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SISSEJUHATUS 

 

Tarvastu  Lasteaia arengukava on dokument, mis annab ülevaate Tarvastu Lasteaia 

hetkeseisust ja määrab lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja -valdkonnad aastani 2020 ning 

sätestab arengukava uuendamise korra. 

Arengukava on valminud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arvestades lasteaia 

peamisi vajadusi, pedagoogilist potentsiaali ja eelarvelisi ressursse. 

Arengukava lähtealuseks on: 

 Koolieelse lasteasutuse seadus 

 Tarvastu Lasteaia põhimäärus 

 Tarvastu Lasteaia õppekava 

 Tarvastu Lasteaia sisehindamise analüüs 2016/2017 õppeaastal 

 Lasteaia personali ja hoolekogu meeskonnatöö kokkuvõte lasteaia tugevustest, 

nõrkustest, ohtudest ja võimalustest 

 Tarvastu valla arengukava aastateks 2012-2020 

Arengukava määrab lasteaia arengu ja omanäolisuse sellisena, nagu me soovime näha oma 

asutust lähiaastatel. 
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1. ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST,  ARENGUEELDUSTEST  JA – 

VAJADUSTEST 
 

1.1. Üldandmed 

 

 

Aadress Viljandimaa, Tarvastu vald, Soe küla 

69712 

Registrikood  75039497 

Telefon 43 68 339 

e-post lasteaed@tarvastu.ee 

Kodulehekülg tarvastulasteaed.weebly.com 

Koolitusluba Nr.7454 HTM 

Omandivorm munitsipaalharidusasutus 

Teeninduspiirkond Tarvastu vald 

Asjaajamis- ja õppekeel eesti keel 

Rühmade arv 7 

 

1.2. Lasteaia lühikirjeldus 
 

Tarvastu Lasteaed on asutatud Vambola Lasteaia ja  Tarvastu Lasteaed Naeruvõru  

ühinemisel 1.09.2016.  Lasteaia eelkäijateks on lisaks veel Väluste, Kärstna ja Suislepa 

lasteaiad. 

Tarvastu Lasteaed paikneb kolmes erinevas hoones: Kärstna mõisamajas asub Tõrupesa rühm, 

Mustla majas asuvad Suured ja Väikesed Naeruvõrud ning Soe majas asuvad Muumid 

(sõimerühm), Ubinakesed, Puhhid ja Naksitrallid. Rühmade looduslähedased ja 

muinasjutulised nimed kajastuvad rühmade tegevuskavades ning rühmaruumide 

sisekujunduses. 

1.3. Hetkeolukord 

Tarvastu Lasteaias on  erinevates piirkondades kokku 7 rühma. Soe majas asub 4 rühma (1 

sõimerühm, 3 aiarühma), Mustla majas asub 2 aiarühma ja Kärstna majas 1 liitrühm.  

31.05.2017 seisuga oli lasteaias 126 last. 

Personal: lasteaias töötab 32 inimest, neist pedagoogilist personali  on 19. 
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Tarvastu Lasteaias on loodud sisehindamissüsteem, mis koosneb sisekontrollist ja 

enesehindamisest. Välja on töötatud sisehindamise kord. Loodud on töörühm, kes 

koordineerib nii sisehindamise protsessi kui arengukava koostamist. Töörühma liikmed on 

läbinud sisehindamise koolituse. Personal on kaasatud oma töö analüüsimisse ja hindamisse. 

Juhtkonna ja   töötajate vahel toimuvad   arenguvestlused kord aastas.  

Lasteasutuses on olemas nõuetekohane dokumentatsioon: põhimäärus, kodukord, 

pedagoogide täiendõppel osalemise kord ja tuleohutuse juhend ning tegutsemisjuhendid 

tulekahju korral, töökeskkonna riskianalüüs jt.  

Tarvastu Lasteaial on oma sümboolika: laul, logo, lipp, tänukirjade blankett, lasteaia 

šokolaad jms. Lasteaia logos on kajastatud mulgi kultuuri elemente. Rühmasiseselt 

kasutatakse rühma nimedes kajastuvat sümboolikat. 

