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SISSEJUHATUS 
 

 

Tallinn Lasteaia Õunake arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse 

seaduse §9¹ alusel ning sisaldab lasteasutuse arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava 

aastateks 2022-2026 ning arengukava uuendamise korda. 

 

Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja 

vajadused,  hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud  ning Tallinn 2035  arengustrateegia. 

 

Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena välja toodud 

lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. 
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1. Ülevaade Tallinna Lasteaiast Õunake 
 

 

Tallinna Lasteaed Õunake alustas tegevust 29.oktoober 2001.a. kui koolieelne asutus vaimse 

ja füüsilise puudega lastele. Varajase sekkumise olulisust arvestades teostatakse 

erivajadustega koolieelikutele võimalikult kompleksset füüsilist ja vaimset arenduslikku 

tegevust. 

 

Tegemist on munitsipaal-lasteaiaga, kuhu suunatakse lapsed Rajaleidja koolivälise 

nõustamismeeskonna poolt. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn. Tööd 

koordineerib Tallinna Haridusamet. Lasteaias on avatud üheksa (9) rühma, milles on kohti 

42-le lapsele. Viimane, üheksas rühm avati 1.veebruar 2016 Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. 

Üks rühm on pervasiivsete arenguhäiretega lastele ja kuus rühma on liitpuudega lastele. Kaks 

rühma on arendusrühmad, millest üks on eesti- ja teine vene õppekeelega lastele. Lasteaed on 

avatud 07.00 – 19.00. 

 

KONTAKTANDMED 

Ehitajate tee 23, 12613 Tallinn 

Tel. 6702 484, 6702 486 

ounake@ounake.edu.ee 

 

https://www.tallinn.ee/lasteaed-ounake/ 

https://www.tallinn.ee/lasteaed-ounake/
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2. Lasteasutuse visioon, missioon ja põhiväärtused 

 

 

2.1 Lasteaia visioon 

 

Luua erivajadustega lastele õnnelik ja innovaatiline keskkond. 

 

2.2 Lasteaia missioon 

 

Olla koolieelseks arendus- ja hoiupaigaks vaimse ja füüsilise puudega lastele. 

 

2.3 Väärtused 

 

Perekesksus - püüame tagada professionaalse abi kodu- ja lasteaia igapäevaelu 

korraldamisel. 

Avatus - oleme avatud erinevatele koostöövormidele ja -võimalustele laste ja personali 

arendamisel. 

Puhtus - see on ühtne arusaam, et tervist edendava lasteaiana on see meie laste puhul, kes 

tihti raskeid hingamisteede haigusi põevad, preventiivne tegevus. 

Turvalisus - asutus peab olema turvaline koht liikumiseks ja tegeluste läbiviimiseks. Lasteaia 

õueala ja ligipääs asutusse peab vastama turvanõuetele puudega lapse teisaldamiseks. 

Eetilisus, sallivus - inimesed on sellised nagu nad on, mitte nagu meie tahame, et nad 

oleksid. Kõiki inimesi koheldakse võrdselt. 

Ühistegevused - jõululaadad, töötajate ja lastevanemate koolituspäevad, pidulik jõulupidu, 

lastega ühised väljasõidud  - need kõik tugevdavad ühtsustunnet ja arendavad sotsiaalse 

käitumise oskusi. 

Lapsekeskne õpi- ja kasvukeskkond - kui laps ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, tuleb 

õpetajal õppida õpetama nii nagu laps õpib. 
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3. Lasteasutuse hetkeolukord, arenduse valdkonnad ja 

põhisuunad 

 

 

Hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise tulemustest ja eelmise perioodi 

(2017-2021) arengukava analüüsist. Kaasava hariduse põhimõttest, mis on  UNESCO poolt 

määratletud aastast 2005, kus on kirjeldatud kaasavat haridust kui  haridust, mis  kohandugu 

õppijaga  põhjendatud, piisaval ja mõistlikul määral. Kohanduste all peetakse silmas , et 

võidakse muuta õppekoha/ruumi  asukohta, suhtlusviisi (viiplemine, 

alternatiivkommunikatsioon) -ja vahendeid (nt nutiseadmeid), jaotvara, õppeks antavat aega 

ja mürataset. Selline õpikeskkond peab markeerima õpiedu ja sotsiaalset edenemist. 

