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Kontaktid: 

Magdaleena 6 ja Magdaleena 11/1, 11312 Tallinn                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Telefon: + 372 674 82 61; + 372 53 948 154                                                                                                                                                                                                                                                                                      

E-post: kullatera@kullatera.edu.ee                                                                                                                                                                                                                                           

Kodulehekülg: www.tallinn.ee/kullatera  

 

Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused  

Missioon  
Mängulise, loova ja uuendusliku lähenemisviisiga, koostööd arendav lasteaed. 

 

Visioon 
Kullatera - parim haridustee algus!  

 

Põhiväärtused 
LAPSEKESKSUS – mängulisus, märkamine  

TURVALISUS – heaolu, hoolimine  

AVATUS – kuulamine, kõnelemine  

USALDUSVÄÄRSUS – partnerlus, professionaalsus  

INIMLIKKUS – arvestamine, abivalmidus  

Lasteaia 2020-2022  sisehindamise kokkuvõte 

 

1.Valdkond Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused: +Kaasav juhtimine, kiire infovahetus, asutusesisene meeskonnatöö. 

+Komplekteerimisel lähtutakse linna vajadustest, kaasava hariduse põhimõtetest ja 

koostööst vanematega. 

+Linna lasteaedade robootilise suuna eestvedaja, innovatsioonilabori Kullatera 

Roboaed võimaluste tutvustamine linna, vabariigi ja väliskülalistele. 

+Uuenduste ja muudatuste süsteemsus, kaasaegne lähenemine ja eestvedav 

juhtkond – aiarühmades kasutatakse projektõpet, lasteaed on liitunud TEL 

võrgustikuga ja linnaaianduse projektiga, koostöös on rajatud õppeaiad. 

+Kaasav haridus – alates 2022 avatud sobitusrühm, võetud tööle eripedagoog. 

Parendustegevused:  +Lasteaia jätkusuutliku arengu kindlustamine. 

+Jätkuvalt olla haridusinnovaator ja eestvedaja haridusrobotite kasutamisel õppe- 

ja kasvatustegevuses ning #EduInnoLab Kullatera Roboaed võimaluste 

tutvustamisel linna-, vabariigi- ja väliskülalistele. 

+Lasteaia dokumentatsiooni vajaduspõhine uuendamine. 

 

2. Valdkond Personalijuhtimine 

Tugevused: +Lasteaed on õppiv organisatsioon, personal on omaks võtnud elukestva õppimise 

printsiibi, väärtustatakse meeskondlikku õppimist. 

+Toimiv personali tunnustus- ja motivatsioonisüsteem, igal aastal viiakse 

digitaalselt läbi rahulolu uuring, osaletakse erinevates personaliuuringutes.  

+Lasteaia turvaline töökeskkond on prioriteet (riskianalüüsid, töötervishoiuarst jm 

+Lasteaias töötab eripedagoog. 

Parendustegevused: +Projektijuhi ametikoha loomine. 

+Lasteaia personali töötasustamise aluste kaasajastamine ja motiveeriva 

töötasustamise loomine (palgaastmed, motivatsioonihüvede pakett jm). 

+Kõigi töötajate arengu toetamine. 

 

mailto:kullatera@kullatera.edu.ee
http://www.tallinn.ee/kullatera
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3. Valdkond Koostöö huvigruppidega  

Tugevused: +Koostöö erinevate partneritega (Parim Koostööprojekt 2022). 

+Lasteaias on avatud sobitusrühm, töötavad logopeed ja eripedagoog.  

+Partnerlussuhete arendamiseks osaletakse rahvusvahelistes projektides. 

+Jagatakse parimat praktikat haridusrobotite ja digivahendite kasutamisel 

igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses linna, vabariigi ja väliskülalistele. 

+Lastevanemate rahulolu lasteaiaga on enamikes küsitletud valdkondades 

kasvanud või püsivalt kõrge.                                                                                                                      

Parendustegevused:  +Lastevanemate koolitamine ja nõustamine. 

