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1 Sissejuhatus 

Pärnu Lasteaed Trall arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arengu põhisuunad ja 

valdkonnad aastateks 2020 - 2035, tegevuskava aastateks 2020 - 2022 ja arengukava 

uuendamise korra. 

Lasteaed Trall arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia põhimäärusest, Pärnu linna ja Pärnu 

linna haridusvaldkonna arengukavast, haridusalastest õigusaktidest, lasteaia sisehindamise 

aruandest (2017-2019). Arengukava valmimisel on järgitud meeskonnatöö ja 

osalusdemokraatia printsiipe ning dokument on kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekogu koosolekutel. 

Arengukava koosneb järgmistest osadest:  

• hetkeseisu analüüs ja arengueeldused, mis tuginevad sisehindamise tulemustele;  

• arengustrateegia, lasteaia missioon ja visioon aastaks 2025;  

• tegevuskava aastateks 2020 - 2022, kus on välja toodud alavaldkondade eesmärgid ja 

tegevuste läbiviimise ajakava; 

• arengukava uuendamise kord. 

 

2 Üldandmed 

2.1 Kontakt ja asukoht 

Pärnu Lasteaed Trall asub Pärnu linnas Ülejõe piirkonnas aadressil: Kiige 9, 80035 PÄRNU; 

telefon: 442 9184. 

E-post: info@trall.parnu.ee; kodulehekülg: www.trall.parnu.ee. 

2.2 Lühikirjeldus ja omapära 

Lasteaed avati 03.11.1978 aastal nime all Pärnu Kolhooside Ehituskontori (KEK) 

Lastepäevakodu Trall. Lasteasutus on ehitatud eriprojekti järgi ning moodustab osa Pärnu 

KEK-i elamute kvartalist. Hoone arhitektiks on Toomas Rein, sisekujundajaks Helle Gans, 

õueala kujundajaks Sirje Lapin (Runge). Lastepäevakodus avati neli sõimerühma ja kaheksa  

aiarühma, kus projektijärgne kohtade arv tol ajal oli 280. 

Muutused lasteaia arengus: 

• 1979. aastal sai Pärnu KEK´i lastepäevakodu nimeks Pärnu Rajooni RSN TK 

Haridusosakonna Lastepäevakodu nr 6. 

• 1992. aastal viidi lastepäevakodu üle Pärnu Linna Haridusameti alluvusse. 

• 1995. aastal nimetati asutus ümber Pärnu Lastepäevakoduks Trall, aadressiga Pärnu, Ehitajate 

tee 3.  

• 1999. aastal sai lasteasutus nimeks Pärnu Lasteaed Trall aadressiga Pärnu, Kiige tn 9.  

• Seoses demograafiliste muutustega suleti ajavahemikul 1989-2002 seitse rühma, avatuks jäi 

viis rühma sh üks sõimerühm.  

mailto:info@trall.parnu.ee
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• Aastatel 2004 – 2011 tegutses lasteaiaga ühe katuse all Pärnu Pereabikeskus, mis tegutses 

kahes tühjaks jäänud sõimerühmas. 

• 2014. a. septembrist on lasteaias avatud taas kõik 12 rühma. 

• Aastatel 2015- 2019 a tegutses lasteaias kahesuunalise keelekümbluse rühm, kuna lasteaias 

käis palju vene koduse keelega lapsi. 

Pärnu Lasteaed Trall on munitsipaallasteaed, mille omanikuks on Pärnu linn. Lasteaed pakub 

eelkooliealistele lastele päevahoiu ja alushariduse omandamise võimalust. Õppe- ja 

kasvatuskorralduse aluseks on “Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ja “Pärnu Lasteaed 

Trall õppekava”. Õppetöö toimub eesti keeles. Meie õppe- ja kasvatustöö põhimõtteks on lapsest 

lähtuv õpetamine, kus õpetaja on lapsele sobiva arengukeskkonna looja ja õppimise suunaja. 

