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1. SISSEJUHATUS 
 

Põlva Lasteaia Lepatriinu arengukava on lasteaia järjepidevat arengut kavandav dokument, 

mis sätestab hetkeolukorra, määratleb lasteaia arendamise põhisuunad ja valdkonnad, 

eesmärgid, tegevuskava neljaks aastaks, seire (sisehindamise perioodid) ning arengukava 

uuendamise korra. 

 

Arengukava koostamisel on lähtutud kõige tähtsamast – lapsest, tema arengust ja vajadustest. 

 

Põlva Lasteaia Lepatriinu arengukava aastateks 2021–2025 koostamise aluseks on: 

 2014–2019 aastate arengukava analüüs; 

 lasteaia õppekava (http://www.lepatriinu.ee/oppekava/); 

 sisehindamise 2016–2019 aruanne, sisehindamise tulemuste analüüs; 

 lasteaia põhimäärus (http://www.lepatriinu.ee/dokumendid/); 

 koolieelse lasteasutuse seadus; 

 Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030; 

 Põlva Vallavolikogu 19.04.2018. a määrus nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia 

koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord". 

Põlva Lasteaia Lepatriinu arengukava on valminud koostöös erinevate huvigruppidega. 

Arengukava koostamisel osalesid lasteaia töötajate töögrupid ja hoolekogu liikmed. Lasteaia 

töötajad on jagunenud arengukava koostamiseks ja sisehindamise läbiviimiseks 

töögruppidesse: õppe- ja kasvatusprotsessi, personali juhtimise, koostöö huvigruppidega, 

tervisemeeskonna, ressursside, eestvedamise ja juhtimise ning arengukava-sisehindamise 

töögrupid. 

Kogu personali kaasamiseks on kasutatud erinevaid töövorme: enesehindamine, rahulolu 

küsitlused personalile, õpetajatele, lapsevanematele, mõttetalgud, rühmatöö, nõupidamised. 

Arengukava koostamisel on arvesse võetud lasteaia hetkeseisu, eelarvelisi ressursse ja 

vajadusi, lapsevanemate ettepanekuid, lasteaia õpetajate ja personali pedagoogilist võimekust. 

 

Arengukava koostamisel on lähtutud järgmistest mõistetest: 

 

Arengukava – lasteaia ja vallavalitsuse kokkuleppelised eesmärgid ja tegevused saavutamaks 

parimat tulemust aastatel 2021–2025. 

Visioon – südamest tulenev seisund, tulevikupilt, mille poole eesmärgistatud tegevuse kaudu 

koos sammutakse. Visioonist lähtuvad loogilised sammud tulemuseni jõudmisel. 

Missioon – defineerib lasteaia peamisi eesmärke ja ka filosoofilisi väärtusi. 

Väärtused – lasteaia põhiväärtused, mis on koos lahti mõtestatud. 

Eesmärk – soovitud tulemused prioriteetsetes valdkondades, milleni kavatsetakse 

kokkulepitud aja jooksul jõuda. 

Tegevuskava – lasteaia arengukavast ja õppekavast tulenevad tegevused lähema nelja aasta 

jooksul. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepatriinu.ee/oppekava/
http://www.lepatriinu.ee/dokumendid/
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2. ÜLDANDMED 
 

Asutuse nimetus Põlva Lasteaed Lepatriinu 

Asutuse aadress Piiri 7, 63308 Põlva 

Asutamine  10. veebruar 1970 

Registrikood  75009243 

Telefon  799 5939 

Koduleht  http://www.lepatriinu.ee/ 

E-post   lepatriinu@polva.ee 

Koolitusluba  nr 1994 HTM, 06.12.2007 ministri käskkirja nr 1185 alusel 

Omandivorm  munitsipaallasteaed 

Õppekeel  eesti keel 

Lahtioleku aeg 07.00–18.00 

 

 

 

3. VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED 
 

VISIOON 

 

VANAST VAHVAST LEPATRIINUST SAAB TUULE TIIBADESSE IGA LAPS 

 

Vana –  esimene Põlvas, kolmas põlvkond Lepatriinu lapsi lasteaias, pikaajalise kogemusega 

pedagoogiline personal. 

Vahva – omanäolisus ja mängulisus tegelustes ja ühendavad traditsioonid. 

Tuul tiibades – valmisolek kooliminekuks. 

Iga laps – individuaalsuse ja isikupära arvestamine. 

 

MISSIOON 

 

Tänapäevane, turvaline, väärtusi ja traditsioone austav Põlva Lasteaed Lepatriinu on lapse 

arengu individuaalsust arvestav, tervislikke eluviise propageeriv koostöövalmis koolieelne 

lasteasutus. 

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

AVATUS – uuele, koostööle 

RAHULOLU – suhted asutuses, igapäevane töö 

MÄNGULISUS – õppetöö läbi mängu 

AUSUS – aus iseenda ja teiste suhtes 

SÕBRALIKKUS – märkamine, aitamine, hoolimine 

TUNNUSTUS – saavutuste märkamine, eduelamuse andmine 

UNIKAALSUS – omanäolisus 

SALLIVUS – erinevustega arvestamine 

 

 

 

 

http://www.lepatriinu.ee/
mailto:lepatriinu@polva.ee
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4. PÕHIMÕTTED VISIOONI JA MISSIOONI TÄITMISEKS 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise aluseks on lasteaia õppekava 2018. aastast, rühmade 

õppe- ja tegevuskavad, mida täiendatakse vastavalt vajadustele igal aastal. Lasteaia 

tegevuskavade eesmärkide seadmisel ja õppekava arendamisel lähtutakse eelnevate 

õppeaastate analüüsist ja lastevanemate ning personali rahulolu küsitlustest. 

Lasteaiaõpetaja pädevus võimaldab läbi viia last kaasavat, vanuseastmeid ja individuaalsust 

arvestatavat õppe- ja kasvatustööd ning kujundada lapsesõbralik mängu- ja õpikeskkond. 

Lasteaed koos lapsevanematega on lastes kõlbeliste väärtuste kujundajad, lapse aktiivse 

tegevuse suunajad. Koostöös peredega saavutavad lapsed koolivalmiduse. 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise kvaliteedi lasteaias tagavad: 

 kvalifitseeritud ja kogemustega lasteaiaõpetajad, pädevad töötajad; 

 lasteaia õppekava, kasutatavad erinevad metoodikad ja mitmekesised 

õppematerjalid; 
 arendav, esteetiline, turvaline õpi- ja mängukeskkond; 
 turvaline ja aktiivset, füüsist arendavat, põnevat tegevust võimaldav õueala; 

 sisehindamine; 
 lastele ja lapsevanematele mõeldud info- ja nõustamissüsteemide toimimine; 

 lapsevanemate, laste ja koostööpartnerite ettepanekute arvestamine õppekava 

arendamisel ning õpi- ja mängukeskkonna kujundamisel; 

 ressursside otstarbekas ja põhjendatud kasutamine. 
Oluline on iga lapse individuaalsuse ja omapäraga arvestamine, perede kaasamine lapse 

võimetekohasele arengule, lähtumine kergemalt raskemale ja lähemalt kaugemale, ümbritseva 

märkamine, õppekäigud ja matkad loodusesse. 

Lasteaiaõpetajad rakendavad üldõpetusele lisaks erinevaid metoodikaid - J. Käis, avastustee, 

õuesõpe, väärtuskasvatus, IKT õpe, projektõpe. 

Lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liit projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed". Tähtis on, 

et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste 

vahel kanduvad koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes saab lastel olema pagas, mille abil 

hakkama saada erinevate sotsiaalsete suhetega koolis. 