+Lapsevanemate liitumine Eliis veebikeskkonnaga. 

+Jätkuv koostöö huvigruppidega, osalemine haridus- ja välisprojektides.      

+Jätkuvalt #EduInnoLab Roboaias nutitundide läbiviimine sihtgruppidele.      

 

4. Valdkond Ressursside juhtimine  

Tugevused: +Finantsjuhtimine tagab lasteaia stabiilsuse ja arengu.  

+Hangitakse lisaressursse, tulu ruumide rendist, konkursside auhinnatulust, 

projektidest. Koostöös vanematega korraldatakse heategevusprojekte.  

+Turvalisuse tagab süsteemne õpi- ja kasvukeskkonna ning töökeskkonna riskide 

hindamine ning sellest tulenev keskkonna parendamine.  

+Igal aastal remonditegevus lasteaia siseruumides ja/või välisterritooriumil. Õppe- 

ja kasvukeskkonna kaasajastamiseks uuendatud inventari. Investeeringud HA. 

Parendustegevused: +Õppija arengu toetamine jätkuvalt lisaressursside hankimise ja projektides 

osalemise kaudu. 

+Kaasaegse digikeskkonna uuendamine. 

+Rühmakeskkondade täiendamine arvestades kaasaegset lähenemist õppimisele, 

võimaldades praktilisi tegevusi, lähtudes projektidest. 

 

5. Valdkond Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tugevused: +Õpetamis- ja kasvatamismeetodid on mitmekülgsed ja kaasaegsed. 

+Õppekava täiendamine digipädevused ja robootika valdkond. 

+Last toetav tugisüsteem (sobitusrühm, eripedagoog, logopeed), lapse arengu 

jälgimise süsteem, koolivalmiduse hindamine kõikides õppekavas välja toodud 

valdkondades, laste tunnustussüsteem ja rahulolu uuringud. 

Parendustegevused:  +Õppekava üle vaatamine ja kaasajastamine. 

+Aktiivse liikumise ja terviseteadlikkuse süsteemne kasutamine laste tegevuses, 

omaalgatuse ja positiivse enesehinnangu kujunemise toetamisel läbi tegevuste. 

+Iga lapse arengu jälgimise dokumenteerimine Eliis veebikeskkonnas. 
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ARENGUKAVA  TEGEVUSKAVA 2023 

 

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 
 

Eesmärgid: 

• Lasteaia hea maine on kindlustanud jätkusuutliku arengu. 

• Lasteaed on haridusinnovaator ja eestvedaja haridusrobotite kasutamisel õppe- ja 

kasvatustegevuses ning #EduInnoLab Kullatera Roboaed võimaluste tutvustamisel 

linna-, vabariigi- ja väliskülalistele. 

• Lasteaia dokumentatsioon on vajaduspõhiselt uuendatud. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks Vastutaja Ressurss Tulemuslikkuse mõõdik 

Lasteaia tegevuste positiivne 

meediakajastamine, informatiivse 

kodulehe haldamine, projektide 

kirjutamine (lisaressursid) 

 

projektijuht 

 

 

 

Huvigruppide üldine rahulolu 

lasteaia mainega: eesmärk 80% 

pigem rahul ja rahul 

Lasteaia parima valdkonnapõhise  praktika 

tutvustamine linna, vabariigi ja 

rahvusvahelisel tasemel #EduInnoLab 

Kullatera Roboaed tegevuse kaudu, 

tegevuste planeerimine ja analüüsimine 

 

õppealajuhataja 

 

500€ 

 

Pedagoogide aktiivsus parima 

praktika jagamisel: eesmärk 

50% pedagoogidest 

Sisehindamissüsteemi uuendamine; 

kriisiplaani ülevaatus; 

toitlustuse riigihanke läbiviimine; 

arengukava koostamine aastateks 2024-

2026, mõõdikute sõnastamine 

 

direktor 

 Huvigruppide üldine rahulolu 

lasteaia juhtimisega ja 

toimimisega: eesmärk 80%  

pigem rahul ja rahul 

 

 

Valdkond: Personalijuhtimine 

 
Eesmärgid: 

• Lasteaias on loodud projektijuhi ametikoht. 