Lastevanemate kaasamine lasteaia töö tõhustamisse toimub läbi hoolekogu aktiivse ja 

toetava tegevuse. Lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia üritustel andes tagasisidet ja 

hinnanguid nii juhtide kui personali tööle. Lapsevanemad osalevad aktiivselt matkadel, 

väljasõitudel, karjääri-teemaliste päevade läbiviimisel (talutöödega tutvumine jms), 

kontsertidel, huvitegevuse toetamisel (eelkõige jalgpalli treeningute korraldamine ja ka ise 

osalemine). Tarvastu Lasteaia õppe- ja kasvatustöö põhimõteteks on laste individuaalsuse ja 

arengutaseme arvestamine, õpetamine ja õppimine eelkõige mängu kaudu, valikuvõimaluste 

pakkumine (rühmades loodud tegevuskeskused, mis pakuvad võimalusi valida erinevate 

vahendite, materjalide, tegevuste vahel). Õppekasvatustöös on olulisel kohal 

keskkonnateadlik mõtteviis, kultuuripärandi hoidmine ning mulgi keele ja kultuuri 

väärtustamine, terviseedenduslikud programmid (toitumine, liikumine, õuesõpe jms), 

liiklusalane kasvatus. Õppekasvatustööd rikastab mitmekesine omavalitsuse poolt 

finantseeritud huvitegevus (jalgpallitreeningud, tantsutunnid, teaduskoolis osalemine). 

Lasteaia juures tegutseb noortele vanematele suunatud  beebikool nimega Titekammer. 

Tarvastu Lasteaial on rikkalik koostööpartnerite võrgustik: Tarvastu Gümnaasium, muusika- 

ja kunstikool, raamatukogu, muuseum, Taibukate Teaduskool, noortekeskus, päästeamet, 

eakate klubid, hooldekodud ja eelkõige kohalik omavalitsus. Rahvusvahelist koostööd tehakse 

Norra Solsträleni lasteaiaga ja Rootsi Dalarna maakonna Gagnefi kommuuni 

kodanikeühendusega. 
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1.4. Tarvastu Lasteaia arengueeldused ja - vajadused lähtudes 

meeskonnatöö tulemustest 

 

Tarvastu Lasteaia peamisteks tugevusteks on püsiv töötajaskond, kes on avatud 

enesetäiendamisele.  Lasteaial on tihe ja toimiv koostöövõrgustik (valla haridus- ja 

kultuuriasutused, lapsevanemad, omavalitsus, välispartnerid jne). Erinevate 

koolitusvõimaluste leidmise tulemusena (SA Tiigrihüpe, Päästeamet, Eesti Punane Rist, 

Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Tervist Edendavad 

Lasteaiad) on laienenud lasteaia eripärast lähtuvate koolituste osakaal ning suurenenud kogu 

meeskonna kompetents. Lasteaial on informatiivne kodulehekülg ja head infotehnoloogilised 

võimalused  (paljundusmasinad, DATA projektor, tahvelarvutid, laminaatorid,  lauaarvutid, 

õpetajatele on renditud 6 sülearvutit).  Võimalused on õuesõppeks ja matkamiseks. Lasteaial 

on välja kujunenud traditsioonilised üritused ning lastele võimaldatakse tasuta kohaliku 

omavalitsus poolt finantseeritud mitmekülgset huvitegevust. Rühmade täituvus on hea. 

Lasteaed on liitunud e-lastaia platvormiga ELIIS. Lasteaial on oma sümboolika, mis toetab 

väärtuskasvatuse alast tegevust. 

Nõrkusteks on amortiseerunud ja ebapiisav õuevahendite valik. Soe maja  vajab 

renoveerimist, Mustla maja õueala kuivendamist. Mustla majas on rühmades ruumipuudus. 

Parklad on väikesed ja korraliku valgustuseta. Erivajadustega lapsed ei saa piisavalt 

professionaalset abi.  

Võimalustena võiks kaasata lapsevanemaid erinevatesse koostegevustesse. Lapsevanemad on 

huvitatud erinevatest koolitustest. Lasteaedadesse on võimalus kutsuda erinevate 

programmide raames näitetruppe, näitusi ja muid lastele suunatud tegevuste pakkujaid. 

