNOVE 

keelekümblusasutuse kvaliteedi auhinna konkursi tagasiside). 

 

Parendustegevused 

  

• Sisehindamiseks vajalike tulemusnäitajate analüüsimine ja ühtlustamine. 

• Sisehindamise tulemuste võrdlemine teiste sarnastel tingimustel töötavate lasteaedadega. 

• Sisehindamise korras tulemuste osa redigeerimine ja reaalsete hindamistegevustega vastavusse 

viimine. 
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• Veebipõhise dokumendihalduse eLasteaed rakendamine. 

Valdkond - Strateegiline juhtimine 

• Lasteaial on alusdokumendid: arengukava koos sinna juurde kuuluva tegevuskavaga, 

üldtööplaan- neis kajastub asutuse järjepidev arendustegevus; 

• Üldtööplaani kavandatud tegevused tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise; 

• Lasteaias on toimiv sisehindamiskord ja sisehindamissüsteem, HM on esitatud koos nõuniku 

poolt kirjutatud tagasisside aruandega lasteaia sisehindamise aruanne perioodi 2006-

2009.aastate kohta; 

• Erinevatele sihtgruppidele on antud tagasiside 2015-2017.aastate arengukava täitmisest ja 

ühiselt on koostatud arengukava aastateks 2018-2020; 

• Lasteaial on olemas kinnitatud dokumentide loend ja tööd dokumentatsiooniga reguleerib 

lasteaia asjaajamiskord; 

• Ametijuhendites on fikseeritud töötajate ja juhtkonna tegevused ja vastutusalad; 

• Vanu dokumente arhiveeritakse. 

 

Parendustegevused 

 

• Lasteaia huvigruppidele mõtestada lahti projektides („Kiusamisest vaba lasteaed“ jt) osalemise 

vajadus. 

• Lasteaia arendustegevusse uute ja innovatiivsete ideede ja paremate tulemuste saavutamiseks 

laiendada huvigruppide ringi.  

• Lasteaia aastaraamat, mis kajastaks õppeaasta tegevusi ja üritusi, koostada igal õppeaastal.  

• Lasteaia pedagoogilisel ja üldpersonalil võimaldada osaleda nii sise- kui väliskoolitustel.  

• Infoliikumise süsteemis tõsta iga töötaja isiklikku vastutust. 

 

 

2. Võtmeala - Personali juhtimine  

 

• Kõik õpetajad töötavad 1,0 koormusega; 

• Töötajatega viiakse läbi arenguvestlusi; 

• On välja töötatud ja rakendatud toimiv koolitussüsteem; 

• Lasteaiapersonal osaleb nii sise- kui väliskoolitustel (INNOVE projektide raames). 

Pedagoogilise personali koolituste läbimise kohta on koolitustundide arvestus 3 aasta lõikes; 

• Lasteaias on koolitatud mentoreid (2) ja praktikajuhendajaid (2); 

• Töötajate töölepingud on kaasajastatud TLS 01.07.2009; 

• Lasteaias on väljatöötatud toimiv tunnustamise süsteem; 

• Pedagoogide töölevärbamine toimub konkursi alusel; 

• Personali tööd toetavad erinevad ühtsed dokumentide ja aruannete vormid: rühma tegevuskava 

struktuur, arenguvestluse eelküsimustik, eneseanalüüsi küsimustik jms; 

• Lasteaiatöötajad osalevad rahvusvahelistes (õppereisid INNOVE projekti raames), 

vabariiklikes, maakondlikes ja kohalike projektide töödes; 

• Töötajad on kaasatud lasteaia arendamisse läbi töörühmade, arenguvestluste, rahulolu-

uuringute ja igapäevaste vestluste; 

• Pedagoogilises nõukogus analüüsitakse ja hinnatakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevust, 

vajadusel tehakse direktorile, hoolekogule ning Sillamäe Linnavalitsusele ettepanekuid õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks. 
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Parendustegevused 

 

• Uue töötaja sisseelamisprogrammi välja töötamine. 

• Töölt lahkujatele ankeedi koostamine. 

• Personali kaasamine projektitegevusse. 