• Lasteaed on õppiv organisatsioon, personali arengut on toetanud enesetäiendamine, 

kogemusõpe ja kogemuste jagamine. 

• Alustatud on motiveeriva töötasustamise süsteemi väljatöötamist. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks Vastutaja Ressurss Tulemuslikkuse mõõdik 

Projektijuhi ametikoha loomine, 

ametijuhendi koostamine 

direktor 11400€ Ametikoht täidetud  

(0,5 koormus) 

Kaasava hariduse koolitussarja läbiviimine  

personalile;  

eri- ja sobitusrühma õpetaja mikrokraadi 

omandamise toetamine TLÜs (2 õpetajat); 

sisekoolitusprogrammi „Robootika reede“, 

parima kogemuse jagamise rakendamine 

 

õppealajuhataja 

1000€ 

 

1320€ 

 

Personali rahulolu arengu 

toetamisega: eesmärk 85 % 

pigem rahul ja rahul 

Õpetajaid motiveeriva 

töötasustamissüsteemi ja töötaja 

lisahüvede paketi väljatöötamisega 

alustamine 

 

direktor 

 

20000€ 

Personali rahulolu 

motiveerimise ja 

tunnustamisega: eesmärk 85% 

pigem rahul ja rahul 

Konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ 

kandidaatide esitamine  erinevates 

kategooriates 

direktor  Esitatud kandidaatide arv 

vähemalt 2 
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Valdkond: Koostöö huvigruppidega 
 

Eesmärgid: 

• Toimivad partnerlus- ja koostöösuhteid huvigruppidega, osaletud on haridus- ja välisprojektides. 

   Lasteaed on koostööpartner innovaatiliste õpivõimaluste kasutusele võtmisel ja tutvustamisel  

   linna, vabariigi ja rahvusvahelisel tasemel.  

• Lapsevanemad on liitunud Eliis veebikeskkonnaga.   

• Lastevanematele on korraldatud nõustavaid koolitusi.          

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks Vastutaja Ressurss Tulemuslikkuse mõõdik 

Euroopa Noored vabatahtliku teenistuse 

vastuvõtva organisatsiooni 

kvaliteedimärgise pikendamine 

 

direktor 

 Kvaliteedimärgis välja antud 

kuni 2026 

Erasmus+ "Child Care Training for a New 

Europe" projektis osalemine 

direktor 500€ Projekt on läbi viidud 

#EduInnoLab Roboaias nutikate töötubade 

läbiviimine huvigruppidele 

 

õppealajuhataja 

 

400€ 

 

Rahulolu tulemustega, 

koostöö on toimiv:  

80% pigem rahul ja rahul 

Lastevanemate kaasamine Eliis 

veebikeskkonnaga liituma 

õppealajuhataja  Eliis keskkonnaga on liitunud 

vähemalt 85% lapsevanemaid 

Koolituste läbiviimine lapsevanematele 

(Teams või kohapeal) erinevad 

spetsialistid (väärtuskasvatus, kaasav 

haridus),  

haridusrobootika töötoa läbiviimine 

 

õppealajuhataja 

 

500€ 

Lastevanematele on 

korraldatud nõustavaid 

koolitusi laste kasvatamise 

toetamiseks:  

3 koolitust aastas 

 

Valdkond: Ressursside juhtimine 
 

Eesmärgid: 

• Õppija arengu toetamiseks on hangitud lisaressursse haridusprojektides osalemise kaudu. 

• Lasteaias on kaasaegne ja uuenev digikeskkond. 

• Rühmakeskkondi on uuendatud. 