Terviklik tugevuste ja parendusvaldkondade analüüs on toodud Tallinna Lasteaia Õunake 

sisehindamise aruandes. Sisehindamise aruandes esitatud olulisemad parendusvaldkonnad 

määravad kindlaks lasteasutuse arenduse põhisuunad lähiaastateks. Järgnevalt on esitatud 

olulisemad arenduse põhisuunad ja tugevused viie tegevusvaldkonna lõikes. 

 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Aktsepteeritud põhiväärtustele ja tegutsemispõhimõtete järjepidevusele toetuv 

organisatsiooni juhtimine. 

 

Tugevused: 

●  

Õunakese kui erilasteaia juhtkond on aktiivne eestvedaja professionaalse arenduse 

põhimõtte järgijana oma kogemuste jagamisel ning aktiivne osaleja tulevaste 

erispetsialistide ettevalmistamisel. 

●  

Sisehindamissüsteem on rakendunud. 

●  

Motivatsiooni- ja tunnustussüsteem on korrigeeritud. 

 

Parendusvaldkonnad: 

●   

IKT-alaste uuenduste läbiviimine (kodulehele rahulolu uuringute moodulite 

koostamine, e-õppevara koostamine) ning infoliikumise parendamine. 

●  

Sidustatud ning integreeritud  haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas   laste 

õiguste ja heaolu, perede vajaduste arvestamise ning paindliku lapsehoiu tagamine. 
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●  

Osapoolte kaasamine innovaatilise juhtimis- ja MÕK- alases tegevuses. 

 

 

3.2 Personalijuhtimine 

 

Professionaalse personali kaasamine, toetamine ja arendamine. 

 

Tugevused: 

 

●  

Tasemeõppes õppijate igakülgne motiveerimine ja toetamine. 

●   

Pedagoogilise personali ja erispetsialistide osalemine arenguvestlustel. 

●  

Pedagoogid toetatavad  hariduslike erivajadustega laste arendamist  ja kaasava 

hariduse rakendamist. 

●  

Personal on võimestatud meeskonnatööle läbi erinevate koostöögruppide: 

arengugrupp, tervisemeeskond, juhtumipõhine vestlusring. 

●  

Rahuloluküsimustikud on uuendatud. 

●  

Personali rahulolu on süsteemselt uuritud iga-aastaste ankeetküsitluste ja 

arenguvestluste kaudu, parendusettepanekud on edasise töö aluseks. 

●  

Mentorlussüsteem on rakendunud õpetajate juhendamiseks. Õpetajad osalevad 

aktiivselt mentorkoolitustel. 

●  

Iga aastaseks eneseanalüüsiks ning arenguvestluses osalemiseks on kasutusele võetud 

enesehindamise uuendatud vorm. 

●  

Vaimse tervise ja heaolu jõustav toetamine mentorite ja kolleegide poolt. 

 

Parendusvaldkonnad: 

●  

Õpetaja professionaalse arengu toetamine. 

●  

Personali  aktiivne osalemine haridusprojektides. 

●  

Mentorluse toimimine on jõustavalt tagasisidestatud läbi Gibbsi reflektsioonimudeli.   

●  

Personali IT- alane areng on toetatud läbi koolituste ja individuaalse juhendamise. 
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3.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse ja otsustusprotsessi. 

 

Tugevused: 

●  

Lasteaed on määratlenud huvigrupid, koostöö huvigruppidega on kavandatud lasteaia 

arengukavas, mille täitmine toimub tegevuskavade kaudu. 

●  

Arendustöös arvestatakse huvigruppidelt kogutud regulaarset tagasisidet. 

●  

Informatsiooni liikumine erinevate kanalite kaudu on operatiivne, kodulehekülg on 

informatiivne ja huvipakkuv kõikidele huvigruppidele. Info edastamine toimub 

regulaarselt läbi Eliis- keskkonna. 

●  

Lasteaia töökogemusi on tutvustatud vabariiklikul tasandil ja välisriikidest saabunud 

külalistele. Toimib koostöö Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli  ja  Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkooliga, üliõpilastele tutvustatakse lasteaia  õppe - ja kasvatustööd õppeaasta 

vältel. 

●  

Olulisel kohal on tervist edendava keskkonna järjepidev arendamine ning õuesõppe 

toetamine. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 

●  

Ühtsed põhimõtted alternatiivses kommunikatsioonis kasutatavate vahendite osas on 

Tondi ja Käo Põhikooliga  kokkuleppimisel.  

●  

Õppevisiitidel saadud teadmiste ja kogemuste rakendamine õppekasvatustöösse. 