• Personali infotehnoloogilisi ja eesti keele oskuse tõstmine. 

3. Võtmeala: Koostöö huvigruppidega  

 

• Huvigruppidega koostöö tugineb lasteaia traditsioonidele, prioriteetidele, missioonile, 

visioonile, põhiväärtustele; 

• Toimib hea koostöö erinevate haridus-ja kultuuriasutustega, oleme praktikabaasiks Tartu 

Ülikooli Narva Kolledzi tudengitele; 

• TEL võrgustikuga koostöö eesmärgiks on Tervist edendavate lasteaedade tegevuste 

laiendamine, laste ja personali liikumisaktiivsuse propageerimine (matkad, olümpiamängud, 

koolitused, praktikantide juhendamised jms); 

• Hoolekogu töö planeerimine ja kokkusaamine toimub KLS (09.03.1999 §22 (6) ja §24 alustel; 

• Lasteaias on väljatöötatud koostööd reguleerivad dokumendid: “Lastevanematega 

arenguvestluste läbiviimise kord, põhimõtted ja dokumenteerimine Sillamäe Lasteaias 

Jaaniussike” (07.11.2008 kk nr 1.1-6/10), 

• Lasteaias viiakse läbi lastevanematega ja lastega rahulolu küsitlusi, toimuvad perevestlused; 

• Üks kord aastas ja vastavalt vajadusele toimub uute lastevanemate nõustamine; 

• Viiakse läbi lahtiste uste päevi, koosolekuid, kirjalikke küsitlusi selleks, et alustada 

lastevanematega head koostööd ja ennetada laste kohanemisraskusi. Lastevanemate ootused 

kaardistatakse; 

• Lasteaias pakutakse huvitegevusi nii lasteaia kui ka Sillamäe linna kodustele lastele 

(Beebikool) ja lastevanematele, üritusi ja/või tulemuslikku tegevust kajastatakse ajakirjanduses. 

 

Parendustegevused  

 

• Koostöö kavandamine Tervist Edendavate Lasteaedadega. 

• Kooli õpetajate ja I klassi vanemate rahulolu küsimustike redigeerimine ja veebipõhise vormi 

loomine. 

• Hoolekogu tegevuse avalikustamine lasteaia kodulehel. 

 

3. Võtmeala: Ressursside juhtimine  

 

• Eelarve planeerimisel lähtub juht arengukavas püstitatud eesmärkidest, riskianalüüside 

parendustegevuste vajadustest, kõikide lepinguliste kohustuste täitmisest, säästlikkusest, 

keskkonnateadlikkusest, otstarbekusest, finantsanalüüsi ja ressursside kasutamise tagasisidest, 

hoolekogu ja töötajate ettepanekutest; 

• Mänguasjade ja õppevahendite ostmine toimub planeeritult (õppevahendite muretsemiseks 

ettepanekud juhataja asetäitjale õppekasvatustöö alal, majandamisega seotud vahendite ja 

inventari ettepanekud majandusjuhatajale). Otsustamisõigus on suures osas jäetud 

rühmatöötajatele ja muusika- ning liikumisõpetajale. Kantseleitarbeid tellib majandusjuhataja 

rühmadest esitatud soovide alusel. Jälgitakse rahaliste ressursside olemasolu ja vaadatakse koos 

üle, kas vajadus on põhjendatud; 

• IT–vahenditega varustatus on rahuldav. 
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Parendustegevused 

 

1. Territooriumi mänguatraktsioonide uuendamine. 

2. Kanalisatsioonitorude renoveerimine. 

3. Lastevoodite välja vahetamine. 

4. Lasteaiapiirdeaia uuendamine. 

5. Väravate renoveerimine. 

6. Lasteaia õpi-, kasvu- ja töökeskkonda täiendamine. 

7. Köögi ruumide renoveerimine (Veterinaar-ja Toiduameti ettekirjutus tähtaeg 

31.08.2018a). Köögis puudub nõuetele vastav sundventilatsioon.  