Laste arendamisel on tähtis tervisest hoolimise kujundamine – terve vaim, tervislik toitumine 

ja aktiivne liikumine. Tervisedenduse teemapäevad tervishoiutöötajaga ja temaatilised 

mängupeod toimuvad igakuuliselt. 

Osalemine Euroopa Liidu koolipiima ning kooli puuvilja ja köögivilja programmis. 

Arvestamine laste tervisenäitajatega, vajadusel koostame erimenüü. 

 

 

 

5. ÜLEVAADE LASTEAIA HETKEOLUKORRAST 

5.1 Kasvu- ja õpikeskkond 

Lasteaed Lepatriinu asutati Põlvas 25.03.1952. Tänane hoone on valminud 10.02.1970. aastal 

280-kohalisena. Rekonstrueeriti aastatel 2005–2006, kui parendati lastele ja personalile hea 

kasvu- ja töökeskkond. 2012. aastal sai maja uue katuse, paranes soojapidavus. Nüüd vajab 

maja välisfassaad renoveerimist ja kelder remonti. 

Lasteaeda ümbritsevad elamud, Põlva Kool, Põlva Gümnaasium ja Mesikäpa Hall. Läheduses 

asub linna staadion, metsapark Intsikurmu, tööstusettevõtteid läheduses ei ole. Lasteaeda 
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ümbritsevate tänavate liiklus on tihe, Piiri tänaval on 3 ülekäigukohta, peavärava ees 

parkimisplats, alumises parklas liikluslinnak lastele (2010). 

2020. aasta 1. septembrist on igal rühmal oma mänguruum ja magamistuba. Majas on suur 

saal (kus toimuvad liikumistunnid, kontserdid, mängupeod), muusikatuba, metoodiline 

kabinet  

A-majas, arvutiga tegelustuba B-majas. Vabanenud rühmaruumis (5b) on pesuladu, 

seminariruum, endises laoruumis eripedagoogile sisustatud kabinet. 

Laste toitlustamine toimub oma majas, sest on olemas kaasaegse sisustuse ja ventilatsiooniga 

ettevalmistus- ja kuumköök, kuivainete laoruum. 

Majandustööde korraldamine kuulub Põlva valla haldusteenistuse valdkonda. 

01.02.2019 asus tööle eripedagoog. Asutuses töötab 7 rühma, neist 2 sõimerühma ja 1 

sobitusrühm. Neljas rühmas toimib süsteem 2+1 /kaks õpetajat ja õpetaja abi/, kahes sõimes ja 

ühes aiarühmas töötame süsteemiga 1+2 /üks õpetaja ja assistent, õpetaja abi/. 

Täna on majas 32 ametikohta – 17 pedagoogilist, 15 abipersonali. 

 

5.2 Lasteaia eripära 

 2001. aastast kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku; 

 rõhk laste liikumisel ja tervisel – ujumise algõpetus 5. aastastest lastest alates 1 x nädalas, 

lampjalgsuse ja rühivigade profülaktikana tervisevõimlemine 2 x nädalas; 

 traditsioonilised väljasõidud õuesõppeks Taevaskojas sügisel ja kevadel; 

 muuseumitunnid Põlva Talurahvamuuseumis Karilatsis; 

 tervisedenduse teemapäevad /menüü, ülemajalised sündmused; 

 osalemine Euroopa Liidu koolipiima ning kooli puuvilja ja köögivilja programmis; 

 2012. a ühinesime Eesti Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed",   

 kanname tiitlit "Hea lasteaia Rajaleidja 2014"; 

 2020. a sai kollektiiv Tervist Edendav Töökoht (TET) tunnistuse; 

 töötame J. Käisi koduloolise üldpõhimõtete alusel: kergemalt raskemale, lähemalt 

kaugemale, tähtsal kohal tegevustes on rahvakalendri tähtpäevad, jõulukuu traditsioonid; 

 rakendame lisaks üldõpetusele erinevaid metoodikaid – avastustee, õuesõpe, 

väärtuskasvatus, projektõpe; 

 huvitegevus – male, peotants ja eraspordikool SEPPS spordiring 1 x nädalas; 

 100% õpetajaid vastavad kutsekvalifikatsiooninõuetele, majas töötab logopeed, 

eripedagoog, tervishoiutöötaja; 

 suur turvaline ja arendavate mänguvahenditega õueala, A- ja B-maja õueala vastavalt laste 

eale – a` lapse kohta ~50 m
2
; 

 lasteaia nimest tulenev sümboolika hoone sise- ja väliskujunduses, rühmavärvidega 

majajuht asfaldil sissepääsu juures, oma maskott Lepatriinu Liisu; 

 maakonna alushariduse konverentsid 1997. aastast iga viie aasta järel tähistamaks lasteaia 

asutamise (1952) aastapäeva – 25.03.2017. a Põlvamaa VI alushariduse konverents "Olen 

sõber oma keha, vaimu ja hingega"; 

 15. mai rahvusvahelise perepäeva tähistamine kogukonnaga 2009. aastast. 

 

5.3 Lasteaia arvulised näitajad 

Personal 

Lasteaia töötajad on direktor, pedagoogid ning muu personal. Töötajate õigused, kohustused 
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ja vastutus on määratud kindlaks lasteaia põhimäärusega, töökorraldusreeglitega, 

ametijuhenditega ja töölepingutega. 

Lasteaia pedagoogilise nõukogu liikmeteks on direktor, õpetajad, õppealajuhataja, logopeed 

ning tervishoiutöötaja. Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse 

analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Lasteaia direktori kohustus 

on tagada Põlva Lasteaia Lepatriinu tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös 

pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga. 

Töötajate tarifitseerimine toimub omavalitsuse poolt kehtestatud korras. Haridusasutuse 

pedagoogilise ja muu abistava kaadri tunnitasud on proportsioonist väljas, suured 

palgamäärade vahed. 

Lasteaias on 32 töökohta, millest 17 pedagoogi ja 15 abipersonali. 

 

Pedagoogid – 17: direktor, õppealajuhataja, logopeed, eripedagoog, muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja, 11 lasteaiaõpetajat. 

Pedagoogide keskmine vanus on 53 eluaastat (01.12.2020). Arvestades pedagoogide keskmise 

vanuse tõusu ja stabiilsust töökohal, on lähiaastatel oluline noorte õpetajate värbamine, 

taseme- ja täiendkoolituse võimaldamine, õpetaja-mentorsüsteemi rakendamine. 

Lasteaia 17-st pedagoogilisest personalist vastavad kõik kvalifikatsioonile, kuigi hariduse 

järgi on magistri- ja kõrgharidusega 76% ja keskeriharidusega 24% õpetajatest. Käesoleval 

hetkel omandab eripedagoog magistrikraadi Tallinna Ülikoolis, üks õpetaja õpib 

mänguterapeudiks. 

Laste ja õpetajate suhtarv on proportsionaalne – ühe õpetaja kohta 11 last. Laste arv nelja 

erialaspetsialisti kohta on 30 last. Sõimerühmades töötavad õpetaja kõrval assistendid, samuti 

jätkab assistendiga üks aiarühm. Logopeed töötab ettenähtud 30 lapse asemel 46 ja 

eripedagoog 32 tugiteenust vajava lapsega. Kõneravi vajavate laste arvu järjepideva kasvuga 

on vajadus logopeedi teise ametikoha loomiseks, et tagada kõigile lastele tugiteenuste 

osutamine. 