Laps saab olla aktiivne tegutseja ja õppida läbi praktilise tegevuse. Kasutatakse erinevaid 

aktiivõppe meetodeid:  miniprojektid õppe- ja kasvatustöö osana, uurimuslik avastusõpe, 

kontseptsioon „Lähme Arvumaale“ ja õuesõpe. Lasteaed on liitunud TEL lasteaedade 

võrgustikuga (2010), projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ (2012) ning 

keelekümblusprogrammiga (2012). Lasteaias väärtustatakse Eesti kultuuri traditsioonide 

tutvustamist pärimuskultuuri edasikandmiseks. Oluliseks peetakse tervislike eluviiside 

kujundamist ning füüsilise aktiivsuse toetamist, mida toetab meie keskkond. Unikaalse projekti 

järgi valminud lasteaiahoones on avarust, rõõmsaid värve ja tänu arvukatele katuseakendele palju 

valgust. Sisekujundaja poolt on rühmaruumi projekteeritud kokku- ja lahtikäiv mööbel, liumäed, 

erinevad platvormid ja pikad koridorid, mis võimaldavad lastel loovat ning aktiivset tegutsemist 

ka siseruumides. Lasteaeda ümbritsevad kaks avarat mänguväljakut.   

Lasteaial on oma legend, mis on seotud maja nime ja asukohaga, rühmade nimede ning 

nimitegelastega. Legendi autoriks on õpetaja Maia Talinurm. Rühmadel on sookollikestest 

maskotid, mida kasutatakse õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel. Õppeaasta teemad sõnastatakse 

mänguliselt sidudes pealkirja Sookolliga. Lasteaia legendi nimitegelased Sookoll ja Haldjas 

osalevad sageli laste pidudel, lisades sellega mängulisust ja põnevust. Välja on kujunenud 

traditsioonilised ettevõtmised koos vanematega nagu Jõululaat, Trallimaja päev, kevadtalgud, 

milles osaleb kogu lasteaiapere. Rühmades tegutsevad vanematekogud teevad koostööd rühma 

personaliga lastele soodsa keskkonna loomiseks ja sündmuste korraldamiseks. Õhtusel ajal 

tegutsevad lasteaia ruumides  huviringid lastele:  tantsuring, jalgpall ja inglise keel. 

 

3 Hetkeolukorra kirjeldus 

3.1 Arengukava 2017 – 2019 tulemused  

3.1.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Strateegiline eesmärk: Lasteaia juhtimine on sihipärane ja tulemuslik.  

Tugevused: 

• Organisatsioonis on ühiselt heakskiidetud eesmärgid ja ühine visioon. 

• Juhtkonna tegevus on sihipärane ja suunatud eesmärkide täitmisele. Personal peab oluliseks 

kokkulepitud põhiväärtustega arvestamist oma töös. 

• Juhtidel on soov ja oskus personali kaasata ning luua motiveeriv õhkkond.  
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• Asutusel on toimiv sisehindamissüsteem, mis toob välja põhitegevuse tugevused- nõrkused 

ning on sisendiks parendustegevuste planeerimisel. 

Parendusvõimalused: 

• Langetada juhtimisotsused kaalutletult, tõenduspõhisel infol ja eelneva analüüsi ning 

mõjutegurite hindamise tulemusel. 

• Osaleda piirkondliku või vabariikliku võrgustiku töös ja tutvustada asutuse häid praktikaid. 

• Suurendada lastevanemate rahulolu juhtimisega avatuma koostöö ja tõhusama 

kommunikatsiooni kaudu. 

• Hinnata sisehindamissüsteemi toimivust ja analüüsida hindamismeetodite tõhusust. 

• Kaasata sisehindamise tulemuste analüüsimisele erinevaid sidusgruppe- personal, hoolekogu, 

pidaja. 

3.1.2 Personalijuhtimine 

Strateegiline eesmärk: Kollektiiv vastab õppiva organisatsiooni tunnustele.  

Tugevused 

• Töökeskkond on positiivne ja avatud; tunnetatakse ühistel eesmärkidel tegutsevat ja 

kokkuhoidvat meeskonda. Juhtkonnalt ja kolleegidelt saadakse vajadusel toetust ja abi.  

• Koolitusteemad on seotud sisehindamise tulemuste ja arengukava eesmärkidega. Jagatakse 

aktiivselt koolitusel saadud teadmisi kolleegidele.   