Õuetegevusi on võimalik mitmekesistada erinevate hariduslike programmidega (nt. 

prügimajandus, peenarde rajamine jne.) 

Suuremateks ohtudeks Tarvastu lasteaiale on rahvastiku vananemisest tulenev laste arvu 

vähenemine. Tulevikus võib tekkida tööturul puudus noortest erialaspetsialistidest seoses 

nende koondumisega suurematesse tõmbekeskustesse. Erivajadustega laste ning erinevate  

terviseprobleemidega laste arv on suurenenud.  
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2. MISSIOON, VISIOON  JA  PÕHIVÄÄRTUSED 

 

Tarvastu Lasteaia missiooniks on:  

 luua võimalused ja tingimused lapse kujunemiseks isiksuseks, kes on sotsiaalselt 

tundlik, ennastusaldav, arvestab kaasinimesi ja hoiab loodust; 

 hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustades tema emotsionaalset, kõlbelist, 

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 

 

VISIOON 

 

Tarvastu Lasteaed on omanäoline, keskkonnateadlikku mõtteviisi kandev, tervislikke eluviise 

propageeriv, mulgi kultuuri väärtustav ning peredega tihedat koostööd tegev lasteasutus. 

 

Lasteaia moto: HOIA, KEDA ARMASTAD 

 

Põhiväärtused 

 

AVATUS –  teeme koostööd peredega, kogukonnaga, külaliikumisega, vallavalitsusega, 

valla haridus- ka kultuuriasutustega ning välispartneritega  

RAHULOLU – meie vanemad, lapsed, personal, pidaja annavad hinnangu lasteasutuse 

tegevusele 

MÄNGULISUS – oleme orienteeritud lapsekesksele õppekasvatustööle, järgime 

terviseedendamise  põhimõtteid ja soetame vastavaid (õues)õppevahendeid 
AUSUS – oleme omavahelistes  suhetes ausad ja avatud 

SÕBRALIKKUS – järgime kinnitatud rühmareegleid ja kodukorda, suhtleme vanematega 

positiivses võtmes 

TURVALISUS – meil on kaasaegne ja turvaline kasvukeskkond, hoiame ja väärtustame 

positiivset mikrokliimat  

UUDISHIMULIK – avastame kodukoha looduskeskkonna mitmekesisust ning paikkonna 

kultuuripärandi rikkust 

SALLIVUS – arvestame ja austame erisusi 
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3. LASTEAIA ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD 2017- 2020 

 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Arengu eesmärk:  

Lasteaed on hea mainega ja ühtseid väärtusi kandev haridusasutus. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 traditsiooniliste ürituste korraldamine: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, 

mudilaste laulupeo korraldamine, vanavanemate/emade/isade päevade tähistamine jms 

 lasteaia sümboolika kasutamine tunnustussüsteemis  

 arendustegevuse töörühma moodustamine (lasteaia personali, hoolekogu, 

koostööpartnerid), töörühma osalemine lasteaia arendustegevuses  

 rahulolu küsitluste  läbiviimine igal õppeaastal (vanematele, personalile) 

 majade eripära säilitamine   

 

 

3.2. Personali juhtimine 

 

Arengu eesmärk: 

Lasteaias töötavad laste arengut toetavad kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 personali osalemine täiendkoolitustel vastaval täiendkoolituse plaanile (esmaabi, 

toiduhügieen, tuleohutus, liiklus, tervise-edendus,  jms ) 

 lastevanemate ja personali ühiskoolituse läbiviimine üks kord õppeaasta jooksul 

 tervisekontrolli läbiviimine töötervishoiu arsti poolt  

 töötajate tunnustamine, selleks täiendavate materiaalsete ressursside leidmine 

 noorte töötajate suunamine  õpingute jätkamisele   

 mentorluse süsteemi rakendamine  noortele pedagoogidele  

3.3. Ressursside juhtimine 

 

Arengu eesmärk: 