8. Rühmaruumide ja WC ruumide remont. 

9. Parkimiskoht lasteaia territooriumile. 

10. Erivajadusega lapse õppevahendite ja mänguasjade soetamine. 

 

4. Võtmeala: Õppe- ja kasvatustöö protsess 

• Õppekasvatustöö meetodid, väärtused, eetika ja terviseedendamine, õppekasvatustegevuse 

korralduse eesmärk lähtub lapsest, asutuse põhiväärtustest, missioonist, visioonist; 

• Mäng ja mänguliste võtete kasutamine on õppe- ja kasvatusprotsessi olulisem osa; 

• Lapse arengu hindamiseks ja individuaalse arengu eripära väljaselgitamiseks teevad 

lasteaiaõpetajad koostööd lastevanematega, logopeediga, perearstiga, tervishoiutöötajaga, 

muusika– ja liikumisõpetajaga; 

• Lapse arengu jälgimine on lapsest lähtuv, süsteemne ning on aluseks lastevanemate 

nõustamisele ja arenguvestlustele; 

• Õppekava on analüüsitud, uuendatud ja täiendatud;  

• On välja töötatud järgmised korrad: „Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning 

selle korraldus“ (kinnitatud õppenõukogu protokoll №3 18.02.2016), „Erivajadustega lapse 

arengu toetamise põhimõtted ja korraldus“ (kinnitatud õppenõukogu protokoll №3 

18.02.2016); 

• Kodukord (kinnitatud direktori kk 23.01.2015 nr 1.1/6-5); 

• Lasteaias on kasutusele võetud individuaalsed arengumapid ja individuaalsed arenduskavad 

ning koolivalmiduskaardid; 

• Lasteaeda on tööle võetud tugiisik erivajadusega lapsele; 

• Logopeedi teenust on saanud logopeedilist abi vajavad lapsed;  

• Lasteaiapersonal väärtustab head meeskonnatööd ja usalduslikke suhteid peredega. Perede 

väärtustamiseks korraldatakse pea kõik rühmapeod perepidudena. Igapäevaselt toetatakse 

kõikides tegevustes muukeelsete perede lapsi ja erivajadusega lapsi; 

• Õpetajad ja õpetaja abid on osalenud eriliigilistel koolitustel;   

• Lasteaias on rakendatud õues-, keskkonna- ja liiklusõpetust ning lõimitud õpet;  

• Lastega on käidud matkadel, neile on korraldatud väljasõite, peetud erinevaid terviseüritusi; 

• Sõnastatud on iga rühma väärtused, need on kooskõlas lasteaia väärtustega;   

• Lastel on võimalus osaleda erinevates huviringides lasteaia ruumides (male huviring, 

Taekwon-Do klubi Kwon, inglise keele huviring); 

• On osaletud erinevates projektides, konkurssidel, on tunnustusi erinevatel üritustel osalemise 

eest; 

• Osaletud rahulolu-uuringutes (Haridus-ja Teadusministeeriumi riiklik rahuolu uuring 

veebiküsitlus mai 2017) ja viidud läbi rahulolu-uuringuid erinevate sihtgruppide hulgas, antud 

tagasiside.   
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Parendustegevused 

 

• Pöörata jätkuvalt tähelepanu laste erivajaduste väljaselgitamisele ja õpetamisele. Arenguliste 

erivajadustega lapsele vajalike tugimeetmete rakendamiseks õpiabi ümarlaudade korraldamine. 

• Erivajadusega lapsele vajadusel koostada individuaalne arenduskava.  

• Lasteaia pedagoogilisel personalil osaleda erivajadusega lapse, IAK koostamise ja 

dokumentide vormistamise koolitusel.  

• Laste individuaalsusega arvestada igas valdkonnas ja vajadusel eri rühma avamine lasteaia 

baasil. 

• Välja töötada lapse arengu ja koolivalmiduse hindamise uus vorm ja laste arengumapi ühtne 

struktuur.   

• Viia sisse õuesõpe metoodika kõikidesse ainekavadasse ja toetada seda metoodilise 

materjaliga. 

• Rühmade eripära välja kujundada läbi õppe- ja kasvatustegevuse.  

• Rakendada erinevaid koostöövorme tervisedenduslikus töös lastevanematega. 

