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SISSEJUHATUS  
 

Tallinna Raadiku lasteaia arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arendamise 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava koostamisel on arvestatud lasteasutuse järjepideva arengu põhimõtet, võttes 

aluseks lasteasutuse sisehindamise tulemused, huvigruppidelt saadud rahulolu uuringute 

tagasiside analüüsi ning erinevate töögruppide arutelud.  

Lasteaia arengukava ja selle tegevuskava on aluseks asutuse edasise töö kavandamisel, uueneva 

hariduskontseptsiooni elluviimisel ja õppe- ja kasvatustegevuste kaasajastamisel. Arengukava 

tegevuskava kuulub iga-aastasele läbivaatamisele ning saavutatud tulemusi hinnatakse 

arengukavas välja toodud tulemusnäitajate alusel. 

Arengukava on valminud lasteaia töötajate ühise meeskonnatööna. Lasteaia arengukava on 

koostatud järgnevaks kolmeks eelarveaastaks (2022-2024). 
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1. LÜHIÜLEVAADE  

Tallinna Raadiku lasteaia aadress Mahtra tn. 13, Tallinn, 13811 

Registrikood:  75017202 

Õppekeel:  vene keel 

Lasteaed on avatud: 6.30-18.30 

Lasteaia koduleht www.raadikulasteaed.edu.ee  

Lasteaia e-post raadiku@raadiku.edu.ee  

Lasteaed on avatud kl 6.30:00-18:30.  

Tallinna Raadiku Lasteaed on munitsipaalõppeasutus, mis avati 1985. aastal. Lasteaias käivad 

1,5 kuni 7-aastased lapsed. 

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse 

riiklikust õppekavast. Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu 

koolitusluba nr 4744HTM. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias üheteistkümnes rühmas 

vene keeles ja kahes rühmas osalise keelekümblusprogrammi alusel (2018 a, 2021 a.). 

Lasteaias on loodud tugisüsteem: määratud on hariduslike erivajadustega laste (HEV) 

koordinaator ning tagatud on igakülgne logopeediline abi. Spetsialistid jälgivad iga lapse ealist 

arengut ning koolivalmidust. 2021-22 õppeaasta seisuga tegutseb lasteaias 4 hariduslike 

erivajadusega laste rühma. Õppetegevustes kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, 

õpikäsitus on lapsest lähtuv ja põhineb üldõpetuse põhimõtetel.  

Lasteaia territooriumil on suur ja avar haljasala. Laste füüsilise arengu toetamiseks on 

paigaldatud uued kaasaegsed ja turvalised mänguväljakud, mis  pakuvad lastele erinevaid 

võimalusi mängudeks, liikumiseks, tegevusteks ja õuesõppeks. Sõimerühmade ja hariduslike 

erivajadusega laste mänguväljakud on eraldatud madala piirdeaiaga.  

Lasteaias paneme rõhku tervise- ja liikumiskasvatusele. Lastel on ühine spordiväljak. Igal 

rühmal on oma mänguväljak ning varikatus kaitseks päikese ja vihma eest ning õuesõppeks. 

Õppetegevust viiakse sageli läbi linnakeskkonnas ning headeks koostööpartneriks on aastate 

jooksul kujunenud lähiümbruses paiknevad asutused ja erinevad muuseumid. Sagedased on ka 

matkad loodusesse.  

Erilist tähelepanu pööratakse nii laste kui personali füüsilisele ja vaimsele tervisele. Lasteaia  

õppekavas on loodud valdkond „Mina ja tervis“, millest lähtuvalt õppe- ja kasvatustegevuste 

läbiviimisel rakendatakse aktiivselt õuesõpet ja uurimuslikku õppemetoodikat. Tervist 

edendavatesse tegevustesse kaasatakse lapsevanemaid. Sellel suunal liikumist toetavad 

lasteaias loodud mitmekesised võimalused, kaasaegne ja teotahteline kollektiiv, koostööaltid 

lapsevanemad ning ühiselt loodud lasteaia põhiväärtused. 

Õppe- ja kasvatustegevuses pööratakse suurt tähelepanu laste karastamisele, füüsilisele 

arengule kui ka menüüle. Alates 2014. aasta oktoobrist on kasutab lasteaed toitlustamisteenust 

(Maritta OÜ). Toit valmistatakse lasteaia köögis. 

http://www.raadikulasteaed.edu.ee/
mailto:raadiku@raadiku.edu.ee
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Lisaks õppekavast tulenevatele tegevustele on lastel võimalus peale lõunauinakut osaleda eesti 

keele- või tantsuringis ning tegeleda iluvõimlemisega. Lasteaial on välja kujunenud hea maine, 

aastate jooksul traditsiooniks saanud ettevõtmised, tihti osaletakse lastega ka erinevatel 

majavälistel üritustel.  