 

Muu personal – tervishoiutöötaja, kolm (3) assistenti, seitse (7) õpetaja abi, kaks (2) kokka ja 

abitööline, maja perenaine. 

 

Lapsed 

Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Põlva vald, vabade kohtade olemasolul võetakse vastu lapsi 

ka teistest valdadest. 01.09.2020 seisuga on lapsi 121, normkohti 123. 

 

Lasteaias töötab 7 rühma: 

Punatriinud ehk 1. sõim, 18 kuud – 2-aastased 

Sinitriinud ehk 2. sõim, 2,5–3-aastased 

Roostariinud ehk 3a aiarühm, 3-aastased 

Valgetriinud ehk 1a aiarühm, 4-aastased 

Rohetriinud ehk 4b, sobitusrühm, 3–7-aastased 

Oranžitriinud ehk 3b, aiarühm, 5-aastased 

Hõbetriinud ehk 2b, koolieelikud, 6-aastased 

 

Võimalusel komplekteerime jätkuvalt rühmad põhimõtteliselt vanuselise jaotuse järgi. Seoses 

erivajadustega laste arvu tõusuga, eriti kõneravi osas, vajame teist sobitusrühma. 

Koolipikendusel (2020) on kolm (3) last.   

Laste kohalkäimine sisehindamise perioodil on olnud stabiilne 70–74%, palju on lühiajalisi 

puudumisi, 2019/2020 õppeaastal olid eriolukorra ajal avatud valverühmad.   
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5.4 Tunnustused 

 Eesti Maanteeamet – nominent "Eeskuju liiklusohutuses 2016" 

 Eesti Maanteeamet – nominent "Aasta koostööpartner 2017"; 

 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond – tänukiri "2018 Üleannetus" 

heategevuskampaania läbiviimine; 

 Tallinna Ülikool, pedagoogika arhiivimuuseum – tänukiri panuse eest koolieelse 

kasvatuse ajaloo talletamisel ja jäädvustamisel, 2018. 

 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tänukiri – osalemine IELS alushariduse uuringus 2018. 

aastal. 

 

 

 

6. LASTEAIA EELNEVA 2016–2019 TEGEVUSPERIOODI 

SISEHINDAMISE KOKKUVÕTTEV ANALÜÜS 
 

Sisehindamise analüüsi, ning personali ja lapsevanemate rahulolu uuringu põhjal lasteaia 

tugevused ja parendustegevused on järgmised:   

 

6.1  Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaias on toimiv sisehindamissüsteem (direktori 16.01.2019 käskkirjaga nr 1-2/5), mis 

aitab eesmärgistada, planeerida ja tegutseda lapse arengu ja heaolu nimel. Sisehindamise 

protsessi on kaasatud erineval määral kõik huvigrupid – töötajad, hoolekogu, lapsed, 

lapsevanemad ja pidaja. Kokkuleppeliselt viiakse lapsevanemate rahuloluküsitlused läbi kord 

aastas, personalile kord kahe aasta jooksul. 

Igal õppeaastal toimub valdkondade tegevuste hindamine, rakendunud on Demingi tsükli 

analüüs-planeerimine rühma õpetajate eneseanalüüsil ja õppeaasta kokkuvõtte tegemisel. 

Kokkuvõttes tõdetakse, et lasteaed on avatud, koostööd ja perekonda toetav koolieelne 

lasteasutus. Lasteaia avatus kogukonnale – meedias on kajastatud erinevaid tegevusi – 

õpetajad, direktor, õppealajuhataja, operatiivselt kajastatud info toimunust kodulehel 

www.lepatriinu.ee. 

Kogukond võtab osa traditsioonilisest rahvusvahelisest perepäevast – õpitubadest, laadast, 

mängudest ja võistlustest. 

Lasteaia juhtimisse on kaasatud personal ja hoolekogu, igapäevatöös tuginetakse lasteaia 

meeskonnale. Arengukava ja sisehindamise töögrupid osalevad planeeritult lasteaia töö 

tulemuslikkuse analüüsis ja otsuste tegemisel. Igal aastal toimuvad sisukad arenguvestlused 

töötajatega. 

 

Eestvedamise ja juhtimise tugevused: 

 

1. asutuses toimib ühtne ja järjepidev sisehindamissüsteem, mis toetab kõikide valdkondade 

parendamist; 

2. eripedagoogi ametikoha loomine ja eripedagoogi tööle asumine 2019 veebruar; 

3. toimivad tugiteenused kõneravi vajavatele lastele; 

4. Lepatriinus on positiivne mikrokliima, üksteisest hooliv ja toetav õhkkond ja tugev "meie" 

tunnetus, seda tunnetab lapsevanem, tunnustab hoolekogu ja vallavalitsus; 

5. töötajad märkavad üksteise tööd, julgevad tunnustada ja tunnustust vastu võtta. 

http://www.lepatriinu.ee/
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6. töötaja esitamine tunnustamiseks (valda, maakonda, vabariiki); 

7. lasteaia logoga tänukirjad, meened, kingitused isiklikel ja lasteaia juubelitel; 

8. tunnustuse sein – kiitused-tänud kolleegilt kolleegile, hoolekogult, lapsevanemalt; 

9. toimiv IKT süsteem (juhtmega internet) ja tehniliste vahendite olemasolu; 

10. organisatsiooni ühised väärtused on kokku lepitud ja toimivad praktilises tööelus; 

11. paindlik töökorraldus – tagab personali osalemise ühistegemistes töövälisel ajal; 

12. erialase pädevuse arendamine – soovijatel võimaldatud enesetäiendamine (koolitused 

planeerime aasta tööplaanis) ja tasemeõpe; põhikohaga õpetaja abid on läbinud 

pedagoogilise koolituse; 

13. kogu personali osalemine arengukava sisehindamise töögruppides, sisekoolitustel, asutuse 

ühistegemistes; 

14. toimivad meeskonnavestlused ja arenguvestlused juhtkonnaga, mille aluseks töötajate 

eneseanalüüsid. 

 

Eestvedamise ja juhtimise parendustegevused: 

 

1. planeerida 2021. aastaks väärtuste läbiarutamine ja kokkuleppimine personali ja uute 

töötajatega, hoolekoguga; 

2. maine kujundamine suurenenud konkurentsis laste arvu nimel – maineplaan koos 

tegevustega: koduleht, konverents, perepäev ühistegevusena kogukonnale, pedagoogilised 

artiklid, ühistegevused vanematega; 

3. regulaarse järelevalve ja hoolduse teostamine pidaja IT-spetsialistil lasteaia arvutipargile; 

4. jätkata töötajate koolitustega /uued tööl/– enesejuhtimine, stress, suhtlemine, konflikt, 

erivajadusega laps rühmas; 

5. õpetaja abide pedagoogilise pädevuse hoidmine – ümarlauavestlused, kogemuste 

vahetamine koos spetsialisti analüüsiga /käitumisraskustega lapsed/. 
 

6.2 Õppe- ja kasvatustegevus 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise aluseks on õppekava, arengukavast tulenevad 

eesmärgid. Tegevuse kavandamisel lähtub õpetaja lapse arengutasemest, vanusest. Üldjuhul 

lähtutakse J. Käisi põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, kergemalt 

raskemale. Eesmärk vastavalt visioonile – kooli läheb rõõmus, loov ja julge laps. 

Igal sisehindamise perioodil on oma teema, millest lähtub õppeaasta teema. Õpetajad nentisid, 

et hea on planeerida tööd, kolme aasta eesmärk annab turvatunde ja pikema perspektiivi, sest 

on võimalik teadlikult pikaaegselt ette planeerida, valdkondade sidusust luua. 