• Ühtlustada rühmade taset mängulise õppe-ja kasvatustöö ning õuesõppe läbiviimises jagades 

parimaid töökogemusi. 

• Jätkata pedagoogilise personali koolitamist laste arengut toetavatel teemadel.  

• eLasteaed süstemiga tutvumine ja pedagoogide koolitamine. 

2.2.  Missioon 

 

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on lapsest lähtuvate põhimõtete järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine 

tähendab lapse aktiivsel tegevusel põhinevat õppimisprotsessi. Oluliseks peetakse õppes: avastamist, 

mängulisust, positiivseid eduelamusi. 

Lapsevanem väärtustab lapsele hea alushariduse andmise ja turvalise hoolitsuse pakkumise kõrval 

õpetajate poolt ka tervislikku toitu ja eluviise ning kaunist ja turvalist õpikeskkonda. 

 

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike missioon: 

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on väikese inimese jaoks turvaline keskkond, kus arvestatakse iga lapse 

eripära:  

• Aitame lapsel areneda temale sobivas tempos, toetades vaimset, kehalist, sotsiaalset, sealhulgas 

kõlbelist ja esteetilist arengut, et läbi eduelamuste kujuneksid eeldused toimetulekuks 

igapäevaeluga ja õppimiseks koolis.  

• Toetame perekonda erivajadusega lapse paremal mõistmisel ja kasvatamisel meie ühiskonna 

vääriliseks liikmeks. 

 

2.3.  Visioon 

 

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on konkurentsivõimeline koolieelne lasteaed, kus:  

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

• tagab erivajadustega laste arengut soodustavaid tingimusi;  

• avatud muutustele ja arengule;  

• võtmemõisted, mida kasutatakse lasteaia kontseptsioonis on „areng” ja „individuaalsus”. 

 

Tehakse koostööd teiste lasteasutustega ja erinevate spetsialistidega varajase märkamise ja sekkumise 

valdkonnas (Ida-Virumaa Rajaleidja nõustamiskeskus). Avatud ja sõbralikus mikrokliimas peetakse 

kinni meeskonnareeglitest ja kokkulepitud väärtustest. Personali oskuste pideva täiendamise teel 

arvestatakse lapse õpetamisel ja kasvatamisel kaasaegse pedagoogika suundi ning ümbritsevas 

kogukonnas kujundatakse tolerantset suhtumist, sallivust ja sõbralikkust erivajaduste aktsepteerimisel. 
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Nõustades erivajadusega laste peresid, panustatakse lapse kujunemisele meie ühiskonna 

täisväärtuslikuks liikmeks. 

 

2.4.  Lasteaia prioriteedid 

 

Missiooni, põhiväärtuste ja visiooni elluviimiseks oleme sõnastanud oma lasteaia kui organisatsiooni 

arenguks peamised prioriteedid. 

 

Lasteaias on: 

• Kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus; 

• Ohutu, puhas ja tervislik õpikeskkond; 

• Kaasaegne töökeskkond ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine; 

• Motiveeritud, loov, hea kvalifikatsiooniga personal; 

• Ühtne meeskond; 

• Sõbralik ja kodune mikrokliima; 

• Kvaliteetne, jaotatud eestvedamine ja väärtuspõhine juhtimine; 

• Lastevanemate aktiivne osalemine lasteaia tegevustes, hoolekogu juhtimises; 

• Hea ja õigeaegne infovahetus kõikide huvigruppidega; 

• Toimiv koostöö huvigruppide ja teiste organisatsioonidega; 

• Mitmetasandiline koostöö (maakondlik-rahvusvaheline); 

• Integratsioon. 

 
3. Arengukava valdkondade eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2018-2020 

 

3.1. Võtmeala - Eestvedamine ja juhtimine 
 

Eesmärgid:  

• Lasteaia arendustegevusse on kaasatud kogu personal ja see toimib läbi põhiväärtuste.  

• Sisehindamise protsess on uuendatud , muudetud lihtsamaks ja konkreetsemaks. Personal on 

kaasatud sisehindamise tulemuste analüüsimisse, parendustegevuste kavandamisse ja elluviimisse.  