Lasteaia organisatsioonikultuur toetub aja jooksul välja kujunenud traditsioonidele, kuid on 

avatud ka uudsetele võimalustele. Olulisel kohal on laste väärtushinnangute kujundamine, 

millega tegelevad professionaalsed pedagoogid ja erialaspetsialistid. Igapäevases kasutused on 

kaasaaegne info-ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tallinna Raadiku Lasteaed on peret toetav 

ja alushariduse omandamist võimaldav lasteasutus. Lasteaia sümboolikaks on lasteaia lipp ja 

logo.  

 

1.1 Missioon, visioon, väärtused  

 

Missioon  

Lastele on loodud arengut soodustav keskkond, tagatud turvatunne ja võimaldatud kogeda 

eduelamusi. Koostöös lastevanematega on toetatud lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja 

saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnas toimuva kohta. 

Visioon 

Raadiku lasteaed on avatud, arenev, pidevalt muutuv ja suunatud tulevikku organisatsioon, 

kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed, lastevanemad kui ka lasteaia töötajad. 

Väärtused  

Rõõm ja mängulisus Toetame rõõmu ja eduelamusi pakkuvat mängu kui laste 

põhitegevust. 

Avatus ja 

uuendusmeelsus 

 

Oleme kõigile avatud ja uuenduslik organisatsioon. 

Abikäsi vajajale Toetame igat last, kes vajab abi iseseisvaks  tegutsemiseks. 

Draamaõpe Kasutame õppe-kasvatustöös  aktiivõppemeetodeid ja             

leiutamisülesannete  lahendamise teooriat (TRIZ). 

Individuaalsus ja 

omanäolisus 

Arvestame laste individuaalsuse ja omapäraga. 

 

Keele ja kultuuri 

väärtustamine 

Väärtustame nii oma emakeelt kui ka eesti keelt ja kultuuri .  

 

Usaldusväärsus Oleme kindel koostööpartner lastevanematele ja teistele 

huvigruppidele. 
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2. EELMISE PERIOODI ANALÜÜS 

 

2.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine  

Tugevused:  

• juhtimisel on rakendatud osalusjuhtimise printsiipi, kus lasteaia töötajad on kaasatud 

lasteaia arengut toetavatesse otsuste vastuvõtmise protsessi;   

• rakendatud on süsteemne ja eesmärgipärane juhtimine ning järjepidev arendustegevus 

kõikides valdkondades (toimub PDCA mudeli alusel – planeeri, teosta, kontrolli, 

korrigeeri); 

• lasteasutuse töökorraldust on muudetud enam lapsest lähtuvaks;  

• lasteaia toimib hea sisekommunikatsioon ja info liikumine, rakendunud on e-lasteaia 

keskkond Eliis; 

• sisehindamissüsteemi arendamise ja põhiväärtuste igapäevaellu rakendamise kaudu on 

tagatud lasteaia järjepidev areng; 

• kogu lasteaia dokumentatsioon on dokumenteeritud elektrooniliselt; 

• kriisiplaan on üle vaadatud, vajalikud muutused on tehtud sh tulekahju korral tegutsemise 

plaan – 2019 a, hädaolukorra lahendamise plaan – 2020 a; 

• tagatud on järjepidev õpikeskkonna parendamine ja uute õppemeetodite rakendamine 

(meeli arendavate tegevuskeskuste loomine, õppe- ja mänguvahendite täiustamine, 

tugisüsteemide parendamine, avastusõppe rakendamine ja lapsest lähtuva õpikäsituse 

juurutamine).  

Parendused:  

• viia ellu muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendumist toetavate arendustegevusi;    

• arendada sisehindamissüsteemi täpsemate kriteeriumite leidmise kaudu lähtuvalt 

lasteaia väärtustest ja muutunud õpikäsitlusest;  

• uuendada tagasiside küsitlusi lähtuvalt arengukavast ja sisehindamisest; 

• täiendada ametijuhendeid lähtuvalt muutunud õpikäsitusest; 

• kavandada ja rakendada abinõud, mis aitavad hoida ja edendada laste tervist ning 

parendada nii laste kui töötajate heaolu toetavaid tingimusi;  

• sisehindamistulemustest lähtuvalt uue arenukava välja töötamine.  