●  

Hoolekogu liikmete ja lapsevanemate kaasamine lasteaia igapäevatöösse.  

●  

Projekt “MÕK - mõttekaaslased Õunake ja Kannike” jätkamine. 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

 

Kaasaegne ning turvaline töö- ja õpikeskkond. 
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Tugevused: 

•  

Remont-viimistlustööd üldkasutatavates (koridorid, WC-d) ruumides ja uuendustööd 

spetsialistide kabinettides on teostatud omavahendite arvelt. 

 

•  

Hoone fassaad (seinad, sokkel, karniis) on uuendatud, katusel remonditud 

lekkekohad. 

 

•  

Lastele on loodud eakohane, erivajadusi arvestav, arendav ning turvaline 

kasvukeskkond: osaliselt uuendatud ventilatsioonisüsteem, rühmaruumid on 

kujundatud esteetiliselt, järjepidevalt on uuendatud mängu- ja õppevahendeid, 

õueala on turvaline ning pakub palju liikumis- ning arendustegevuse võimalusi. 

 

Õuealale on paigutatud lukustatav mänguasjade hoiustamise  panipaik. 

 

Parendusvaldkonnad: 

●  

Katuse renoveerimine. 

●  

Õpikeskkonna parendamine: õuesõppega seotud vahendite soetamine (peenrad, 

teerajad jms laste erinevate taju liikide arendamiseks, liikumistee motoorikahäirega 

lastele). 

 

3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamine. Lapse erivajadusega arvestamine ja 

individuaalse arengu toetamine. 

 

Tugevused: 

 

●  

Kasutusele on võetud õpilase arengu seirelehed, millede abil toimub statistiliste 

andmete kogumine ja analüüs. 

●  

Täienenud on õuesõppe võimalused - liivakast ratastoolilastele, ronimispüramiid. 

●  

Kasutusel on erineva pinnasega liikumisrajad (valmistatud endisesse liivakasti).  

●  

Pedagoogid on pädevad kasutama õppe - ja  kasvatustöös erinevaid infotehnoloogilisi 

vahendeid.   
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●  

Olulisel kohal on tervist edendava keskkonna arendamine värskes õhus liikumise ja 

õppimise toetamiseks.  

●  

Lasteaias peetakse oluliseks iga lapse individuaalset õpiteed. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 

●  

Kaasaaegsete metoodikate ja õppevahendite kasutamine  

●  

Laste meelte arendamiseks maitse ja lõhnataimede peenarde rajamine 

●  

Tervislike eluviiside väärtustamine 
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4. Strateegilised eesmärgid, mõõdikud ja seire 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine, s.h. strateegiline juhtimine 

Alaeesmärk Tegevus Algtase Sihttase Mõõdik Seire 

1.Kõik osapooled 
on kaasatud 

juhtimis- ja MÕK-
alases tegevuses 

Huvigruppide 
kaasamine 

lasteaia 
juhtimisprotses

si läbi 
meeskonnatöös 

osalemise 

juhuslik plaan Dokument Toimiv 
süsteem 

2. Info liikumine 
on korraldatud.  

Olemasoleva 
suhtlusviisi 
(ELIIS, 
koduleht, 
Facebook) -ja 
vahendite 
(nutiseadmed) 
aktiivne 
kasutamine ja 
vajadusel 
parendamine 

vajaduspõhi
ne 

100% 
õpetajate
st 

Analüüsitud 
rahuloluküsitlus
ed 

Tulemust
e 
hindamin
e 

3. Lasteaias on 
integreeritud 
ning sidustatud 
haridus- , 
sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldko
nd. 

Toimub 
süstemaatiline 
koostöökorrald
us ja 
infovahetus 
vastava 
valdkonna 
spetsialistidega 

juhuslik 100% 
õpetajate
st 

Toimiv 
võrgustikutöö 
ning positiivne 
tagasisidestus. 

Toimiv 
süsteem 

Riskid 

4.1.1 Erinevate osapoolte kaasamata jätmine ei võimalda koostööd, st lasteaia töö paremaks 

organiseerimiseks jäävad osapoolte ettepanekud, arvamused otsustuste osas    arvesse 

võtmata. 