 

Eestvedamine ja juhtimine 

Võtmetegevus 

 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 Vastutaja 

Personali kaasamine juhtimisprotsessi läbi meeskonnatöö ja 

enesehindamise. 

х х х Direktor 

Laste, lapsevanemate ja personali elektrooniliste rahulolu 

küsitluste vormide rakendamine,  

• analüüsimine,  

• uuendamine.  

х х х Direktor 

Sisehindamistulemuste analüüsimine ja aruande koostamine.  х х х Direktor, 

õppealajuhataja 

Arengukava tegevuskava 2018-2020 koostamine.  

 

х х х Direktor, 

õppealajuhataja 

Osalemine konkurssidel: 

• Parim aasta õpetaja  

• Parim noor õpetaja;  

• Parim innovaatiline õpetaja;  

• Parim Hea Tegu;  

х х х Direktor 
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• Parim tervisedendaja;  

• Parima õpikeskkonnaga lasteaed- kvaliteedi auhind;  

• Rahvusvahelistes projektides osalemine.  

 

3.2. Võtmeala - Personalijuhtimine  

 

Eesmärgid:  

• Personalile on võimaldatud erinevaid koolitusi lähtuvalt õppeakavast.  

• Tehniline personal on teadlik oma arenguvõimalustest (sh. meeskonnatööst).  

• Personal on kaasatud ja motiveeritud osalema erinevatel konkurssidel, tegutsema erinevates 

koostööprojektides.  

• Avatud tegevuste vorm on kaasajastatud (elektrooniline).  

 

Personalijuhtimine 

Võtmetegevus 

 

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 Vastutaja 

Tehnilise personali eneseanalüüsi kriteeriumide  

analüüsimine,  

• täiustamine,  

• rakendamine.  

 

х 

х 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Majandusjuhataja 

Personali professionaalsuse analüüsimine ja koolituskava 

koostamine.  

 

х х х Õppealajuhataja 

Õpetajate portfoolio struktuuri väljatöötamine,  

• rakendamine. 

х  

х 

 

х 

Õppealajuhataja 

Elasteaia süsteemiga liitumine.  

 

х   Direktor, 

õppealajuhataja 

Pedagoogide mentorluskorra väljatöötamine ja rakendamine. х   Õppealajuhataja 

Esmaabi alase koolituse korraldamine lasteaia personalile.  х   Õppealajuhataja 

Tuleohutusalase koolituse korraldamine personalile ja 

evakuatsiooniõppuse läbiviimine personalile ja lastele.  

х х х Majandusjuhataja 

Koolituse „Erivajadustega laps lasteaias„ läbiviimine 

pedagoogidele ja lastevanematele.  

х   Logopeed 

Koolituse „Arenguvestluste läbiviimine lasteaias“ 

pedagoogidele.  

х   Õppealajuhataja 

Koolituse „Avastusõpe lasteaias“ läbiviimine pedagoogidele.  х   Õppealajuhataja 

Projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“ lasteaiasisene koolituse 

läbiviimine kõikidele projektis osalevatele õpetajatele.  

х х х Õppealajuhataja 

Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi uuendamine  

rakendamine,  

• hindamine,  

• korrigeerimine  

х 

х 

 

х 

 

х 

х 

х 

Direktor 

Avatud tegevuste hindamise korra ja kriteeriumide 

väljatöötamine,  

• rakendamine,  

• hindamine ja korrigeerimine  

 

х 

х 

 

 

х 

 

 

х 

х 

Õppealajuhataja 

Õpetaja hindamiskriteeriumite väljatöötamine 

lapsevanematele,  

• rakendamine  

• tagasiside andmine õpetajale ja korrigeerimine  

х 

 

х 

х 

 

 

х 

х 

 

х 

х 

х 

Õppealajuhataja 



16 

 

Personali teadlikkuse arendamine (koolitused) uudsetest 

õpikäsitlustest ja vahenditest.  

• SMART tahvli kasutamine  

• Avastusõppe rakendamine,  

• hindamine,  

• teadmiste täiustamine  

 

 

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

Direktor 

 

3.3. Võtmeala – Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 

 

Eesmärgid: 

• Koostöö hvigruppidega ja teiste instituusioonidega ning osalemine koostööprojektides, 

konkurssidel, toetab lasteaia arengut ning õppekasvatustööd. 