• Asutuse töökorraldus on arusaadav ja tööjaotus selge. Pedagoogiline personal on motiveeritud 

ning neile meeldib oma töö.  

Parendusvõimalused 

• Toetada personali professionaalset arengut süsteemselt ja planeeritult. 

• Hinnata täiendkoolituste tulemuslikkuse mõju. 

• Uuendada asutuse motivatsioonisüsteemi pöörates tähelepanu tehnilise personali 

motiveerimisele. Märgata edulugusid ja inspireerida töötajaid neid rakendama ja oma 

edulugusid looma. 

3.1.3 Koostöö huvigruppidega 

Strateegiline eesmärk: Huvigrupid on kaasatud.  

Tugevused 

• Huvigrupid on määratletud asutuse arengukavas ja koostöö planeeritud õppeaasta 

tegevuskavas.  

• Lasteaial on välja kujunenud koostöö Tammsaare, Kellukese, Kadri lasteaiaga (rühma tasand), 

Ülejõe ja Rääma põhikooliga (vanemad rühmad), Pärnu Muuseumiga, Keskraamatukoguga, 

Pärnumaa Kutsehariduskeskusega (PKHK). Koostöö on toetanud asutuse põhitegevust. 

• Hoolekogu on toetav ja nende mõju lasteaia arengule positiivne. 

Parendusvõimalused 
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• Kaasata uusi koostööpartnereid arengukava uute eesmärkide elluviimiseks. 

• Osaleda aktiivsemalt erinevates haridusalastes koostööprojektides.  

• Tõhustada koostööd koduga lapse arengu igakülgseks toetamiseks. Parandada info liikumist 

kodu ja lasteaia vahel. 

3.1.4 Ressrusside juhtimine 

Strateegiline eesmärk: Turvaline ja kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.   

Tugevused 

• Pidaja poolt tehtud investeeringud on oluliselt parandanud asutuse füüsilist keskkonda.    

• Lasteaia ruumid vastavad kehtivatele normidele, sisekeskkond on turvaline, lapse arengut 

toetav ning kujundatud nende soove ja vajadusi arvestades.  

• Lasteaia eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihipäraselt arvestades arengukava eesmärke. 

Pärnu linna investeeringud lasteaeda Trall aastatel 2017- 2019 

• 2017 a. Rühmaruumi remont (20 000 eurot) 

• 2019 a. Lasteaia mänguväljakute renoveerimisprojekti tellimine (13 800 eurot) 

• 2019 a. Hoone energiatõhususe tööd: lasteaia fassaadi ja katuse soojustamine, küttesüsteemi 

tasakaalustamine, ventilatsiooni paigaldamine (752 994 eurot) 

Parendusvõimalused 

• Renoveerida mänguväljak vastavalt renoveerimisprojektile. 

• Jätkata kaasaegse ja turvalise kasvu- ja töökeskkonna kujundamist. 

• Jätkata efektiivset ja säästlikku majandamist. 

3.1.4.2 Inforessursside juhtimine 

Tugevused 

• Lasteaia arvutid on vahetatud uuemate vastu, kaitstud viirusetõrjeprogrammiga ning 

probleemide korral on tagatud IT tugi.  

• Asutusesisene infoliikumine on väga hea. Kasutusel on ühine serveri süsteem, mille kaudu 

jagatakse asutusesiseselt dokumente ja galeriid. 

• Vanemad on kaasatud infosüsteemi ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem) 

aastast 2018, jaanuariks 2020 on liitunud 90% peredest. Rühmades kasutusel mobiiltelefonid.  

Parendusvõimalused 

• Jätkata infotehnoloogilise ressursi arendamist. 

• Minna valdavalt üle dokumentide digitaalsele liikumisele. 

3.1.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Strateegiline eesmärk: Koolivalmiduse saavutanud laps. Tegutsemishimuline, vaimselt ja 

sotsiaalselt arenenud laps. 
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Tugevused  

Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine ja läbiviimine 

• Õppekava on uuendatud 2018 aastal.  

• Õpetajate kattuva tööaja pikendamine on toetanud lapsest lähtuvat õppekasvatustöö 

korraldust- võimalus käia õppekäikudel, arvestada lapse individuaalsete eripäradega, 

viia tegevusi läbi gruppides ja individuaalselt. Laps saab rohkem täiskasvanu 

juhendamist ja tähelepanu.  