4.1.2 Info ja sellest ühene arusaamine on häiritud. 

4.1.3 Ühtselt ja terviklikult lähenemine lapse arengule ja arendamise keskkonnale viib 

minimaalseks riski mitte näha last kui tervikut tema intellektuaalses, kognitiivses, 

kommunikatiivses ning sotsiaalses keskkonnas. 
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4.2 Personalijuhtimine 

Alaeesmärk Tegevus Algtase Sihttase Mõõdik Seire 

1.Õpetaja 
professionaalne 
areng on 
toetatud. 

Individuaalse õpitee 
mudeli 

rakendamine, 
mudeli 

rakendamiseks 
personali toetava 

võrgustiku 
kaasamine. Mudeli 

vormi rakendamine. 
Tagasiside 

analüüsimine. 

30% 100% Rahuloluküsitl
used ja 

tagasisidestuse
d on 

analüüsitud. 

Tulemus
te 

hindami
ne 

2. Personali 
osalemine 
projektides. 

Õpetajate 
kaasamine 
õppekava toetavaid 
projekte kirjutama 
läbi koolituste ning 
kogemuste 
vahetamise 

5% 20% Projektitöös 
osalemine on 
toimunud 

Projekti
s 
osalemi
ne 

3. Mentorluse 
toimimine on 
jõustavalt 
tagasisidestatud 
läbi Gibbsi 
vreflektsioonimu
deli 

Gibssi 
reflektsioobimudeli 
tutvustamine 
mentoritele. 
Toimuvad 
teemakohased 
koosolekud ja 
vajaduspõhine 
konsulteerimine. 

Mentorid 
tagasisidestavad 
oma tähelepanekuid 
läbi Gibssi mudeli. 

Gibssi mudeli 
tõhususe 
hindqamine läbi 
arutelu mentee´ga 

0 100% Gibssi mudeli 
kasutamise 
tõhusus on 
hinnatud. 

Toimiv 
süsteem 

4. Personali IT-
alane areng on 
toetatud läbi 
koolituste ja 
individuaalse 
juhendamise 

IT-alaste teadmiste 
kaardistamine ja 
analüüs. 

Personali arengu 
toetamine 
analüüsist selgunud 
tulemuste põhjal 

Vajadus
põhine 

koolituspak
ett 

Töötajate 
oskused ja 
soovid on 
kaardistatud 
ning vajalik 
koolituspakett 
on koostatud. 

Toimiv 
süsteem 
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Riskid 

4.2.1. Õpetaja toetamine igapäevases  töös erivajadustega lastega vähendab läbipõlemise, 

isikliku professionaalse arengu pidurdamise ning täiskasvanuhariduse ideaali – harituse – 

saavutamist. 

4.2.2. Risk mitte saada osa kaasaegse ja arengus olevatest uutest haridusvaldkonna 

paradigmadest. 

4.2.3 Õpetajate vahelise kogemusõppeta ja mentorluseta on risk jätta kasutamata olulist 

metoodikat HEV lapse  arendamisel kui kogemusliku tunnetuse kui ühe viisi end suuta 

väljendada.  

4.2.4.Õpetajate madal digipädevus on takistusteks enesetäiendamisel, uute õpetamise 

tehnikate omandamisel ning infoedastamisel kaasaegsete vahenditega. 

 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

Alaeesmärk Tegevus Algtase Sihtt
ase 

Mõõdik Seire 

1.Ühtsed põhimõtted 
alternatiivkommunikatsioo
nis kasutatavate vahendite 
osas on Tondi- ja Käo- ning 
Kadaka Põhikooliga kokku 
lepitud 

Vastavatel 
ümarlaudadel 

osalemine 

juhuslik 2x 
aasta

s 

Põhimõtted 
on kokku 
lepitud ja 

fikseeritud 

Toimiv 
ümarlaud

ade 
süsteem  

2.Rahuloluküsitluste 
toimivus on rakendunud 

Temaatiliste 
küsitluste 
vormide üle 
vaatamine ja 
vajadusel 
muutmine. 
Küsitluste 
tulemuste 
tagasisidestamin
e 

            

    
vajaduspõ
hine      

  

  2 x 
aasta
s     

Temaatilise
d küsitlused 
on 
koostatud ja 
ajatatud 

Läbiviidu
d küsitlus 

3.Õppevisiitidel saadud 
teadmised ja kogemused on 
rakendatud lasteaia töösse 

Aktiivne 
osalemine 
erinevatel 
õpivisiitidel, 
saadud 
teadmiste ja 
kogemuste 
jagamine 
personaliga ning 
kogemuste 

juhuslik Koge
muste 
jagam
ine 1 
x 
kvart
alis 

Kogemusõp
pe 
tulemused 
on 
fikseeritud 

Õppevisii
tidel 
osalemin
e 
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rakendamine 
lasteaia töösse 

4.Hoolekogu liikmed ja 
teised lapsevanemad on 
kaasatud lasteaia 
igapäevatöösse. 