Ressursside otstarbekas ja säästlik kasutamine tagab turvalise laste arengut toetava 

keskkonna. 
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Soe maja juurdeehituse projekti koostamine 

 Soe maja energiaauditi koostamine 

 Soe maja katuse uuendamine, fassaadi korrastamine 

 Soe maja juurdeehitus 

 Mustla maja õueala kuivendamine (projekti ülevaatamine, ehitusettevõtte leidmine) 

 mänguväljakute täiendamine ja renoveerimine (rahastusprogrammide kaardistamine, 

rahastustaotluste koostamine, turvalisusnõuetele vastavate mänguvahendite 

paigaldamine) 

 sülearvutite rendilepingute uuendamine  

 parkimisvõimaluste laiendamine Soe  ja Mustla maja juures 

3.4. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Arengu eesmärk:  

Lasteaiast läheb kooli laps, kes on rõõmsameelne, loov, endast ja kaaslastest ning 

ümbritsevast keskkonnast hooliv.  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 lapse arengu jälgimine ja hindamine (arengumapp, individuaalne arengukaart, 

arenguvestlus; koostöös õpetajate ja erialaspetsialistidega)  

 õppevahendite soetamine, mis tagaks valikuid võimaldava  mängulise kasvukeskkonna 

 lapse sotsiaalse võimekuse arendamine (õppekäigud, matkad, väljasõidud); 

lapsevanemate tõhusam kaasamine lapse arengu toetamisel 

 täiskohaga logopeedi tööle rakendamine 

 õppe- ja kasvatustegevuses loovuse, turvalisuse ja tervise-teemade süvitsi käsitlemine 

(„Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika rakendamine, Tervist Edendavate 

Lasteaedade programmis osalemine, mahetoodete osakaalu suurendamine 

toitlustamisel, vastavate koolitusprogrammide rakendamine) 

 ohutusalaste õppepäevade korraldamine 

 KIK-i programmides osalemine- keskkonnateadliku mõtteviisi propageerimine (KIK-i 

rahastusmeetmetele taotluste esitamine, prügi sorteerimise õppeväljaku rajamine) 

 mulgi kultuuri/keele projektides osalemine(folklooripäevad, Mulgi pidu jms) ning 

õppekavas täiendavate võimaluste leidmine kultuuripärandi väärtustamiseks (koduloo 

nädal, EV 100 üritused) 
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3.5. Koostöö huvigruppidega 

 

Põhieesmärk: 

Koostöö tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja huvigruppide rahulolu. 

Huvigruppide loetelu: lapsed, lapsevanemad, Tarvastu Gümnaasium, Tarvastu Muusika-ja 

Kunstikool, Tarvastu raamatukogu ja muuseum, Käsitöökoda, Noortekeskus, Taibukate 

Teaduskool, kohalikud ettevõtjad, päästeamet, eakate klubi, Jalgpalliklubi FC Tarvastu, 

kohalik omavalitsus, keskkonnaamet, nõustamiskeskus Rajaleidja, Norra Solsträleni lasteaed, 

Rootsi Dalarna maakonna Gagnefi valla kodanikeühendus. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 huvigruppide koostöö süsteemne kavandamine 

 pedagoogide ja lastevanemate ühiskoolituse läbiviimine 1 kord õppeaasta jooksul 

(lähtudes lapsevanemate ootustest) 

 tagasiside huvigruppidelt; rahuloluküsitluste läbiviimine   

 lasteaia tegevuste regulaarne kajastamine igakuises Tarvastu Lasteaia Teatajas, valla 

ajalehes Tarvastu Teataja, ajalehes Üitsainus Mulgimaa ja  maakonnalehes Sakala 

 koostööpartnerite tunnustamine ja tänamine (tänukirjad, meened jms)  

 Norra Solsträleni sõpruslasteaia koostööprogrammi arendamine (videokontaktid, 

vastastikused külaskäigud, laste ja vanemate vahetute kontaktide toetamine jms) 

 Gagnefi valla Eesti Sõprusühingu tegevuse toetamine (sõprusperede programm) 
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4. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 