 

Lasteaias toimub lapse arengut toetava keskkonna järjepidev arendamine. Rakendunud on 

süsteemne lapse arengu analüüsimine ja tagasiside andmine lapsevanemale, tugiteenust vajava 

lapse väljaselgitamine meeskonnavestlustel "Lapse areng". Õppe- ja kasvatustegevuses toimib 

lapse individuaalsusest lähtuv üldõpetuslike tööviiside ja erinevate metoodikate teadlik 

kasutamine õppe- ja kasvatustegevuses. Põlva Kooli õpetajate tagasiside on, et lasteaias 

Lepatriinu saavad lapsed tugeva, kvaliteetse ettevalmistuse kooliks. Lapsed saavad ujumise 

algõpetust alates 5. eluaastast. Tervist edendava lasteaia võrgustikku kuuluva lasteaiana on 

suurt rõhku pandud laste terviseteadlikkuse arendamisele. Lasteaias toimuvad kõikides 

rühmades tervisekasvatuslikud vestlused ja õppused, temaatilised mängupeod. Käsitletavad 

teemad on seotud lasteaia õppekavaga ja viiakse läbi igakuiselt õppeaasta jooksul. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tugevused: 
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1. toimub lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös: 

2. tagatud on sujuv üleminek kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli; 

3. õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset 

arengut; 

4. iga rühma õpetaja oskab märgata erisusi lapse arengus ning teda seeläbi asjakohaselt 

individuaalselt toetada; 

5. toimivad tugiteenused kõneravi vajavatele ja erivajadustega lastele; 

6. lasteaiast läheb kooli rõõmus, loov ja julge laps, kes tegutseb arukalt, vastutab ja hoolib; 

7. ühistegevused/traditsioonid; 

8. õpetajate ja erialaspetsialistide kvalifikatsioon, kogemus ja pädevus; 

9. laste kehaline arendamine – liikumistegevused lisaks planeeritud tegevusele; 

10. alates 5. eluaastast omandavad lapsed ujumise algõpetuse oskused; 

11. lastel palju esinemisvõimalusi (luulepäevad, lavastused); 

12. logopeedi ja rühma õpetajate koostöös on toetatud kõneravi vajavad lapsed; 

13. eripedagoogi töö erivajadustega lastega; 

14. sobitusrühma olemasolu, kvalifitseeritud töötajad; 

15. kodulehe ja FB (Facebook) rühmagruppide olemasolu tagab kiire info vanematele; 

16. toimib laste arengu hindamise süsteem, vanemate tagasisidestamine, kooli lähevad vaid 

koolivalmiduse saavutanud lapsed; 

17. TEL lasteaiana pakub tervishoiutöötaja koostöös liikumis- ja muusikaõpetajatega, 

päästeameti, politsei ja maanteeameti spetsialistidega lastele igakuuliselt terviseteemalisi 

huvitavaid ning põnevaid tegevusi; 

18. laste kohalkäimise protsent on keskmiselt 74. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse parendustegevused: 

 

1. uued kasutatavad õppemeetodid juurutada töösse, uuendada õppekava; 
2. suunata ja teadvustada, julgustada lapsevanemaid teavitama lasteaeda lapse haiguste, 

erivajaduste kohta. 
 

6.3 Koostöö huvigruppidega 

Lasteaia ja pidaja koostöö on konstruktiivne, austav ja hooliv. Sisehindamisperioodil 2016–

2019 oli töötajate töötasu vabariigi edetabelis, lasteaia kohatasu vanematele võrdluses 

vabariigiga madal – 15 eurot. 

Põlva Lasteaed Lepatriinu on lapsevanemate poolt hinnatud lasteaed. Saavutatud on 

vastastikune usaldus lapsevanema ja lasteaia personali vahel. Eesmärkide saavutamiseks 

planeerime õppeaasta tegevuskavas kuupäevaliselt ühistegevused vanematega ja 

kogukonnaga. 

Asutuses toimuvad sügisesed lapsevanemate rühmakoosolekud juhtkonna ja 

erialaspetsialistide osavõtul. Kõikides rühmades toimuvad temaatilised pereõhtud vähemalt 

kaks korda aastas, peredega jõulupeod nädalavahetustel on kujunenud traditsiooniks. Koostöö 

lasteaia hoolekoguga on stabiilne ja tulemuslik. Koos korraldatakse õueala korrastamise 

talguid, tähistatakse rahvusvahelist perepäeva 15. mail suure õpipäeva ja heategevuskohviku 

ning õnneloosiga. 

Toimib järjepidev koostöö asutuste/ettevõtete ja organisatsioonidega. Lasteaed toimib 

lapsehoiu koolituste praktikabaasina. Lasteaia elu-olu kajastatakse erinevates meediakanalites. 
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Koostöö huvigruppidega tugevused: 

 

1. töötajad osalevad ühiskonnaelus – direktorite ainesektsioon, Räpina Vallavolikogu, 

õpetajate ainesektsioon, Naiskodukaitse, Põlva Seto Selts; 

2. hoolekogul on hea maine, on aktiivne perepäeva organiseerimisel; 

3. personali omavaheline "meie" tunnetus ja koostöö on tugev, hooliv ja austav; 

4. lasteaia õppetegevuse kohta on kogukonnas hea maine, korduv tagasiside kooliõpetajatelt; 

5. lasteaias töötavad erialade spetsialistid: logopeed, eripedagoog, muusika- ja 

liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja; 

6. Põlvamaa alushariduse VI konverents 25.03.2017 – koostöö maakonna lasteaednikega; 

7. koostööpartnerite tunnustamine "Tänutriinudega"; 

8. info lasteaias toimuvast on kajastatud operatiivselt kodulehel www.lepatriinu.ee. 
 

Koostöö huvigruppidega parendustegevused: 

 

1. hoolekogu kaasabi sponsorite leidmisel – õuealale uute vahendite ehitamiseks; 

2. vajadusel lapsevanematele koostöös hoolekoguga koolituste organiseerimine; 
3. rahuloluküsitluses hindab lapsevanem ise omaosalust lasteaia tegevuses madalaks, leida ja 

pakkuda ühistegemistel rohkem konkreetseid ülesandeid vanemale. 

 

6.4 Ressursside juhtimine 

Õppeaasta ja majandusaasta tegevuste läbiviimisel on lähtutud eelarvelistest ressurssidest. 

Eelarve koostamisse on kaasatud arengukava sisehindamise töögrupid, hoolekogu. Eelarve 

ressursside kasutamise seire toimub direktori poolt koostöös pidajaga. 

Lasteaia õppevahendite, mänguasjade ja raamatute tellimine toimub aastaringselt 

vajaduspõhiselt. 

Lasteaia rühmade mängu-, õpi- ja töökeskkond on järk-järgult paranenud, probleeme on veel 

ühe rühmaruumi ja logopeedi kabineti akustikaga. Õppevahendite ja mänguasjade 

mitmekesisus – puust ehitusklotsidest robootikavahenditeni. Aktiivset kasutamist leiavad 

põrandarobotid Bee-Bot ja kolm Qobo robottigu õpimattidega, mis aitavad kaasa lapse 

ealisele arengule, õppekasvatus-protsessi planeerimisele-toimumisele. 

Asutuses on tagatud arvuti võrguserver – juhtmega internetiühendus – rühmades, 

spetsialistidel, ühiskasutuseks seminariruumis, muinasjututoas. On olemas printerid, 

laminaator, projektorid – data ja grafo, klaver, digiklaver Korg, helitehnika majas ja õues 

kasutamiseks. Rühmades mobiiltelefonid. 