Muuta 
hoolekoguga 
koosolekud  
regulaarseks. 
Hoolekogu 
ja/või 
lapsevanemate 
kaasamine 
ürituste 
korraldamisse 
ning saadud 
tagasiside  

1 x 
kvartalis 

vajad
uspõh
ine 

Tagasisidest
used on 
positiivsed 

Planeerit
ud 
koosolek
utel 
osalemin
e 

5.Projekt „MÕK – 
mõttekaaslased Õunake ja 
Kannike“ jätkub. 

Planeeritud 
ühistegevuste 
toimumine 

vajaduspõ
hine 

4 x 
aasta
s 

Koostööproj
ekti 
jätkumine 

Projekti 
täitmine 

Riskid 

4.3.1. Ühtselt kokkulepitud alternatiivse kommunikatsiooni -vahendid ja -meetodid 

vähendavad riski lastevanemate, pedagoogide ja laiemalt HEV lastega suhtlevate inimeste 

suhtlemisvalmiduse osas 

4.3.2. Rahuloluküsitluste toimivuse mitte rakendamine  ja selle rakendamise seire mitte 

teostamine loob lastevanemate mittekaasamise või lasteaia tegemistes vähese koostöö riski    

4.3.3. Õppevisiitide ja kogemusõppe vähene võimaldamine personalile viib eneseteostustahte 

vähenemisele ning kitsendab eelkõige HEV lastega töötavate kaaskolleegidega ühistöö 

vormide tekkimist 

4.3.4. Hoolekogu ja lastevanemate mittekaasamine tekitab riski nende huvigruppide 

kaasamise vähenemise lasteaia igapäevaellu. 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

Alaeesmärk Tegevus Algtase Sihttase Mõõdik Seire 

1.Katus on 
renoveeritud. 

Katuse 
renoveerimine. 

0 100% Renoveeritud 
katus. 

Katusetööde 
teostamine 



15 

 

2.Õuesõppega 
seotud vahendite 
soetamine. 

Maitse- ja 
lõhnataimede 
peenarde 
rajamine ning 
lõhna- ja 
maitsetaimede 
soetamine. 

            

     0     

  

   100%    

Peenrad on 
rajatud ja 
maitse- ning 
lõhnataimed 
on istutatud. 

  
Eesmärgipäraseid 
tegevusi 
teostatakse 

Riskid 

4.4.1. Katuse mitterenoveerimisel kahjustuvad sadevetest hoone tugikonstruktsioonid. 

4.4.2. Maitse -  ja lõhnataimede istutamata ja peenarde rajamata  jätmine pärsib võimalust 

HEV laste meelte arendamise tegevuste aktiivseks ja järjepidevaks rakendamiseks avatud 

õpikeskkonnas  õuesõppena. 

 

4.5 Õppe- ja kasvatustöö 

 

 

Alaeesmärk 

 

Tegevus Algtase Sihttase Mõõdik Seire 

1.Tugispetsial
istid ja 
rühmade 
meeskonnad 
on 
regulaarselt 
suunatud 
kasutama 
kaasaegseid 
õpetamise 
metoodikaid 
ja vahendeid 

Figuurnoodime
etodi  

kasutusele 
võtmine. 

5% 

pedagoogi

dest 

70% 
pedagoogi
dest 

Figuurnoodime
etod on 
kasutusele 
võetud 

Statistiline 
kokkuvõte 

 Figuurnoodime

etodi 

kasutamise 

tagasisdestamin

e 

 

Juhuslik 100% 
meetodit 
kasutavate
st  
pedagoogi
dest 

Figuurnoodime
etodi 
kasutamine on 
tagasisidestatu
d 

Toimiv 
süsteem 

 Figuurnoodime
etodi 
tagasisidestami
se analüüs, 
vajalike 
parenduste 
tegemine. 

5% 
pedagoogi
dest 

100% 
meetodit 
kasutavate
st 
pedagoogi
dest 

Figuurnoodime
etodi 
kasutamise 
tagasisidestami
ne on 
analüüsitud, 
parendused 

Toimiv 
süsteem 
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 tehtud. 