 

Tegevused eesmärkide täitmiseks Vastutaja Ressurss Tulemuslikkuse mõõdik 

Lisaressursside hankimine projektides 

osalemise kaudu (Proge Tiiger, PRIA) 

direktor omaosalus 

KM osas  

Lisaressursid vähemalt 2 

projektist aastas 

Digikeskkonna värskena hoidmine, 

#EduInnoLab Kullatera Roboaed 

kaasajastamine uute haridusrobotitega 

 

õppealajuhataja 

 

1000€ 

Rahulolu digivahendite 

valikute ja kasutamisega:  

80% pigem rahul ja rahul 

Interaktiivsete ekraanide hankimine 

kõikidesse aiarühmadesse 

 

direktor 

 

4000€ 

Aiarühmades on kasutusel 

interaktiivne ekraan laste 

õppe- ja kasvatustöö 

läbiviimise kaasajastamiseks 

Rühmakeskkondade täiendamine ja 

arendamine arvestades eripära, kaasaegset 

lähenemist õppimisele, võimaldades 

praktilisi tegevusi, lähtudes projektidest 

 

haldusjuht 

 

3000€ 

Rahulolu töökeskkonnaga:  

80 % pigem rahul ja rahul 

Rahulolu rühmaruumidega:  

80 % pigem rahul ja rahul 
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Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

Eesmärgid:  

• Õppekava on täiendatud ja kaasajastatud. 

• Õppekorraldus ja kasutatavad õppemeetodid toetavad lapse õpihuvi ja nutikat loovust. 

• Õpetajate, lastevanemate ja tugispetsialistide koostööna on tagatud lapsele arengust, 

individuaalsusest ja erivajadustest lähtuvalt parim õpetamisviis. 

• Tähelepanekud lapse arengu kohta on dokumenteeritud Eliis keskkonnas. 
 

Tegevused eesmärkide täitmiseks Vastutaja Ressurss Tulemuslikkuse mõõdik 

Õppekava korrigeerimine: 

lapse arenguhindamine ja 

dokumenteerimine 

sobitusrühm lasteaias 

 

õppealajuhataja 

  

Õppekava uuendatud 

Rühmade projektipõhise koostöö 

rakendamine: 

tegutsemine õppeaedades;  

mahetalude külastamine (Kadarbiku, 

Saidafarm); 

traditsioonidest lähtuvad ühistegemised;  

aktiivse liikumise ja terviseteadlike 

tegevuste läbiviimine koos peredega; 

Keskkond õpetab (MÕK) tegevused 

 

õppealajuhataja 

 

 

1000€ 

 

1000€ 

 

1000€ 

 

 

Rahulolu õppe- ja kasvatuse 

tegevustega ja tulemustega:  

85% pigem rahul ja rahul 

Tugisüsteemide kaudu HEV laste varajane 

märkamine, arengu toetamine, õpetajate ja 

tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, 

HEVKO) koostöö meetmete rakendamine 

 

õppealajuhataja 

 Tugisüsteemide kaudu 

toetatud laste osakaal 

tugisüsteemi abi vajavate 

laste koguarvust lasteaias: 

100% abivajajatest 

Lapse arengu jälgimine, arengumuutuste 

märkamine ja tähelepanekute 

dokumenteerimine Eliis keskkonnas 

 

õppealajuhataja 

 Lapse arengu jälgimine 

dokumenteeritud 100% 

 

 

Kooskõlastatud Tallinna Kullatera Lasteaia pedagoogilise nõukogu                                

25.10.2022a koosoleku protokoll nr 6 otsus nr 1 

 

Koosoleku juhataja         Protokollija 

 

Jana Süving       Merili Grauberg 

õppealajuhataja      õpetaja 

 

 

Kooskõlastatud Tallinna Kullatera Lasteaia hoolekogu  

26.10.2022a koosoleku protokoll nr 3 otsus nr 2 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

 

Tiia Tomingas-Kampus     Mairi Perman 

hoolekogu esimees      õpetajate esindaja 

 