Lasteaia õuealal on turvalised, esteetilised ja tervisekaitsenõuetele vastavad atraktsioonid, 

õuesõppeks lehtla, pilkupüüdev kivitriinudega taimla esihoovis, hooajaliste suvelilledega 

peenar B-maja otsaseina juures. Sügistalvisel perioodil toimib õueala valgustus nii A- kui  

B-maja alal.   

Lapsepärased, puhtad ja korras siseruumid on uuendatud mööbliga, linoleumpõrandad 

vahatatud. 

Aastaringselt toimuvad temaatilised näitused laste töödega galeriis, tähtpäevadel ühesuguselt 

kaunistatud maja koos nn meeleolu akendega on pälvinud lapsevanemate ja kogukonna 

kiidusõnu. 

Kaasaegne köögitehnika köögis, välja vahetatud vana küpsetusahi uue kombiahjuga, ostetud 

kartulikoorimise masin, külmik. Nõudepesumasina soetamist ei ole peetud rentaabliks. Seoses 

laste arvu vähenemisega ja ruumide vabanemisega on otstarbekas teha seminari- ja laoruumi 

laste ühine söögituba, sinna ka soetada nõudepesumasin. Pesumasin on koristusmoppide 

http://www.lepatriinu.ee/
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kiireks pesuks. Lasteaia pesu peseb Võru pesumaja, kelle töö ja hinna suhtega oleme rahul. 

Kõigil lastel ja rühmade personalil on helkurvestid, abipersonali tööriietus on uuendatud, 

samuti toimub vajaduspõhine voodipesu ja käterättide väljavahetamine.   

Valminud on 40 rahvuslikku riidekomplekti lastele ja 10 naistele, juurde ostetud kuus (6) 

korralikku täiskasvanute rollikostüümi. Lasteaiale telliti logoga lipp. Puudub nn lipuväljak 

lipuvarda ja lasteaia lipuga. 

 

6.5 Inimressurss 

Kõik ametikohad on täidetud, aegajalt esines liikumist tervishoiutöötaja ametikohal. 

Pedagoogid on kõik kvalifitseeritud, aldid õppimisele ja täiendkoolitustele. 

Juhtkonna poolt kehtib ajaressursi optimaalne kasutamine – 1 kord kuus infotund nii 

pedagoogidel kui ka abipersonalil, 3 x kuus infominutid, 1 x kvartalis pedagoogilised 

nõupidamised (kokku 12), sisekoolitus-ümarlaud "Kogen ja jagan" (11), töögruppide 

koosolekud ja "Lapse arengu" meeskonna-vestlused (9) vastavalt vajadusele. Augustis 

kollektiivi meeskonnapäev. Paindlik tööaja kasutamine tagab kokkulepete täitmise maja 

ühisürituste läbiviimiseks. 

Ressursside planeerimisel ja kasutamisel lähtutakse arengukavast. Eelarve koostamise 

protsessi on kaasatud õppeasutuse töögruppide juhtide kaudu kogu personal, et tagada 

piisavad vahendid seatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarveliste ressursside kasutamise seire 

toimub direktori poolt koostöös pidajaga. Personalist õpetajate töötasu vabariigi suuremate 

seas (alla vabariigi keskmise brutokuupalga ), abipersonalist õpetaja abidel lisaks töötasu 

järjekindlale tõusule puhkus 35 päeva, proportsioonid nihkes tervishoiutöötaja töötasus. 

Lasteaia tegevuse korraldamine ja majandamine lähtub tuleohutus-, tervisekaitse- ja 

tööohutusnõuetest, keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid järgitakse nii personali kui 

laste seas. Vastavalt rühma õpi- ja mängukeskkonna kujundamisele tellib õpetaja 

õppevahendid, mänguasjad ja raamatud. Õppevahenditega varustatuse hindame heaks. 

Arengukava tegevuskava ressursid planeeritakse lasteaia eelarveprojekti. 

 

Ressursside juhtimise tugevused: 

 

1. eelarveliste vahendite juhtimine – koostamine, kasutamine, analüüsimine direktori poolt 

koostöös personali ja hoolekoguga; 

2. heategevuslikud perepäevad õueatraktsioonide uuendamisel (lehtla, kaalukiik, rippkiik, 

vedrukiik, sõimeaia ronila "Paula"), võimaldavad lastele erinevaid tegevusi ja piirdeaia 

parandus koos uue jalgväravaga tagab turvalise õueala; 

3. asutusesisene toimiv arvutivõrk, kiire kaabel-internet, vajalikud IKT-vahendid; 

4. kvalifitseeritud, kogemuste ja pedagoogilise pädevusega personal; 

5. laste ja töötajate õpi-, mängu- ja töökeskkond on hinnatud riskianalüüsis heaks, normidele 

vastavaks. Igas rühmas uus mööbel õppevahendite tarbeks, õpetaja laud ja ergonoomiline 

tool, nukunurga sektsioon, mänguvaibad, arendavad ealised õppevahendid, arvutid; 

6. kasutamist ootavad õppematerjalid ja joonistus-meisterdamisvahendite ladustamine vabas 

2a rühma riideruumis; 

7. vabanenud 3a rühmaruumi sisustati ajalootuba, magamistuba sai 1a rühmale 

magamistoaks; 

8. lasteaed on muutunud atraktiivsemaks – sümboolika ehk kivitriinude kasutamine õuealal, 

ühtne kujundus majas jõulude ja kevadpühade ajal, aastate teema PUU joonistus saali 

seinal, selle kujundamine vastavalt tegevuste teemadele, meie kingitused EV100 
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sünnipäevaks (https://www.ev100.ee/et/eestlane-olla-uhke-ja-haa, 

https://www.ev100.ee/et/100-sona-tammepuul) 

9. toimib säästlik majandamine ja keskkonnahoid – jäätmete sorteerimine liigiti, 

elektrienergia ja vee säästlik kasutamine, regulaarne veefiltrite ja soojusvahetite läbipesu. 

 

 

Ressursside juhtimise parendustegevused: 

 

1. välisfassaadi restaureerimine ja soojustamine, keldriruumide remont; 

2. suure kajaga rühmaruumis paigutada lakke mürasummutavad plaadid; 

3. rühmadesse lisaks ruloode väljavahetamisele kardinate soetamine suurema hubasuse 

loomiseks; 

4. suveperioodil liiv liiga kuiv, tolmav, vajab kastmist. Vajalik ehitada veetorude-voolikute 

süsteem; 

5. uuendada vooditarvikud (padjad, tekid, ja 4 rühma voodipesu komplektid). 

6. analüüsis on kokkuvõtlikult, põhjalikult ja üksikasjalikult välja toodud lasteaia 

saavutused, tugevused ja laste heaoluks lasteaias parendamist vajavad tegevused. 

 

 

 

7. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD AASTATEL 

2021–2025 

7.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaed on hea mainega ja ühiseid väärtusi kandev. Lasteaed on avatud, koostööd ja 

perekonda toetav, töös paindlikkust väärtustav. 

 

7.2 Personalijuhtimine 

Lasteaia personal on erialase kvalifikatsiooniga ja arengule orienteeritud. 

 

7.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

Õppe- ja kasvatustöö tegevuse aluseks on kodu ja lasteasutuse koostöö, mille käigus luuakse 

tingimused iga lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks. 

 

7.4 Koostöö huvigruppidega 

Ühistegevus peredega toetab üksteist arvestava ja austava suhte loomist, hoolimist ja usaldust. 