Valdkond Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid Lasteaed on hea mainega ja ühtseid väärtusi kandev 

haridusasutus 

Indikaatorid Rahulolu küsitluste läbiviimine (lastevanemad, 

hoolekogu, personal, huvigrupid) 

Tegevus 

 

 Teostaja/vastutajad 

 
2017 2018 2019 

Arengukava 2017 – 2020 

koostamine ja uuendamine 

töörühma poolt 

X X X direktor  

Töörühma moodustamine 

enesehindamissüsteemi 

täiendamiseks; selle 

rakendamine 

X X X õppejuht 

Rahuloluküsitluste vormide  

täiustamine  

X   direktor, õppejuht 

Rahuloluküsitluste läbiviimine X X X õppejuht 

Õppeaasta kokkuvõte, analüüs, 

parendustegevuste välja 

toomine koostöös hoolekoguga 

X X X direktor, õppejuht 

Sisehindamise süsteemi 

täiustamine 

X  X direktor, õppejuht 

Hindamiskriteeriumide 

võrdlused EHIS-e grupi 

keskmisega 

X X X direktor, õppejuht 

Lasteaia sümboolika 

väljatöötamine 

X   personal 

Lastevanemate ja 

koostööpartnerite tunnustamine  

lasteaia tegevuse parendamise 

valdkonnas  

X X X direktor  

Majade eripära säilitamine X X X direktor, õppejuht 
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Valdkond Personali juhtimine 

Eesmärgid Laste arengut toetavad kvalifitseeritud ja motiveeritud 

töötajad 

Indikaatorid Arenguvestlused personaliga 

Kvalifitseeritud personali osakaal 

Koolitustel osalemine 

Tegevus 2017 2018 2019 Teostaja/vastutajad 

   

Personali osalemine 

täiendkoolitustel, tasuta 

koolitusvõimaluste 

leidmine(HITSA) 

X X X direktor, õppejuht 

Kogemusnõustamine 

kolleegilt kolleegile 

X X X direktor, õppejuht 

Tervise kontroll 

töötervishoiu arsti pool 

X X X direktor 

Töökeskkonna riskianalüüsi 

ja tööohutuse alase 

dokumentatsiooni 

koostamine 

X   direktor, õppejuht 

Esmaabi koolitus   X direktor, õppejuht 

Toiduhügieeni koolitus X  X direktor 

Tuleohutusalane koolitus X X X direktor  

Tervist Edendavate 

Lasteaedade koolitus 

X X X direktor, õppejuht 

Liiklusalane koolitus 

õpetajatele 

X   õpetajad 

Lastevanemate ja personali 

ühiskoolitused (1x aastas) 

X X X direktor, õppejuht, personal 

Õpetaja abide koolitused    X X direktor 

Personali rahulolu uuringu 

läbiviimine 

X X X direktor, õppejuht  

Töötajate tunnustamine ja 

motiveerimine  

X X X direktor 
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Valdkond Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid Kooli läheb rõõmsameelne, loov, endast ja 

ümbritsevast keskkonnast hooliv laps 

Indikaatorid Laste arengutaseme jälgimine 

Koolivalmidustestid 

Tegevus 

 

 Teostaja/vastutajad 

 
2017 2018 2019 

Lapse individuaalse arengukaardi 

rakendamine 

X X X Direktor, õppejuht, õpetajad 

Laste arengu hindamine 

(arengumapp, arenguvestlused) 

X X X Õpetajad, logopeed 

Hariduslike erivajadustega laste 

arengu toetamine, vajadusel 

individuaalsete arenduskavade 

rakendamine 

X X X Õpetajad,  

logopeed 

Täiendavat võimaluste loomine 

sotsiaalse võimekuse 

arendamiseks (õppekäigud, 

matkad, väljasõidud) 

X X X direktor, 

õppejuht 

õpetajad 

Õuesõppe rakendamine X X X õpetajad 

Kultuuripärandi sidumine 

õppekavaga; mulgi keele ja 

kultuuri projektides osalemine 

X X X õpetajad 

Keskkonnahariduslikes 

programmides osalemine (KIK-i 

rahastusmeetmete taotlused) 