• Lasteaia tulemuslik juhtimine ja koostöö huvigruppide ning teiste institutsioonidega, tagab 

lasteaia hea maine. 

• Erinevad sihtgrupid osalevad ühistel koolitustel, kirjutavad lasteaiategevust toetavaid projekte. 

• Uuendatud ja rakendatud on lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimise metoodikat. 

• Infosüsteem võimaldab info vaba liikumist ja kättesaadavust ning  parendamist. 

 

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 

Võtmetegevus 

 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 Vastutaja 

Hoolekogu tegevuskava koostamine ja rakendamine. Hoolekogu 

tegevuse avalikustamine lasteaia kodulehel. 
x x x Direktor 

Hoolekogu esimees 

Luua koostöö paremaks toimimiseks töörühm, kes 

koostaks ja kooskõlastaks iga õppeaasta alguses välja 

institutsioonide vahelise ühisürituste plaani. 

x x x Juhtkond 

 

Osaleda erinevatel konkurssidel (nii laste, personali kui 

asutusega). 

x x x Juhtkond 

Õpetajad 

Osaleda erinevates koostööprojektides. x x x Juhtkond 

Õpetajad 
Koostöö kavandamine Tervist Edendavate Lasteaedadega. x x x TEL meeskond 

Meediaga suhtlemise töö jätkamine. x x x Juhtkond 

Huviringide tegevuse korraldamine lasteaia baasil. x x x Õppealajuhataja 

Motiveerida töötajaid isikliku eeskujuga tõstma 

lastevanemate vastutust ja huvi lasteaia tegevusplaanidega 

jms tutvumiseks stendil, koduleheküljel jne. 

x x 

 

x 

 

 

Juhtkond 

Personal 

Kaasata erinevaid sihtgruppe kirjutama ühiseid 

koostööprojekte. 

x x 

 

x 

 

Juhtkond 

Õpetajad 

Kaasata lapsevanemad aktiivselt panustama lasteaia õppe- 

ja kasvatusprotsessi juhtimisse (oma ametite tutvustamine, 

abistamine saatjatena õppekäikudel ja ekskursioonidel, 

õppekava arendustegevuses) jms. 

x x 

 

x 

 

 

Õpetajad 

Korraldada heategevusprojekte, näitusi ja tuluütitusi 

koostöös huvigruppigega. 

x x x Juhtkond 

Beebikooli töö korraldamine  x x x Juhtkond 

Koostöö jätkamine linnavalitsusega (infovahetus, 

aruandlus, investeeringute taotlemine). 

x x x Direktor 

Koostöö Sillamäe lasteaedade ja koolidega ning teiste linna 

asutustega lasteürituste mitmekesistamiseks. 

x x x Juhtkond 
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Koostöö Ida-Virumaa asutustega. x x x Juhtkond 

Huvigruppide koostöö analüüs, tagasiside. x x x Juhtkond 

Täiustada huvigruppide rahulolu- ja uuringute süsteemi. x x x Juhtkond 

Järjepidevalt avalikustada lasteaia tegevust meedias, 

koduleheküljel, korraldada lasteaiaelu tutvustavaid lahtiste 

uste päevi, nõustada vanemaid. 

x x x Juhtkond 

Personal 

 
3.4. Võtmeala – Ressursside juhtimine  
 

Eesmärgid: 

• On loodud kaasaegne ja turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond.  

• Lasteaias toimib vajaduste põhine majandamine, on paranenud laste ja personali 

keskkonnateadlikkus.  

• Lasteaed osaleb ühishangetes.  