• Laste kooliks ettevalmistus on heal tasemel. Lapse kooliküpsust hinnatakse läbi 

erinevate meetodite ning vajadusel toetab lapse arengut tugiõpetaja. 

• Lasteaias arvestatakse lapse eripäradega sh andekusega. Lapsed saavad esineda lasteaia 

üritustel, osaleda konkurssidel ja näitustel. 

• Lastele on tutvustatud järjepidevalt eesti kultuuritraditsioone. 

• Õppetöö rikastamiseks on kasutusele võetud kaasaegseid robootilisi vahendeid ja 

kasutatud infotehnoloogilisi võimalusi, mille tulemusel on õpiprotsess muutunud 

kaaseaegsemaks ning on lastele põnevam ja motiveerivam tegevus. 

• Tegutsevad huviringid, mis toetavad lapse arengut, eripära ning pakuvad positiivseid 

emotsioone.  

Tervislikke eluviise ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi kujundavad tegevused 

• Lasteaed on liitunud TEL võrgustikuga, toimub süsteemne tervislike eluviiside ja 

keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamine. 

• Lasteaia menüü on tervislik ja tasakaalustatud, suurenenud on kohaliku ja mahe 

toiduainete kasutamine.  

• Väga oluliseks on peetud laste liikumist ja õues viibimist. 

 2017 2018 2019 

Mulle meeldib lasteaias käia 4,5 4,6 4,5 

Mul on piisavalt mänguaega 4,2 4,2 4,2 

Mulle meeldib lasteaias sõpradega mängida 4,8 4,7 4,7 

Mulle meeldivad mänguasjad rühmas 4,5 4,5 4,3 

Mulle meeldivad mänguvahendid õues 4,7 4,7 4,4 

Mulle meeldivad tegevused õpetajatega 4,5 4,4 4,5 

Mulle meeldib õues olla 4,8 4,5 4,6 

Mulle meeldib lasteaia toit 4,4 4,4 4,2 

Tabel 1. 6-7 aastaste laste rahulolu lasteaiaga 

 

Parendusvõimalused 

• Planeerida õppekasvatustegevusi jätkuvalt mänguliselt ning teemade valikul arvestada 

laste huvidega.    

• Suurendada väärtuskasvatuse osakaalu õppe- ja kasvatustegevuses. 
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• Toetada erivajadustega laste arengut koostöös kõigi osapooltega. 

• Rakendada uusi kaasaegseid õppemetoodikaid. 

• Suurendada toidu valmistamisel maheda ja kodukoha läheduses kasvanud toiduainete 

kasutamist. 

3.2 Pedagoogiline personal (seisuga 01.01.2020) 

Lasteaias töötab 27 pedagoogi (sh logopeed), neist 85,2 % vastavad kvalifikatsioonile. 

Suurenenud on keskharidusega õpetajate arv: 2017- 7%; 2020- 15%. Kolm õpetajat on 

pedagoogilist kõrgharidust omandamas- kaks eripedagoogika ja üks alushariduse pedagoogika 

erialal. Pedagoogide keskmine vanus on 46 aastat, mis on püsinud stabiilsena. Viimastel aastatel 

on suurenenud kogemusteta õpetajate osakaal- 27% pedagoogidest on töötanud õpetajana alla 

viie aasta, 38,5 %-l on staaži üle 20 aasta. Probleeme on logopeedi leidmisega. Logopeed töötab 

0,5 ametikohta, sest tööturul puuduvad vastavad spetsialistid ning olemasolevad töötavad mitmes 

asutuses. Täitmata on muusikaõpetaja 0,5 ametikohta, mida ei ole samuti õnnestunud täita 

vaatamata mitmetele väljakuulutatud konkurssidele. 

 

 

Joonis 1. Pedagoogide haridustase seisuga 01.01.2010 

 

 

4 Arengustrateegia 

4.1 Missioon 

Lasteaed Trall loob koostöös perekonnaga ja arvestades iga lapse individuaalsust mitmekesised 

tingimused tegutsemishimulise, kehaliselt, vaimselt ja sotsiaalselt arenenud lapse kasvamiseks. 
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4.2 Visioon 

Lapsekeskses ja omanäolises lasteaias sirgub lapsest iseseisev ja keskkonnast hooliv koolilaps.  