2.Laste meelte 
arendamiseks 
on rajatud 
maitse ja 
lõhnataimede 
peenrad. 

 

 Maitse - ja 

lõhnataimede 

peenarde 

planeerimine ja 

rajamine.  

 

juhuslik 100% Peenrad on 
rajatud. 

Peenarde 
kasutamise 
rakendamine 

 Laste meelte 

arendamise 

rakendamine 

avatud 

õpikeskkonnas 

- kasutades 

maitse - ja 

lõhnataimi.   

 

juhuslik 100% Laste meelte 
arendamine 
avatud 
õpikeskkonnas 
on rakendatud. 

Tulemuste 
hindamine 

3.Tervislikud 
eluviisid on 
väärtustatud 

Aktiivne 

osavõtt 

ülemaailmsest 

spordinädalast. 

 

juhuslik 100% Spordinädalates
t on osa võetud. 

Tulemuste 
hindamine 

 Liikumisaktiivs
ust toetavad 
erinevad 
juhendatud 
tegevused MÕK 
raames avatud 
õpikeskkonnas - 
õuesõppepesad
es, erinevatel 
ronimispuudel, 
- püramiidil, 
liikumisrajal 
jne. 

 

Juhuslik !00% Liikumisaktiivs
us on toetatud 

Tulemuste 
hindamine 

 Õuesõppepesad

e planeerimine 

ja rajamine. 

 

0 100% Õuesõppepesad 
on rajatud 

Eesmärgipära
seid tegevusi 
teostatakse 

 Muutuva 

õpikeskkonna 

rakendamine 

õuesõppepesad

es (MÕK). 

 

0 100% Õpe 
õuesõppepesad
es on 
rakendatud 

Statistiline 
analüüs 
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Riskid 

4.5.1. Kaasaegsete õpetamise metoodikate ja vahendite mittekasutamine tugispetsialistide ja 

rühmade meeskondade poolt kitsendab HEV laste arendamis – ja arenemisvõimalusi, mis 

omakorda tingib lapsevanemate rahulolematuse tugispetsialistide ja pedagoogide tööga 

4.5.2. Maitse -  ja lõhnataimede peenarde rajamata  jätmine pärsib võimalust HEV laste 

meelte arendamise tegevuste aktiivseks ja järjepidevaks rakendamiseks avatud õpikeskkonnas 

õuesõppena 

4.5.3   Tervislike eluviiside väärtustamata jätmine on risk tervisele -  langeb terviklik 

füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Sellega võib kaasneda stress ning töövõime langus.  

 

 

 

 

4. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Kõik osapooled on kaasatud  juhtimis- ja 

MÕK- alases tegevuses. 

2. Info liikumine on korraldatud. 

3. Lasteaias on  integreeritud ning sidustatud 

haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond. 

Mõõdikud:  

1. Töötajate, lastevanemate rahulolu läbi 

rahuloluküsitluste. 

2. Rahuoluküsitlused on analüüsitud 

3.Võrgustikutöö toimub. Tagasisidestus on 

positiivne. 

Tegevus 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja Ressurss Märkused 

1.1  Huvigruppide 

kaasamine lasteaia  

juhtimisprotsessi läbi 

meeskonnatöös 

osalemise. 

x x x Direktor, 

õppealajuhataja 

1.   

1.2 Personali 

juhtimisprotsessis 

osalemise hindamine 

ja analüüsimine. 

x x 

 

x Direktor, 

õppealajuhataja 

  

1.3 Uuendatud 

süsteemi 

rakendamine. 

 x x Direktor   
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1.4 Tagasiside ja 

analüüs. 

  x Direktor   

1.5 Võimalusel EU 

vabatahtlike 

kaasamine 

lasteasutuse töösse. 

x x x Direktor   

2.1 Olemasoleva 

suhtlusviisi (ELIIS, 

koduleht, facebook) -ja 

vahendite 

(nutiseadmeid) aktiivne 

kasutamise analüüs ja 

vajadusel parendamine   

x   

Direktor, 

õppealajuhataja 

 

  

2.2 Infoliikumise 

parenduse 

tagasisidestamine 

 x x Direktor, 

õppealajuhataja 

 

  

3.1 Süstemaatilise 

koostöö korraldus ja 

infovahetus vastava 

valdkonna 

spetsialistidega 

x x x Direktor, 

õppealajuhataja 

  

4.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

1. Õpetaja professionaalne areng on toetatud. 