 

7.5 Ressursside juhtimine 

Tänapäevane mängu-, õpi- ja töökeskkond tagab lasteaia jätkusuutliku toimimise. 

 

https://www.ev100.ee/et/eestlane-olla-uhke-ja-haa
https://www.ev100.ee/et/100-sona-tammepuul
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8. ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 

AASTATEKS 2021–2025 
 

Eesmärkide ja tegevuste planeerimisel lähtutakse eelkõige lapsest. Lapsel on lasteaias hea ja 

turvaline, kui temaga töötavad inimesed on motiveeritult pühendunud laste kasvatamisele. 

Tegevused püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja investeeringute vajadused on toodud 

prioriteetsuse järjekorras. Vajalikud investeeringud ja põhitegevused kajastatakse 

eelarvestrateegias. 

 

8.1 Eestvedamine ja juhtimine 

1. Personali vaimse ja füüsilise töökeskkonna heaolu kujundamine, ühtsustunde hoidmine. 

Lasteaed on tervist edendav töökoht. 
2. Personal osaleb aktiivselt lasteaia arendustegevustes ja on uuendustele avatud. 

3. Sisehindamisega osatakse tõenduspõhiselt hinnata oma tegevuse seotust missiooni ja 

visiooniga. 

4. Õpetajad on osalenud "360 kraadi tagasiside meetodi" koolitusel. 
 

Tegevus 2021 2022 2023  2024 Täitja/ vastutaja 

Lasteaia arendustegevus 

Dokumentide haldussüsteemi, IKT-pargi ja 

majasisese serveri korrashoidmine ja 

arendamine 

x x x x direktor 

Arengukava 2021–2025 täitmine, 

tegevuskavade planeerimine, analüüsimine, 

täiendamine 

x x x x 

direktor, 

töögrupid, 

hoolekogu 

Sisehindamise raporti esitamine pidajale    x   

direktor, 

töögruppide juhid, 

hoolekogu 

Põlvamaa lasteaednike VII alushariduse 

konverentsi ettevalmistamine, korraldamine, 

trükiste avaldamine 

x x x   
õppejuht, 

töögrupid, 

Personali töörahulolu uuring (töökohtade 

ergonoomilisus, tervist väärtustav ja 

tervislikke eluviise soodustav keskkond) 

 x   x 
direktor, 

tervishoiutöötaja 

Pedagoogide koolitus "360 kraadi tagasiside 

meetod“ ja rakendmaine 
x x x x direktor 

IKT õpiringide läbiviimine, koolituste 

organiseerimine digioskuste täiendamiseks 
x x x x direktor 



15 

 

Organisatsioonikultuuri edendamine 

Väärtusarendusprotsess – toimub väärtuste 

analüüs   
x x x x direktor 

Lasteaia maine hoidmine, tegevuste 

kajastamine meedias, kodulehel regulaarne 

info uuendamine 

x 

 
x 

x 

 

x 

 
direktor, õppejuht, 

töögrupid 

 

direktor, õppejuht, 

töögrupid 

direktor, õppejuht, 

töögrupid 

 

direktor, õppejuht, 

töögrupid 

Põlva Lasteaed Lepatriinu 70 aastat – (1952) 

kroonika koostamine, trükise avaldamine 
x x x   

Töörahulolu tagamiseks personali 

motiveerimine, märkamine, tunnustamine 
x x x x 

Sümboolika arendamine (lipuväljak, maja 

juht, siseterviserada, ajaloosein) 
x x x x 

 

8.2 Personalijuhtimine 

1. Laps saab parima eeskuju õpihimuliselt motiveeritud personalilt, kes on orienteeritud 

väärtuspõhisele koostööle. Kui personalil on hea, siis on ka lapsed rõõmsad. 

2. Lasteaias on loodud võimalused koostööks, meeskonnatööks. 

3. Personali arenemisvõimaluste tagamine professionaalseks arenguks, õppimise toetamine, 

tunnustamine ja motiveerimine lähtudes lasteaia väärtustest. 

 

Tegevus 2021 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja 

Personali arengu kavandamine ja toetamine 

Personalivajaduse hindamine, vajadusel 

värbamine ja töötajate koostööks vajalike 

kohustuste kokkuleppimine 

x x x x direktor 

Erialase pädevuse arendamine – 

sisekoolitused, kompetentsikoolitused 

(erivajadusega laps),  mentorluskoolitusele 

suunamine vastavalt tekkinud vajadustele 

x x x x õppejuht 

Personali osalemine arengukava sisehindamise 

töögruppides 
x x x x õppejuht 

Töötajate arenguvestlused (graafik) ja 

meeskonnavestlused juhtkonnaga õppeaasta 

alguses, aluseks tööalased portfooliod 

x x x x direktor, õppejuht 

Esmaabi kohustuslikud koolitused rühma 

personalile (tunnistuse kehtivuse perioodid) 
x x x x tervishoiutöötaja 

Personali motiveerimine 

Töötasu läbirääkimised pidajaga – õpetajate ja 

abipersonali tunnitasu proportsioon 
x x x x 

direktor, 

personali 

usaldusisik 
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Ühisürituste ja väljasõitude organiseerimine – 

õpetajate päev, teatrikülastused, jõulupidu, 

lasteaia sünnipäev, õppeaasta alustamine-

lõpetamine, meeskonna õppereis 

x x x x 
direktor, 

töögrupid 

Personali tervistedendavate ühistegevuste 

organiseerimine (TET) 
x x x x 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Töötajatele soojade jalanõude soetamine 

(õuesõpe, TEL, TET) 
x x x x 

direktor, 

tervishoiutöötaja 

Tööaasta õnnitlused e-postiga, töötajate 

tunnustamine juubelitel, õpetajate 

tunnustamisele esitamine (HTM, Põlva 

vallavalitsus) 

x x x x 
direktor, töögrupi 

juht, hoolekogu 

 

8.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

1. Lapse toimetuleku tagamine vastavalt oma vanusele, arengutasemele igapäevaelu 

toimingutes. 
2. Lapse eduelamuse kogemuse kindlustamine lõpuleviidud tegevustes – järjepidevus, 

sihikindlus, J. Käisi meetodid, projektõpe, õuesõpe. 

3. Lapse innustamine mitmekülgsele eneseväljendusele ja loovusele, uurima ja katsetama 

õues pidevalt uuenevas õppe- ja mängukeskkonnas.  

4. Tervisedenduse (TEL) aasta teemade lõimimine rühma tegevustesse. 
5. Lastele osalemise võimaldamine huviringide töös. 

6. Kogen ja jagan – lasteaiasisesed koolitused õpetajatelt õpetajale toimumine. 
7. Lepatriinust läheb kooli endaga toimetulev, uudishimulik, rõõmus, loov ja julge laps. 