 

Ressursside juhtimine 

Võtmetegevus 

 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 Vastutaja 

Kanalisatsioonitorude renoveerimine. x x x Juhtkond 

Ruhmade Kelluksed ja Päikseke sanitaarremont. x  x Juhtkond 

Lastevoodite välja vahetamine. x x x Juhtkond 

Väravate renoveerimine. x   Juhtkond 

 x x x Juhtkond 

Köögi ruumide renoveerimine. x   Juhtkond 

Lasteaia piirdeaia renoveerimine.  x x x Juhtkond 

Õuesõppe paviljoni renoveerimine heakorrapäeva „Teeme 

Ära“ raames.  
x x 

 

x Juhtkond 

Mänguväljaku haljastamine.  x x x Juhtkond 

Parkimiskoht lasteaia territooriumile. x   Juhtkond 

Mänguväljakule mänguvahendite soetamine – mängumaja, 

kiik, liumägi.  
x x x Juhtkond 

Lasteaia rühmadesse arvutite ostmine vajadusel.  x x x Juhtkond 

SMART tahvli soetamine rühma Tilgake. x x x Juhtkond 

Erivajadusega lapse õppevahendite ja mänguasjade 

soetamine. 

x x x Juhtkond 

Lasteaia õpi-, kasvu- ja töökeskkonna täiendamine ja 

kaasajastamine. 
x x x Juhtkond 

 
3.5. Võtmeala – Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärgid: 

• On loodud turvaline kasvu- ja arengukeskkond.   

• Õppekava on parendatud uute metoodikate põhimõtetega, eesmärkidega ja projektõppe 

rakendamisega.   

• Õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel on lähtutud lapsekesksest õpikäsitlusest, kus on 

suur osakaal mängulisusel ja eri valdkondade lõimumisel.  

• Lasteaias on kasutusel TEL ja õuesõppe metoodika.   

• On toimiv koostöö Ida-Virumaa õppenõustamiskeskusega Rajaleidja. 
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• Õpetajad kasutavad arvuteid dokumentatsiooni vormistamiseks ning õppetegevuse 

näitlikustamiseks.  

• Sobitus-ja tasandusrühmade ja erirühma lastele on välja töötatud ja töösse võetud 

elektrooniline individuaalne õppekava. 

• Mitmekesised võimalused laste arengu toetuseks (väljasõidud, üritused, etendused, 

koostööprogrammid, projektid, teemapäevad jms).  

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Võtmetegevus 

 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 Vastutaja 

Õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud vanuserühmade 

kaupa, arvestades laste individuaalseid iseärasusi. 

x x x Õppealajuhataja 

Töörühm 
Jätkamine pedagoogilise personali koolitamist laste arengut 

toetavatel teemadel.  

eLasteaed süstemiga tutvumine ja pedagoogide 

koolitamine. 

x x x Juhtkond 

 

eLasteaed süsteem: 

• väljatöötamine   

• rakendamine  

• analüüsimine 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

Juhtkond 

Õpetajad 

Tugispetsialistid 

 Õppekava arendamine: 

• täiendamine valdkonnaga “Kiusamisest vaba 

lasteaed”  

• täiendamine keelekümblusrühma tegevuskavaga  

• täiendada ja välja töötada erivajadusega lapse 

märkamise peatükki 

x x x Töörühm 

Õpetajad 

Õppealajuhataja 

 

Laste tervise kaitse ja tugevdamise süsteemi analüüsimine, 

vajadusel korrigeerimine. 

x x x Tervishoiutöötaja 

Õppekava täitmise analüüsimine lähtuvalt lasteaia eripärast 

ja väärtustest. 

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisepäevade, ühiste väljasõitude, matkade jms 

korraldamine. 

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Erinevate koostöövormide rakendamine tervisedenduslikus 

töös lastega ja lastevanematega. 

    

Tõsta rühmade õppetegevuse taset mängulise õppe-ja 

kasvatustöö ning õuesõppe läbiviimises jagades parimaid 

töökogemusi. 

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad  

Õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel on lähtutud 

lapsekesksest õpikäsitlusest, kus on suur osakaal  

mängulisusel ja erivaldkondade lõimimisel. 

x x x Õpetajad 

Erinevate õppevormide kasutamine: õuesõpe, aktiivõpe, 

kogemusõpe. 

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Infotehnoloogia kasutamine õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamisel. 

x x x Juhtkond 

Õpetajad  

Laste tervistedendava õppe- ja kasvukeskkonna 

arendamine. 

x x x Juhtkond 

Õpetajad 

Õppetegevustes aktiivõppe meetodite kasutamine läbi 

mängu. 

x x x Õpetajad 

Laste kõne jälgimine, kõigi abivajavate laste abistamine x x x Tugispetsialistid 
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logopeedide poolt. 