2. Personali  osalemine projektides. 

3. Mentorluse toimimine on jõustavalt 

tagasisidestatud läbi Gibbsi reflektsioonimudeli.  

4. Personali IT- alane areng on toetatud läbi 

koolituste ja individuaalse juhendamise. 

 

Mõõdikud:  

1. Rahuloluküsitlused ja tagasisidestused on 

analüüsitud. 

2. Projektitöös osalemine on toimunud.  

3. Gibbsi mudeli kasutamise tõhusus on 

hinnatud. 

4. Töötajate oskused ja soovid on kaardistatud 

ning vajalik koolituspakett on koostatud. 

Tegevus 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja Ressurss Märkused 

1.1Individuaalse 

õpitee mudeli 

rakendamine. x x x Õppealajuhataja   

1.2 Individuaalse 

õpitee mudelisse 

personali kogu last x x x Õppealajuhataja   
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toetava võrgustiku 

kaasamine 

1.3 Mudeli vormi 

rakendamine. x x x Õppealajuhataja   

1.4 Tagasiside 

analüüsimine   x Õppealajuhataja   

2.1 Kaasata õpetajaid  

kirjutama õppekava 

toetavaid projekte 

läbi koolituste ning   

kogemuste 

vahetamise x x x Õppealajuhataja   

3.1 Gibbsi 

reflektsioonimudeli 

tutvustamine 

mentoritele, toimuvad 

teemakohased 

koosolekud ja 

vajaduspõhine 

konsulteerimine x   Õppealajuhataja    

3.2 Mentorid 

tagasisidestavad oma 

tähelepanekuid läbi 

Gibbsi mudeli. x x x Õppealajuhataja   

3.3 Gibbsi mudeli 

tõhususe hindamine 

läbi arutelu 

mentee`ga.   x Õppealajuhataja   

4.1 IT-alaste   

teadmiste 

kaardistamine, 

analüüs. x x  Õppealajuhataja   

4.2 Personali arengu 

toetamine analüüsist 

selgunud tulemuste 

põhjal. 

 

 

   x 

Direktor 
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4.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

1. Ühtsed põhimõtted alternatiivses 

kommunikatsioonis kasutatavate vahendite osas 

Tondi, Käo ja Kadaka Põhikooliga  on kokku 

lepitud. 

2. Rahuloluküsitluste toimivus on asutuses 

rakendunud. 

3. Õppevisiitidel saadud teadmised ja 

kogemused on rakendatud lasteaia töösse. 

4. Hoolekogu liikmed ja teised lapsevanemad on 

kaasatud lasteaia igapäevatöösse. 

5. Projekt “MÕK - mõttekaaslased Õunake ja 

Kannike”  jätkub. 

 

 

Mõõdikud: 

1. Põhimõtted on kokku lepitud ja fikseeritud. 

2. Temaatilised küsimused on koostatud ja 

ajatatud. 

3. Kogemusõppe tulemused  on fikseeritud. 

4. Tagasisidestused on positiivsed 

5. Projekt on läbi viidud. 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja Ressurss Märkused 

1.1 Ühtsete 

põhimõtete kokku 

leppimine 

alternatiivses 

kommunikatsioonis  

kasutatavate 

vahendite osas Tondi, 

Käo ja Kadaka 

Põhikooliga, 

võimalikul ümarlaual 

osalemine. x x  Õppealajuhataja   

2.1 Temaatiliste 

küsitluste vormide 

üle vaatamine ja 

vajadusel muutmine. x   

Direktor 

Õppealajuhataja   

2.2 Küsitluste 

tulemuste 

tagasisidestamine.  x  

Direktor 

Õppealajuhataja   

2.3 Saadud tulemuste  

põhjal vajalike 

muudatuste tegemine.   x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   
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3.1 Aktiivne 

osalemine erinevatel 

õpivisiitidel. x x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

3.2 Saadud teadmiste 

ja kogemuste 

jagamine personaliga. x x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

3.3 Saadud teadmiste 

ja kogemuste 

rakendamine lasteaia 

töösse. x x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

4.1 Muuta 

hoolekoguga 

koosolekud 

regulaarseks (1x 

kuus)  x x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

4.2 Hoolekogu ja/või 

lapsevanemate 

kaasamine ürituste 

korraldamisse. x x  Õppealajuhataja   

4.3 Saadud tagasiside 

analüüsi tulemuste 

alusel uute 

ühisürituste 

planeerimine.   x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

5.1 Koostööprojekti  

jätkamine Tallinna 

Lasteaiaga Kannike  x x x 

Direktor 

Õppealajuhataja   

 

4.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Katus on renoveeritud. 