Prügisorteerimise õppeväljaku 

rajamine 

X X 

 

X direktor, õppejuht, õpetajad, 

direktor 

TEL võrgustiku töös osalemine X X X õpetajad 

„ Kiusamisest vaba lasteaed “ 

projektis osalemine 

X X X õpetajad 

Avastusõppe meetodite 

rakendamine; osalemine  

Taibukate Teaduskooli tegevuses 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Ringitegevuse  

arendamine/laiendamine: jalgpall, 

Titekammer,  puutöö jms 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Avatud tegevused vanematele, 

ühisarutelud, laste ja 

lastevanemate ühisprojektid 

(KIK, mulgi kultuur jt) 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Õppekasvatustöö pidev 

kajastamine Tarvastu Lasteaia 

Teatajas 

X X X meedia töögrupp, õppejuht, 

direktor 
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Valdkond Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid Koostöö tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja 

osapoolte rahulolu 

Indikaator Rahulolu küsitlused 

Reflektsioon 

Meediakajastused 

Välis- ja sisekontaktide laienemine 

Tegevus 

 

 Teostaja/ 

vastutajad 

 2017 2018 2019 

Koostöö lastevanemate ja 

hoolekoguga (ühiskoolitused, 

arenguvestlused, 

õppenõustamisvestlused, 

rahuloluküsitlused) 

X X X direktor  

õppejuht 

õpetaja 

Koostöö teiste lasteaedadega 

(infovahetus, ühiskoolitused, 

sõpruskohtumised jms) 

X X X direktor  

õppejuht 

õpetaja 

Koostöö Tarvastu Gümnaasiumi 

ja Tarvastu Muusika- ja 

Kunstikooliga( kontserdid, 

ühisüritused, koolitused, 

projektid, võrgustikutöö jms) 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Võrgustikutöö Viljandimaa 

Rajaleidja keskusega 

X X X direktor  

õppejuht 

logopeed 

Koostöö teiste asutustega 

( rahvamaja, noortekeskus, 

raamatukogu, muuseum, 

käsitöökoda, päästeamet, 

kohalikud ettevõtjad jne) 

X X X direktor  

õppejuht 

õpetajad 

Gagnefi valla Eesti Sõprusühingu 

tegevuse toetamine meie 

vallas(sõprusperede programm) 

X X X direktor 

õppejuht 

logopeed 

Norra Solsträleni lasteaia 

koostööprogrammi jätkamine 

X X X direktor   

õppejuht 

logopeed 

TEL võrgustikutöös osalemine X X X õpetajad 

Koostööprojektid kohaliku 

omavalitsusega 

(kaasfinantseeringud) ja 

külaliikumisega 

X X X direktor 

Tagasiside huvigruppidelt ja 

partnerite rahulolu uuringud 

X X X direktor 

Tänukirjad koostööpartneritele X X X direktor 

Meediakajastused  X X X direktor  

õppejuht 
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Valdkond Ressursside juhtimine 

Eesmärgid Ressursside otstarbekas ja säästlik kasutamine tagab 

turvalise ja lapse igakülgset arengut toetava 

kasvukeskkonna 

Indikaatorid Renoveeritud ruumid ja õuealad 

Eelarve täitmine 

Täiendavate rahaliste võimaluste leidmine (projektid, 

sponsorlus jms) 

Tegevus 

 

 Teostaja/ 

vastutajad 

 2017 2018 2019 

Soe maja juurdeehituse 

projekti koostamine 

X   direktor, KOV 

Soe maja juurdeehitus:  

bassein, saal, laoruumid jne 

 X X direktor, KOV 

Soe maja energiaauditi 

koostamine 

X   direktor, KOV 

CO2 meetme rahaliste 

eraldiste kasutamine: Soe 

maja fassaad, avatäited, 

küttesüsteem, ventilatsioon, 

katus 

 X  direktor 

KOV 

Infotehnoloogiliste vahendite 

soetamine 

X X X direktor 

Mustla maja õueala 

kuivendamine 

 X  direktor 

Mänguväljakute täiendamine 

ja renoveerimine 

X X X direktor 

Kõikide majade 

hooldusremont  

X X X direktor 

Parkimisvõimaluste 

laiendamine Soe ja Mustla 

maja juures 

  X direktor 

Õppe- ja kasvukeskkonna 

varustamine kaasaegsete 

vahenditega 

X X X direktor 

Mööbli väljavahetamine 

Mustla ja Soe 

majas(rühmaruumid, 

garderoobid) 