4.3 Põhiväärtused 

T - turvaline ja tervislik 

R - rahvatraditsioonid 

A - austus ja avatus 

L - loovus   

L - loodussõbralikkus 

4.4 Strateegilised eesmärgid 

• Juhtimine on tulemuslik ja sihipärane. 

• Kollektiiv vastab õppiva organisatsiooni tunnustele.  

• Laps on saavutanud koolivalmiduse.  

• Huvigrupid on kaasatud. 

• Töö- ja kasvukeskkond on turvaline ja kaasaegne.  

4.5 Arengukava põhilised suunad ja valdkonnad 

4.5.1 Eestvedamine. Juhtimine. 

• Juhtkonna eestvedamisel asutuse osalemine uutes arendavates projektides.  

• Juhtimise parendamine läbi kaalutletud juhtimisotsuste, juhtide professionaalse arengu 

ning vanemate kaasamise arengukava ja visiooni elluviimisele. 

• Sisehindamissüsteemi täiendamine. 

4.5.2 Personalijuhtimine 

• Personali professionaalsuse tõstmine, õpetajate jõustamine. 

• Tehnilise personali motivatsiooni suurendamine. 

• Personali initsiatiivi toetamine uute ideede kavandamisel ja elluviimisel. 

4.5.3 Koostöö huvigruppidega 

• Uute koostööpartnerite kaasamine eesmärkide saavutamiseks. 

• Aktiivne osalemine (haridusalastes) koostööprojektides. 

• Koostöö lapsevanematega lapse arengu parimaks toetamiseks (koolitamine, nõustamine, 

infovahetus). 
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4.5.4 Ressursside juhtimine 

• Mänguväljakute renoveerimine. 

• Asutuse riskianalüüsi uuendamine. 

• Ressursside säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine. 

4.5.4.1 Inforessursside juhtimine 

• Üleminek valdavalt digitaalsele asjaajamisele.   

• Infotehnoloogilise ressursi arendamine- andmete varundamine, serveri uuendamine. 

4.5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess 

• Iga lapse arengu toetamine koostöös erinevate osapooltega. 

• Väärtuskasvatuse osakaalu suurendamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

• Kaasaegset  õpikäsitust toetavate uute õppemeetodite rakendamine. 

• Lapsest lähtuva mängulise õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning läbiviimine. 
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5 TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2020-2022 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine. Strateegiline juhtimine. 

Eesmärgid: 

• Loodud on motiveeriv töökeskkond, kus toimib koostöö kõikidel tasanditel ning tõusnud on üldine rahulolu lasteaia ja juhtimisega. 

• Lasteaed on liitunud programmiga Roheline kontor/ Roheline kool. 

Tegevused Soovitud tulemused 2020 2021 2022 Vastutaja 

Eestvedamine ja juhtimine 

Tegevusplaani kavandamine ja elluviimine 

liitumiseks programmiga Roheline kool ja 

Roheline kontor. 

Lasteaed on tuntud kogukonnas kui 

keskkonnahoidlik lasteaed. 

x x 

 

 Direktor  

Liitumine programmiga Roheline kool ja 

Roheline kontor. 

Lasteaeda on tunnustatud 

ökomärgisega. 

  x Direktor  

Juhtkonna professionaalsete oskuste 

arendamine.  

Juhtkond on professionaalne. 

Personali rahulolu juhtimisega. 

x x x Direktor  

Asutuse edulugude/ parimate praktikate  

tutvustamine. 

Personal on motiveeritud. x x x Direktor  

Koostöö lapsevanematega 

• vanemate kaasamine planeerimisprotsessi; 

• lasteaia ootuste selgitamine 

lapsevanematele; 

• pressiteadete väljastamine olulise info 

jagamiseks; 

• lapsevanema vajadustega arvestamine. 

 
Lapsevanemad toetavad tegevusi 

lasteaias. 

 

Lastevanemate rahulolu juhtimisega.  