2. Õuesõppega seotud vahendid on soetatud.  

 

Mõõdikud: 

1. Katus on renoveeritud.  

2. Peenrad on rajatud ning maitse- ja  

lõhnataimed on istutatud.  

Tegevus 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja Ressurss Märkused 

1.Katuse 

renoveerimine  x x x Majandusjuhataja 

85000,00 
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2.1.Maitse ja 

lõhnataimede 

peenarde rajamine. x x x 

Majandusjuhataja, 

õppealajuhataja 

950,00 

 

2.2.Maitse ja 

lõhnataimede 

soetamine ja 

istutamine. x x x 

Õppealajuhataja, 

majandusjuhataja 

120,00 

 

4.5 Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid: 

1. Tugispetsialistid ja rühmade meeskonnad on 

regulaarselt suunatud kasutama kaasaegseid 

õpetamise metoodikaid ja vahendeid. 

2. . Laste meelte arendamiseks on rajatud maitse 

ja lõhnataimede peenrad. 

3. Tervislikud eluviisid on väärtustatud.  

Mõõdikud:  

1. Meetod on kasutusel.  

2. Laste kognitiivne arendamine avatud 

õpikeskkonnas on analüüsitud.  

3. Terviseüritused on toimunud. 

 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Täitja/ vastutaja Ressurss Märkused 

1.1 

Figuurnoodimeetodi 

põhimõtete 

tutvustamine 

pedagoogidele. 

 x   Õppealajuhataja   

1.2 

Figuurnoodimeetodi 

kasutusele võtmine. x x x Õppealajuhataja   

1.3  

Figuurnoodimeetodi 

kasutamise 

tagasisidestamine  x x Õppealajuhataja   

1.4 

Figuurnoodimeetodi 

tagasisidestamise 

analüüs, vajalike 

parenduste tegemine.   x x Õppealajuhataja   

2.1 Maitse - ja 

lõhnataimede 

peenarde 

planeerimine ja  x x  Õppealajuhataja   
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rajamine.  

2.2 Laste meelte 

arendamise 

rakendamine avatud 

õpikeskkonnas - 

kasutades maitse - ja 

lõhnataimi.    x  Õppealajuhataja   

3.1 Aktiivne osavõtt 

ülemaailmsest 

spordinädalast. x x x Õppealajuhataja   

3.2 

Liikumisaktiivsust 

toetavad erinevad 

juhendatud tegevused 

MÕK raames avatud 

õpikeskkonnas - 

õuesõppepesades, 

erinevatel 

ronimispuudel, - 

püramiidil, 

liikumisrajal jne.  x x x Õppealajuhataja   

3.3 Õuesõppepesade 

planeerimine ja 

rajamine. x x  Õppealajuhataja   

3.4 Muutuva 

õpikeskkonna 

rakendamine 

õuesõppepesades 

(MÕK).   x Õppealajuhataja   
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 
Arengukava tegevuskava täitmise seire toimub kaks korda aastas (kalendriaasta lõpus ja 

õppeaasta lõpus) lasteaia juhtkonna poolt ja täitmisest antakse ülevaade pedagoogilisele 

nõukogule ja hoolekogule. 
Lasteaia arengukava kuulub muutmisele muudatustega seoses: 

• haridusalase seadusandluse muudatustega; 
• muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; 
• muudatustega riiklikus õppekavas; 
• lasteaia pedagoogilise nõukogu  või lasteaia hoolekogu ettepanekuga; 
• lasteaia tegevuskava tähtaja möödumisega; 
• lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Arengukava tegevuskava tähtaja möödudes koostatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse 

pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning esitatakse elektrooniliselt Tallinna 

Haridusametile. 

Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel 

lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel. 

Koostatud arengukava ajalise perioodi lõppemisel töötatakse meeskonnatööna välja lasteaiale 

uue arengukava. 

 

Arengukava kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. 

 

 

Tallinna Lasteaed Õunakese arengukava on kooskõlastatud: 

Pedagoogilise nõukogu otsusega, protokoll nr 1-3/1 p 3, 14. oktoober 2021. 

Hoolekogu otsusega, protokoll nr 1-3/2 p 4, 15. oktoober 2021. 