X X X direktor 

Keskkonnahariduslikud 

investeeringud (projektid, 

prügimaja rajamine Soel) 

 

X X X direktor 

õppejuht 

Prügisorteerimise väljaku 

rajamine 

 X  direktor 
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Valdkond Tervise edendamine 

Eesmärgid Tervislik toit ja aktiivne liikumine värskes õhus toetavad  

laste igakülgset arengut 

Indikaatorid Laste ja personali haiguspäevade arvu vähenemine 

Laste terviseteadlik käitumine 

Õueala mänguvahendite arv 

Tegevus 

 

 Teostaja/ 

vastutajad 

 2017 2018 2019 

Lasteaia õuealade 

mänguvahendite täiendamine 

X X X direktor 

Ohutuspäevade korraldamine X  X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Õuesõppe meetodite  

rakendamine 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetajad 

Riskianalüüside läbiviimine X X X direktor 

Töötervishoiu kontrolli 

läbiviimine 

X  X direktor 

Mahetoodete kasutamine 

laste toidulaua rikastamiseks 

X X X direktor 

kokad 

TOOTSI peenarde rajamine 

laste toidulaua 

mitmekesistamiseks 

X X X kokad, abipersonal 

õpetajad 

Osalemine tervistedendavate 

lasteaedade ühistegevuses 

X X X direktor 

õppejuht 

õpetaja 

Õppe- ja kasvukeskkonna 

varustamine aktiivsele 

liikumisele innustavate 

mänguvahenditega 

X X X direktor 

Jalgpallitreeningud 4-7 

aastastele lastele 

X X X direktor 

õppejuht 
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Valdkond Liikluskasvatus 

Eesmärgid Laste liikluskäitumine  on teadlik ja  ohutu  

Indikaatorid 

 

Korraldatud õppepäevade ja koolituste arv 

Liiklustestid koolieelikutele 

Tegevus 

 

 Teostaja/ 

vastutajad 

 2017 2018 2019 

Liiklusväljakute rajamine 

õuealadele Mustla majas 

X   direktor 

hoolekogu 

Projekt „Liiklusvankrid 

lasteaeda“ 

X   direktor 

Maanteeamet 

Tarvastu Gümnaasium 

Õpetajate koolitus                 

“ Liiklusharidus lasteaias“ 

X   direktor 

õppejuht 

Õppekava on täiendatud 

liiklusalase töökavaga 

X   õppejuht 

õpetajad 

Liikluskasvatuse alase 

õppevara süstematiseerimine 

ja täiendamine 

X X X direktor 

õppejuht 

Maanteeameti osalemine 

ohutuspäeval 

X  X direktor  

õppejuht 
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava vaadatakse läbi ja vajadusel uuendatakse üks kord aastas lähtuvalt sisehindamise 

tulemustest. Arengukava eelnõu kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ja kooskõlastatakse 

hoolekoguga. Arengukava koos muudatuste-ettepanekutega esitatakse kohalikule 

omavalitsusele 1.oktoobriks. Arengukava muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse 

volikogu. 

Arengukava uuendamise tingimuseks on muutused seadusandluses, finantstingimuste 

muutumine, pedagoogilise nõukogu või hoolekogu taotlus, ettenägematud asjaolud.  

 Arengukava muutmise eeltöö: 

 juunikuus esitavad  õpetajad aruanded õppe-kasvatustöö kohta  

 nendele lisatakse majanduslikud aruanded ja näitajad  

 direktor koostab kokkuvõtte arengukava täitmisest  

 augustikuus toimub arengukava analüüs hoolekogus ja personali üldkoosolekul 

 septembrikuu lõpus esitab direktor arengukava muudatuste ettepanekud 

kooskõlastamiseks hoolekogule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