 

Tegevus 2021 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja 

Õppekava 

Õppekava järjepidev analüüs ja arendamine x x x x õppejuht 

Õppekorraldus ja meetodid 

Õppeaasta teema valimine ja tegevuskava 

koostamine 
x x x x õppejuht 

Õppeaasta tervisedenduse aasta teema ja 

tegevuskava koostamine. 
x x x x tervishoiutöötaja 

Õppeaasta rühmade tegevuskavade 

koostamine vastavalt aasta teemale ja rühma 

laste vanusele 

x x x x õpetajad 

Õppeaasta rühmade õppetöö analüüsimine x x x x õpetajad 

Õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüsimine x x x x õppejuht 

Pedagoogilised nõupidamised – vähemalt 4 

korda õppeaastas. 
x x x x direktor, õppejuht 

Kolleegide nõustamine ja õppematerjalide 

ning erialase kirjanduse tutvustamine: kogen 

ja jagan – õpetajalt õpetajale 

x x x x õpetajad 

Õues õppe- ja mängukeskkonna täiendamine 

– õuesõpe, projektõpe, avastustee, uudishimu 

"toitmine" 

x x x x 
direktor, õpetajad, 

hoolekogu 
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Laste Õppereiside Korraldamine – 

Taevaskoda, Karilatsi, Valgesoo, Võru, Tartu 
x x x x õppejuht 

Lapse sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine, tervist hoidva ja ohutu käitumise 

õpetamine 

Lapse individuaalse arengu toetamine ja 

dokumenteerimine, koostöö tugi-

spetsialistidega (logopeed, eripedagoog) 

x x x x 

õppejuht, 

õpetajad, 

erialaspetsialistid 

Rühmades avastusliku ja elamusliku 

iseloomuga elementidega õppetegevuste 

läbiviimine 

x x x x õpetajad 

Õuesõppe metoodika elementide lõimimine 

erinevate ainevaldkondadega, õuesõppe 

metoodilise materjali täiendamine 

x x x x õppejuht 

Huvitegevusringide (male, spordiring, 

peotants) võimaldamine õppekava toeks 

lapsevanemate soovil ja tasumisel 

x x x x õppejuht 

Laste aktiivne kaasamine maakonnas ja  

vabariigis lastele suunatud erinevates 

projektides/kampaaniates 

x x x x 

õppejuht, õpetaja, 

muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja 

Lapse arengu hindamise 

meeskonnavestluste, lapsevanemaga 

arenguvestluste läbiviimine 

x x x x 
õppejuht, 

õpetajad, 

Lapse erivajaduste ja koolivalmiduse toetamine 

Meeskonnatööna laste rahulolu uuringu 

küsimustiku rakendamine. 

Tulemuslikkuse analüüsimine 

x x x  õppejuht 

Meeskonnavestluste "Lapse areng" analüüsi 

põhjal laste tugiteenuste vajaduste ja 

rakenduse kohta koondtabeli koostamine, 

vajaduste ilmnemisel tugiisiku taotlemine 

omavalitsuselt 

x x x x õppejuht 

Tugiteenuste osutamine erivajadustega 

lastele 

x 

 

x 

  

x 

  

x 

 

logopeed, 

eripedagoog 

IKT-vahendite kasutusvõimaluste 

laiendamine õppetegevuses lastega 
x x x x direktor 

Ujumise algõpetuse võimaldamine 5. 

eluaastast (vanemale tasuta) 
x x x x direktor, õpetajad 

Lapse koolivalmiduse määratlemine ja 

koolivalmiduskaardi täitmine x x x x 

õppejuht 

õpetajad, 

tugispetsialistid 

Lapse loovuse arendamine ja esinemisjulguse toetamine 

Muinasjuttude lavastamine lastega 

(aiarühmades, koos OmaTeatriga), esinemine 

lasteaia lastele, vanematele 

x x x x 
rühmade 

meeskonnad 

Luulepäeva konkursi läbiviimine lastele 

osalemiseks maakonna emakeele päeval 

märtsis 

x x x x 
õppejuht, 

õpetajad 

Laulupäeva konkursi läbiviimine lastele 

osalemaks maakonna laulupäeval. 
x x x x muusikaõpetaja 

Lastega esinemised väljaspool maja x x x x muusikaõpetaja 
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vastavalt kutsetele 

 

 

 

8.4 Koostöö huvigruppidega 

1. Lapse arenguks mitmekülgsete võimaluste loomine koostööpartneritega. 

2. Perede aktiivne kaasamine lasteaia ühisürituste planeerimisse, osalemisse ja korraldamisse 

tulenevalt aasta tegevuskavast.    
3. Lapsevanemad on rahul hoolekogu tööga. 
4. Lasteaia maine kujundamisel sümboolika ja maskoti teadvustatud kasutamine.   
5. Laste, vanemate ja koostööpartnerite tunnustamine. 

 

Tegevus 2021 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja 

Avatus ja koostöö 

Personali, laste ja lapsevanematega koos 

töötajate tunnustamine, esitamine 

tunnustamisele valda, vabariiki 

x x x x 
direktor, töögrupi 

juht, hoolekogu 

Õppekäik Eestimaa projektõpet, Montessori,  

R. Steiner metoodikat rakendavatesse vabariigi 

lasteaedadesse 

x x x x 

direktor 

õppejuht, 

töögrupi juht 

Tegevused kogukonnaga – maikuu perepäev, 

lasteaia sünnipäev, õueatraktsioonide loomine 
x x x x 

direktor, töögrupi 

juht 

Praktikantide juhendamine (lapsehoidja 

koolitused; töötukassa). Pedagoogide teadmiste 

täiendamine läbi sõlmitud koostöölepingu Tartu 

Ülikooliga 

x x x x 
direktor, 

logopeed 

Rahvusvaheliste koostööprojektide võimalustega 

tutvumine ja osalemine 
 x x x direktor 

Koostöösuhete arendamine sõpruslasteaiaga 

Saksamaal 
x x x x 

direktor, töögrupi 

juht 

Koostööprojektid maakonna ja linna 

lasteaedadega 
x x x x direktor 

Kindlate koostööpartnerite hoidmine laste 

huviringide korraldamisel 
x x x x direktor    

Koostöö Põlva Spordikeskusega – laste 

ujumistunnid 1 x nädalas, personalile tasuta 

ujula ja jõusaali kasutamisvõimalus 

x x x x liikumisõpetaja 

Põlvamaa lasteaednike alushariduse VII 

konverentsi korraldamine (1. lasteaed Põlvas 

märts 1952 = 70 aastat) 

 x   
direktor, 

õppejuht 

Huvitegevuste võimaluste hindamine, 

kaardistamine (Muusikakool, Kunstikool, 
x     

direktor, töögrupi 

juht 
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Kaitseliit) 

Partnerite tunnustamine Tänutriinuga, lasteaia 

meenetega 
x x x x direktor 

Lapsevanemate kaasamine 

Lapsevanemate rahulolu uuringute läbiviimine 

(osalus 70%) 
 x x  õppejuht 

Rahvusvahelise perepäeva tähistamise 

korraldamine kogukonnale igal aastal 

15. mail (osalus ~200) 

x x x x 

direktor, 

hoolekogu 

esimees 

Koostöö Rajaleidja Õppenõustamiskeskuse 

spetsialistidega, et pakkuda vajadusel nõustamist 

perele lapse erivajaduste toetamiseks 

x x x x 
direktor, 

õppejuht 

Lasteaia logo kasutamine laste T-särkidel, 

meenetel, maskoti Lepatriinu Liisu kasutamine 

lasteaia ja kogukonna üritustel 

x x x x 

direktor, 

personal, 

hoolekogu 

Info operatiivne jagamine vanematega, 

kogukonnaga (koduleht ja FB rühmagrupid, 

Põlva Teataja, Õpetajate Leht, Tea ja Toimeta, 

Lasteaed.net jne) 

x x x x 

direktor, 

pedagoogiline 

personal, 

hoolekogu 

 

8.5 Ressursside juhtimine 

1. Eelarve koostamine koostöös pidaja, töögruppide ja hoolekoguga. 
2. Õppevahendite ressursi efektiivne kasutamine tagab õppe- ja kasvatusprotsessi eduka 

toimimise. 

3. Lasteaia mängu-, õpi- ja töökeskkond on tänapäevane, turvaline, tervist väärtustav ja 

tervislikke eluviise soodustav, keskkonna hindamine toimub järjepidevalt. 