 

 

2.2 Personalijuhtimine  

Tugevused:  

• lasteia igapäevategevust reguleerivad korrad, reeglid, juhendid on koostatud ja 

kinnitatud, lisaks riigi ja linna määrustele on koostatud majasisesed dokumendid, mis 

toetavad süsteemset tegevust ning uuendatud on ametijuhendid: eripedagoogi 

ametijuhend (2018), muusikaõpetaja ametijuhend (2020), personalitöötaja ja 

liikumisõpetaja ametijuhend (2021);  
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• lasteaias töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad; 

• personali areng on toetatud, personalitöö analüüsimiseks kasutatakse rahuloluküsitlusi, 

eneseanalüüsiankeete ja arenguvestlusi;  

• lasteaia juhtkonna poolt korraldatud täienduskoolitused toetavad nii töötajate 

professionaalset arengut kui ka lasteasutuse tegevuskava eesmärkide saavutamist sh 

koolitustel on osalenud  80% töötajatest;  

• töötajad osalevad erinevates töörühmades ning õppe- ja kasvatustegevuste 

korraldamisse ja läbiviimisesse on kaasatud ka õpetaja abid;  

• lasteaias on toimiv tugisüsteem: määratud on HEV koordinaator, majas töötab 5 

logopeedi; 

• personali süstemaatiliseks teavitamiseks korraldatakse töökoosolekuid, infotunde,  

kasutatakse infostende ja  e-posti; 

• loodud on stabiilselt positiivne töökeskkond, mis toetab töötajate pühendumist, sisemist 

motivatsiooni ja koostöövalmidust; 

• meeskonna motiveerimiseks korraldab juhtkond väljasõite koolituse eesmärgil ning 

innustab pedagooge osalema erinevates projektides, pedagoogide tunnustamiseks 

korraldatakse igal aasta õpetajate päeva puhul Tallinn Raadiku Lasteaia Aasta õpetaja 

valimine. 

Parendused:  

• tagada tugiteenused iga lapse arengu toetamiseks;  

• toetada kaasava hariduse rakendamiseks personali professionaalset arengut läbi 

erinevate koolituste, koostöövormide ja meetodite; 

• parendada töötajate eneseanalüüsi oskusi (lähtuvalt arengukavast ja sisehindamisest) 

ning võimaldada õppimist enda ja teiste töökogemustest; 

• tõsta töötajate kompetentsust tervise ja heaolu edendamiseks, tervist toetava 

psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomiseks ning laste tervisekäitumise 

kujundamiseks; 

• arendada pedagoogide infotehnoloogia- ja robootikavahendite õppetöös kasutamise 

oskusi;  

• luua loovustegevuste õpetaja ametikoht, töötada välja ametiülesanded ja -juhend; 

• arendada õpetaja abide pedagoogilist pädevust;  

• parendada eesti keele ja rühmaõpetajate omavahelist koostööd;  

• parendada lasteaia-sisest info liikumist, kasutades digivahendeid (infomonitorid);  
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2.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

Tugevused:   

• hommikuti ja õhtuti laste õuealal viibimiseks ning liikumisharjumuste kujundamiseks 

ja õuesõppe mahu suurendamiseks on paigaldatud õuepaviljonid, mänguväljakud ja 

uuendatud spordiväljak; 

• õppekava õuesõppe ja keskkonnakasvatuse osad on välja töötatud; 

• käivitunud on lapsi toetav tugisüsteem sh lapsi toetavad ning õpetajaid ja lapsevanemaid 

nõustavad 5 logopeedi; 

• õppeprotsessis on kasutusele võetud uued meetodid ja vahendid, mis äratavad lastes 

huvi uute teadmiste ja oskuste vastu, mis on aluseks keskendumisvõime parandamisele 

ning kõrgele motivatsioonile;  

• mängu kaudu laste enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on igas rühmas 

loodud erinevate mängude kartoteegid (liikumis-, ohutus-, mõtlemis-, kõnearendus- ja 

avastusmängud), mängud ja mänguvahendid;  

• digioskuste arendamiseks on laste kasutuses erinevad mängurobotid ja muud 

digivahendid; 

• lapsed osalesid lapse arengu hindamisvahendi pilootprogrammis (HARNO); 

• kõik 3-7 aastased lapsed on võtnud osa lasteaia eesti keele kui teise keele iga-aastasest 

lavastusmängude projektist “Muinasjutud eesti keeles“, lisaks on koolieelikud esinenud 

Tallinna Mahtra Põhikoolis teatriprojekti raames, Tallinna Läänemere Gümnaasimis ja 

teatrifestivalil „Kanutiaia Kann“; 

• lasteaed on liitunud osalise keelekümblusprogrammiga (2 rühma);  

• laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks on rakendatud rühmades projekti „Kiusamisest 

vaba lasteaed“; 

• õppekasvatustöös ja aruandluses on kasutuses lasteaia siseveebi ja e-keskkonda ELIIS. 