 

x x x Direktor  
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Sisehindamine 

Sisehindamissüsteemi toimivuse hindamine ja 

uuendamine. Tegevusnäitajate lisamine. 

Täiendatud sisehindamissüsteem on 

asjakohane ja fokusseeritud asutuse 

arengule. 

x   Direktor  

Hindamistulemuste koostöine analüüs, 

järelduste väljatoomine. 

Tulemused on analüüsitud erinevate 

huvigruppide poolt. 

x x x Direktor  

Hindamismeetodite tõhususe analüüsimine ja 

parenduste sisseviimine, rahuloluküsimustike 

täiendamine.  

Asjakohase tagasiside saamine. x x  Direktor  

  

5.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

• Personali professionaalne areng on toetatud.  

• Rahulolu motiveerimisega on tõusnud.  

Tegevused Soovitud tulemused 2020 2021 2022 Vastutaja 

Personali arendamine 

Õpetaja individuaalse koolitusvajaduse 

väljaselgitamine ja arenguplaani koostamine 

kolmeks aastaks. 

Professionaalsed õpetajad, lastele 

paremate arengutingimuste loomine.  

x x x Õppealajuhataja 

Mentorluse laiendamine.  Uued õpetajad on toetatud kogu 

õppeaasta vältel. 

x x x Õppealajuhataja 
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Täienduskoolituse tulemuslikkuse mõju 

hindamiseks meetmete väljatöötamine ja 

rakendamine. 

Personal kasutab koolitusel saadud 

teadmisi oma igapäevatöös. 

x x x Õppealajuhataja 

Õpetaja abide koolitamine õppetegevuse 

toetamisel. 

Rühmameeskonnad loovad koostöö 

kaudu parima õpikeskkonna lastele. 

x x x Õppealajuhataja 

Individuaalsete arenguvestluste läbiviimine 

vajaduspõhiselt. 

Töötaja areng on toetatud. x x x Õppealajuhataja 

Lisaressursside taotlemine koolitusvajaduse 

rahuldamiseks. 

Koolitatud ja professionaalne 

personal. 

x x x Direktor 

Personali kaasamine ja toetamine 

Kolleegilt kolleegile õppimine. Personali ametialane toimetulek ja 

rahulolu. 

x x x Õppealajuhataja 

“Ideelaatade” korraldamine. Kogu personal osaleb lasteaia 

arendustöös. 

x x x Juhtkond 

Ametijuhendite täiendamine (õpetaja abi, 

liikumisõpetaja). 

Töökorraldus on lapse arengut toetav. x   Direktor 

Palgajuhendi väljatöötamine ja kinnitamine. Kinnitatatud palgajuhend. x   Direktor 

Töökorralduse muutmine sujuva ja turvalise 

õppe- ja kasvatustöö tagamiseks 

• probleemide kaardistamine ja muudatuste 

sisseviimine; 

• personali kaasamine parimate lahenduste 

leidmiseks. 

Personali, laste ja vanemate rahulolu. 

 

 

 

 

x   Juhtkond 
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Õppeaasta erinevaid sündmusi korraldavate 

töörühmade rakendamine.   

Personal on kaasatud asutuse 

tegevusse. 

x x x Kogu personal 

Personali motiveerimine 

Motivatsioonisüsteemi toimimise hindamine 

ja täiendamine. 

Motiveeritud personal. x   Direktor 

Tehnilise personali töörahulolu 

suurendamiseks meetmete väljatöötamine ja  

rakendamine. 

Tehnilise personali rahulolu on 

suurenenud. 

 x  Direktor 

Edulugude märkamine ja tunnustamine. Motiveeritud personal. x x x Kogu personal 

 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid:  

• Süsteemne koostöö huvigruppidega on tulemuslik. 

Tegevused Soovitud tulemused 2020 2021 2022 Vastutaja 

Uute koostööpartnerite kaasamine: Pärnu 

Spordihall, Tartu Loodusmaja, Koidula 

Muuseum.  

Toimiv koostöö toetab õppekava 

rakendamist ja arengukava eesmärkide 

saavutamist. 

x x x Õppealajuhataja 

Lastevanemate kaasamine asutuse 

arendustegevusse, vanemate ja laste 

arvamustega arvestamine.  