4. Plaanijärgsete remonttööde korraldamine ja organiseerimine, renoveerimise taotlemine 

pidajalt – fassaadi uuendamine, keldri remontimine. 

5. Uute atraktsioonide rajamine lasteaia õuealale laste loovuse ja osavuse arendamiseks, 

õuesõppe teostamiseks. 

6. Ühtse IKT-süsteemi ja arvutiprogrammide järjepidev hooldamine, võimekuse 

parendamine. 
 

 

Tegevus 2021 2022 2023 2024 
Täitja/ 

vastutaja 

Remonttööd keskkonna parandamiseks 

Lasteaia välisfassaadi renoveerimine  x x x direktor, OV 

Keldriruumide remont, lastele puutööruumide 

sisustamine 
   x direktor 

Lasteaia lipuväljakule masti püstitamine  x   direktor 

Rühmaruumis (1a) helisummutavate plaatide 

paigaldamine lakke, logopeedi kabinetis 

helisummutava ukse paigaldamine   

x x    direktor 
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Köögikoridori remont ja ajalooseina 

kujundamine, tänuseinale uue ilme andmine 
x    

direktor, 

töögrupi juht 

Aiarühmade lastele söögisaali (5b 

seminariruum) seadmine ja töösse 

rakendamine 

 x x x direktor 

Terviseraja paigaldamine galeriikoridoris 

(konkursil võidetud) 
x    

direktor, 

tervishoiutöötaja 

Majajuht-siseviitade planeerimine, 

paigaldamine, 
x    direktor 

Inventari soetamine 

Uue vahustaja ostmine kööki (~1400 eurot)   x     direktor 

Pliidiplaadi vahetus (500 eurot) x       direktor 

Koristusvahendite kapid 7 rühma ja maja 

üldkoristuseks (1600 eurot) 
    x  direktor 

Pimendavad rulood kabinettidesse (3)  x    direktor 

Ruloode väljavahetamine ja kangaskardinate 

soetamine rühmatoas hubasuse loomiseks 
 x x   direktor 

Arvutiekraani kaitse (200 eurot) x    direktor 

Nõudepesumasina ostmine söögisaali x     direktor 

UV-lamp kätepesu projektiks x    direktor 

Ühtse IKT-süsteemi haldamine, arvutite 

uuendamine 
x x x x direktor 

Mööbli soetamine tervishoiukabinetti 

(protseduurilaud), personali puhkeruumi 

sisustamine (diivan) 

 x    direktor 

Uute mänguvaipade ostmine rühmadesse (7)   x x direktor 

Vooditarvete uuendamine: 

voodipesukomplektid, tekid   
  x x direktor 

Kaasaskantav digiklaver x     
direktor, 

muusikaõpetaja 

Muusikavahendite täiendamine (alt-ksülofon, 

ukulele, peamikrofon ...) 
x x x x 

direktor, 

muusikaõpetaja 

Saali klaveri häälestamine 1 x õppeaastas x x x x muusikaõpetaja 

Videokaamera ostmine x     direktor 

Jalgrataste-kärude varjualuste hankimine-

paigaldamine – A ja B-maja ette   
 x x  

direktor, 

hoolekogu 

Torkavale Kuusele (3) jõulutulede-kaunistuste 

ost, paigaldamiseks tõstuki organiseerimine 
x x x x direktor 

Õueala korrastamine, kujundamine ja uute atraktsioonide ehitamine 

B-maja õueala täiendamine ronilaga 

Helikopter (9000 eurot),   
 x x  

direktor, 

õppejuht 

Õues- ja avastusõppe võimaluste parendamine 

– madalseiklusraja ehitamine laste osavuse, 

julguse ja loovuse arendamiseks 

 x   direktor 

B-maja õuealal heki istutamine x x x x direktor 

Vanematega koostöös Hoovilust raames 

ehitada lastele väikseid õueatraktsioone (nt 

autokummidest tasakaalurajad, …) 

x x x x 
direktor, 

hoolekogu 
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Õueala olemasolevate atraktsioonide 

järjepidev korrastamine, värskendamine, 

ilmestamine 

x x x x õppejuht 

Kasvu- ja töökeskkonna korrastamine 

Õpetaja abi, köögipersonali ja üldkoristaja 

tööriietuse uuendamine 
  x x  direktor 

Õpetajale tööriietuseks põlle ja õuesoleku 

ajaks soojade vettpidavate jalatsite järk-

järguline soetamine 

x x x x direktor 

Kõrvaklappide hankimine laste õppetöö 

mitmekesistamiseks 
x    direktor 

Kahe istepalli ostmine – tervislik töökoht 

seminariruumis 
 x   direktor 

Põrandate süvapuhastuse ja vahatamise 

teenuse tellimine 
x  x   direktor 

Mängu- ja õpikeskkonna ilmestamine 

Õppevahendite, mänguasjade ja raamatute 

plaanipärane soetamine 
x x x x õppejuht 

Õuegrilli ostmine kokandustegevuste 

läbiviimiseks õues 
 x x  direktor 

Õuetegevusteks lastega laua-pingi 

komplektide soetamine 
 x x x direktor 

Rühmadesse kangaskardinate tellimine lisaks 

ruloode vahetusele 
 x x x direktor 

 

 

 

9. SEIRE 
 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse vastavalt vajadusele, kuid 

mitte vähem kui üks kord õppeaasta jooksul üldkoosolekul ja hoolekogus. 

Arengukava on kättesaadav kõigile töötajatele ja lapsevanematele. 

 

Arengukava korrigeerimisel lähtutakse sisehindamise tulemustest ning arengukavas püstitatud 

strateegiliste eesmärkide saavutamisest. Iga õppeaasta lõpus tehakse pedagoogilises nõukogus 

ja hoolekogus kokkuvõte õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkusest ja iga eelarveaasta lõpus 

tehakse kokkuvõte majandustegevustest. 

 

Lasteaia arengukava muudetakse järgmistel juhtudel: 

 muudatus haridusalases seadusandluse; 

 muudatus lasteaia eelarves; 

 ettepanek lasteaia pedagoogiliselt nõukogult või lasteaia hoolekogult. 

 

Muudatus- ja parandusettepanekuid saab teha personal üldkoosolekutel ja lapsevanemad 

hoolekogu kaudu. Ettepanekud arengukava muutmiseks kooskõlastatakse pedagoogilise 

nõukogu ja hoolekoguga. Iga aasta 1. veebruariks esitatakse Põlva Vallavalitsusele andmed 

arengukava arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta. 
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10.  ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD 
 

Asutuse direktor hindab lähtudes sisehindamise tulemustest kehtiva arengukava 

muutmisvajadust pärast kalendriaasta lõppu uue kalendriaasta jaanuaris-veebruaris 

majandusaasta aruande juurde koostatava tegevusaruande käigus. Koos tegevusaruandega 

edastab direktor vallavalitsusele teabe arengukava muutmisvajaduse kohta. 

 

Arengukava muutmisettepanekuid koos arengukava täiendatud redaktsiooniga menetletakse 

samas korras asutuse arengukava vastuvõtmisega. 

 

Arengukava kinnitab Põlva Vallavalitsus. 

 

 

 

Kooskõlastused: 

 

Põlva Lasteaia Lepatriinu hoolekogu 17.12.2020 koosoleku protokoll nr 6. 

 

Põlva Lasteaia Lepatriinu pedagoogilise nõukogu 10.12.2020 koosoleku protokoll nr 7. 
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