Aktiivne eesti keele kasutamine õppetegevuses. x x x Õpetajad 

Vajadusel uute keelekümblusrühmade avamine ja 

keelekümblusprogrammipõhise töö jätkamine. 

x x x Juhtkond 

 

Töö jätkamine teemal “Laste tutvumine kodukohaga, vene 

ja eesti rahvakultuuriga”.  

x x x Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Laste loominguliste võimete arendamine teatri ja 

dramatiseeringute abil. 

x x x Õpetajad 

Erinevate tegevuspesade kasutamine õppetegevuse 

rikastamiseks, lapse initsiatiivi, eneseregulatsiooni ja 

probleemi lahendamise oskuste soodustamiseks. 

x x x Õpetajad 

Erivajadusega laste väljaselgitamine ja töö nendega. 

Arenguliste erivajadustega lapsele vajalike tugimeetmete 

rakendamiseks õpiabi ümarlaudade korraldamine. 

x x x Juhtkond 

Tugispetsialistid 

Õpetajad 

Lapse arengu hindamine läbi mängu parendamine ja 

läbiviimine. 

x x x Juhtkond 

Spetsialistid 

Õpetajad 

Tõhus lapsega tehtav individuaalne töö ja vajadusel 

erispetsialistide ja tugiisikute kaasamine. 

x x x Juhtkond 

Tugispetsalistid 

Õpetajad 

Erivajadusega lapsele vajadusel koostada individuaalne 

arenduskava. 

Last arendava meeskonna nõustamine, töös osalemine. 

x x x Juhtkond 

Tugispetsialistid 

Õpetajad 

Erivajadustest, individuaalsusest ja arengust lähtuv laste 

individuaalne arendamine koostöös erialaspetsialistide, 

õpetajate ja lastevanematega. 

x x x Juhtkond 

Tugispetsialistid 

Õpetajad 

Sobitus-ja tasandusrühmade ja erirühma lastele 

individuaalse elektroonilise õppekava väljatöötamine   

• rakendamine  

• analüüsimine 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

Õppealajuhataja  

Õpetajad 

Tugispetsialistid  

Lapse arengu ja koolivalmiduse hindamise uus vorm ja 

laste arengumapi ühtne struktuur väljatöötamine 

• rakendamine  

• analüüsimine 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

Õppealajuhataja  

Õpetajad 

Tugispetsialistid  

 Laste õpimotivatsiooni, positiivse enesehinnangu ja 

analüüsioskuste kujundamine. 

x x x Õpetajad 

Sujuva ülemineku tagamine lasteaiast kooli. x x x Õpetajad 

 

 

4. Arengukava uuendamise kord  
 

Lasteaia arengukava uuendatakse seoses:  

 

• haridusalase seadusandluse muudatustega;  

• muudatustega lasteasutuse eelarves ja investeeringute kavas;  

• muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;  

• lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 

• lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega.  
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Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga ja kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel 

lasteasutuse veebilehel. 
 
 

5. Kooskõlastused  

 
1. Sillamäe Lasteaia Jaaniussike  pedagoogilise nõukogu 29.november 2017 koosoleku protokoll nr. 2 

päevakorra punkt  nr 1  

 

Otsustati:  

 

1.1 Kooskõlastada Sillamäe Lasteaia Jaaniussike arengukava 2018 - 2020  

Pedagoogilise nõukogu koosoleku juhataja:Anneli Vassijeva direktor 

Protokollija: Jana Arshinova 

 

2. Sillamäe Lasteaia Jaaniussike hoolekogu 01. detsember 2017 koosoleku protokoll nr.2 

päevakorrapunkt nr 1 

 

Otsustati:  

 

2.1. Kooskõlastada Sillamäe Lasteaia Jaaniussike arengukava 2018 - 2020  

Hoolekogu esimees: Sergei Varankin 

Hoolekogu sekretär: Tatjana Žilina 

 