Lapsevanemad ja lapsed on kaasatud 

arendustegevusse. 

Huvigruppide rahulolu. 

x x x Kogu personal 
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Koolituste korraldamine vanematele koostöös 

asutustega: Rääma Põhikool, Ülejõe 

Põhikool, Innove Rajaleidja, Pärnu 

Õppenõustamiskeskus. 

Lapse areng on toetatud. x x x Õppealajuhataja 

Osalemine haridusalastes projektides. Huvigrupid on kaasatud keskkonna-

alastesse tegevustesse. 

x x x Õppealajuhataja 

Lapsevanemate efektiivsem kaasamine 

ELIISI kasutamisse. 

Lapsevanemad on liitunud ELIISi 

keskkonnaga ja kasutavad seda 

aktiivselt. 

x   Õpetajad 

Kodukoha talutoodangu kasutamise osakaalu 

suurendamine lasteaia toidus. 

Lasteaia toit on tervislik.  X x x Majandusjuhataja 

Lasteaia sümboolikaga meenete tellimine. 
Koostööpartnereid on tunnustatud.  

X x x Juhtkond 

 

5.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

• Lasteaia mänguväljaku renoveerimine on teostatud vastavalt renoveerimisprojektile.  

• Lapse arenguks ja personali tööks on loodud kaasaegne ja turvaline keskkond. 

Tegevused Soovitud tulemused 2020 2021 2022 Vastutaja 

Hankeplaani koostamine iga eelarve aasta 

alguses. 

Efektiivne ja säästlik eelarve 

kasutamine. 

 x x Direktor 
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Toodete ja teenuste soetamine hankekorras. Efektiivne ja säästlik eelarve 

kasutamine. 

x x x Majandusalajuhataja 

Mänguväljaku ja piirdeaia renoveerimine 

etappide kaupa. 

Renoveeritud mänguväljak. Kaasegne 

ja turvaline väliskeskkond. 

x x x Direktor 

Elektri- ja nõrkvoolusüsteemide uuendamine 

koostöös pidajaga. 

Nõuetele vastava elektrisüsteem. 

Elektripaigaldise nõuetekohasuse 

tunnistus kogu hoonele. 

 x  Direktor 

Lasteaia siseruumide renoveerimine. Kaaseagne ja turvaline sisekeskkond. 

Perosnali, vanemate ja laste rahulolu. 

 x  Direktor 

Riskianalüüsi uuendamine. Turvaline töökeskkond.  x  Töötervishoiuspetsialist 

Lasteaiale parkimiskohtade väljaehitamine 

Kiige tn poole. 

Huvigruppide rahulolu.  

Turvaline kekskond. 

  x Direktor  

Lasteaia “Kriisiolukorras tegutsemise plaani” 

koostamine. 

Huvigruppide rahulolu. x   Direktor  

Riietusruumide sisustuse uuendamine. Uuendatud inventar.   x  Majandusalajuhataja  

Lastele meeltetoa loomine. Laps teadvustab toimuvat meelte ja 

tunnetusprotsesside kaudu. 

Lapse individuaalsus on toetatud. 

  x Õppealajuhataja  

Inforessursside juhtimine 

Asjaajamises dokumentide digitaalse 

liikumisele üleminek. 

Keskkonnasäästlik toimine. 

Kaasaja nõuetele vastav asjaajamine. 

x x x Direktor  
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Infotehnoloogiliste ressursside arendamine. Lasteaia tegevuse edukas toimimine. x x x Direktor  

 

5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 

• Lapse areng ja väärtushinnangute kujunemine on toetatud läbi mängu, innovatiivsete õppeviiside ja meetodite rakendamise. 

• HEV lapse varajane märkamine ja areng on toetatud toimiva tugisüsteemiga. 

Tegevused Soovitud tulemused 2020 2021 2022 Vastutaja 

Õppekavasse digipädevuste lisamine. Õppekava on kaasajastatud ja 

täiendatud valdkonnaga Digipädevus.  

x x x Õppealajuhataja 

Õppekava toetava huvitegevuse laiendamine 

lasteaias. 

Arendav keskkond, lapsel on võimalus 

aktiivselt tegutseda. Paranenud on laste 

ja vanemate rahulolu huviringide 

tegevusega. 

x x x Õppealajuhataja 

Lapse arengu süsteemne jälgimine, 

dokumenteerimine ja tagasiside andmine. 

Lapse eripäradega on arvestatud ja 

tema areng toetatud. Lapse terviklikku 

arengut kajastab arengumapp. 

x x x Õpetajad / 

Õppealajuhataja 

Keskkonnahoiu alase tegevuse süsteemne 

rakendamine õppe- ja kasvatusprotsessis.  

Loodud on keskkonda säästev ja 

hoidev käitumiskultuur. 

x x x Õppealajuhataja 

Pärnu linna kui õpikeskkonna kasutamine 

õppe- ja kasvatustegevustes. 

Laste mitmekülgset arengut on toetatud 

Pärnu linnaruumi erinevaid 

õpikeskkondi kasutades- asutuse 

ümbrus, Pärnu Muuseum, Mini Zoo, 

x x x Õpetajad 
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Pernova Loodusmaja, Kontserdimaja, 

Pärnu Liikluslinnak jne. 

Lapse liikumisharjumuste suurendamiseks 

erinevate liikumisvõimaluste loomine 

siseruumides ja õuealal. 

Tervist edendav keskkond, kus lapsel 

on võimalus aktiivselt tegutseda. 

x x x Õppealajuhataja 

Infotehnoloogiliste vahendite süsteemne 

lõimimine õppeprotsessi. 

Õpetajad kasutavad iganädalaselt 

infotehnoloogilisi vahendeid 

õppetegevuses.  

x x x Õppealajuhataja 

Lapse suhtlemisoskuse ja väärtushoiakute 

kujundamiseks “Kiusamisest vaba lasteaed ja 

kool” või “Samm- sammult” metoodika 

järkjärguline rakendamine kõikides rühmades.  

Metoodika tulemuslikkuse analüüs. 

Rühmades kasutatakse sihipäraselt ja 

järjepidevalt väärtusi toetavaid 

metoodikaid. 

x x x 

 

 

x 

Õppealajuhataja 

Väärtuskasvatuse rakendamine läbi 

draamamängude. 

Draamamängud on toetanud keelelist 

väljendusoskust ja kuulamisoskust, 

annavad positiivset suhtlemiskogemust 

ja füüsilise enesekontrolli. 

x x x Õppealajuhataja 

Vanemates rühmades lastele lõunaseks 

puhkuseks vajadusel alternatiivide 

rakendamine. 

Laste ja vanemate rahulolu.  x x x Õppealajuhataja 

Varajase märkamise süsteemi tõhususe 

hindamine ja parendamine. 

Lapse arengulised erivajadused on 

õigeaegselt märgatud ja igakülgselt 

toetatud. 

 x x Õppealajuhataja 

Lasteaia metoodilise õppematerjali 

süstematiseerimine ja digitaliseerimine.  

Õppematerjalide kättesaadavus on 

igakülgselt toetatud.  

x x x Õppealajuhataja 
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6 Investeeringute vajadused 2020 – 2035  

Tegevused 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamine.  

Sademevee torustike ümberehitamine.  

Põrandate vahetamine. 

Mänguväljaku renoveerimine sh piirdeaia ümberehitamine. 

Elektri- ja nõrkvoolu süsteemi uuendamine. 

Võimlemissaali väljaehitamine.                                                                                                                                                                                                                                     

 

7 Arengukava uuendamise kord 

Arengukava elluviimiseks koostab lasteaed iga õppeaasta alguseks õppeaasta tegevuskava. Lasteaia tegevuskavas määratletakse lasteasutuse 

arengukava valdkondadest tulenevad eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Õppeaasta tegevuskava kinnitab direktor.  

Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse õppeaasta tegevuskava täitmist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava 

elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Vajadusel tehakse ettepanekuid 

arengukava muutmiseks.  

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor.   

Lasteaia arengukava uuendamise vajadus sõltub muudatustest  

1) linna arengukavas  

2) õigusaktides  

3) sisehindamisperioodi analüüsi tulemustest  

 Linnavalitsus korraldab arengukava avalikustamise linna veebilehel, lasteaia direktor lasteaia tegevust kajastaval veebilehel.  

 