Parendused:  

• toetada õppeprotsessi, kus igal lapsel on loomupärane aktiivsus ja vabadus seada endale 

ise eesmärke ning teha valikuid;  

• arvestada iga lapse arengu toetamisel tema tugevustega, luua innustamise kaudu igale 

lapsele positiivne minapilt ja kasvatada eneseusku; 

• eesti keele kui teie keele lavastusmängude projekti “Muinasjutud eesti keeles“ 

jätkamine ja edasi arendamine läbi tõhusamate õppemeetodite, -vormide, -võtete; 

• arendada laste koostööoskust ja ühistegevusvõimekust;  

• kavandada lasteaia arengu- ja tegevuskavasse ja rakendada abinõud, mis aitavad 

edendada lapse tervist, luues tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda ja 

kujundada laste tervisekäitumist; 

• parendada laspe arengu jälgimise süsteemi;  

• arendada lapsi toetavat tugisüsteemi: õpikeskkond,  õpetajad, spetsialistid, tugiisikud 

läbi projekti „Varajane märkamine“; 

• arendada õppekava valdkonda „Liikumine“; 

• töötada välja lõimitud laste loov- ja digitegevuse kava. 
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2.4 Koostöö huvigruppidega  

Tugevused:  

• loodud on toimiv koostöö majasiseste ja -väliste huvigruppidega (lapse areng ja tervis 

on toetatud, õppetegevused on mitmekesistatud, õpi- ja kasvukeskkond on  parendatud, 

spetsialistid on kaasatud, info jagamine on korraldatud, personali arendamine on 

planeeritud ja kogemuste vahetamine on muutunud pidevaks, huvitegevustest osavõtt 

on lastele võimaldatud); 

• lasteaed väärtustab koostööd huvigruppide ja koostööpartnerite vahel; 

•  lapsevanemad on aktiivne osapool lasteasutuse töös ning kaasatud õppekava ning õppe- 

ja kasvatusprotsessi arendusse; 

• lastevanemate positiivne rahulolu lasteaia tegevusega on kajastunud 

rahuloluküsitlustes; 

• toimib süsteemne tagasiside, analüüs ja vajadusel parendustegevuste elluviimine;  

• lasteasutuse hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja osaleb aktiivselt 

ühisürituste korraldamisel ja läbiviimisel;  

• laste huvid ja andekus on toetatud huviringidega. 

 

Parendused:  

• algatada ja viia ellu koostööprojekte; 

• kaasata koostööpartnereid õpi- ja huvitegevusse; 

• arendada lapsevanemaid toetavat tugisüsteemi; 

• tõhustada huvigruppide vahelist koostööd lapse arengu toetamiseks.  

 

2.5 Ressursside juhtimine  

Tugevused:   

• lasteaed on teeninud omatulu, mille tulemusel on lasteaial tekkinud lisaressursid 

õpikeskkonna parendamiseks;  

• kõigis rühmaruumides on tehtud remont; 

• tasandusrühmades (3) on välja ehitatud ja sisustatud logopeedi kabinet; 

• sisse on seatud logopeedi kabinet kõneravi teenuse osutamiseks kõigile lasteaia lastele; 

• hariduslike erivajadustega laste toetamiseks on loodud pervasiivne rühm; 

• sisse on seatud on uus tegevusruum loovus- ja digitegevusteks; 

• paigaldatud on evakuatsioonitrepid hoone välispiiretel; 

• remonditud ja sisutatud on muusikaõpetaja kabinet (uus mööbel); 

• muusikasaali on soetatud uus klaver, seinapeeglid, statsionaarne videoprojektor ja 

ekraan; 

• eesti keele õpperuumi on paigaldatud lükandustega seinakapp õppevahendite ja 

kostüümide jaoks; 

• ehitatud on uus direktori ja renoveeritud direktori asetäitja kabinet; 
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• ehitatud ja sisustatud on uus pesuköök; 

• loodud on lasteaia kontseptsioonist lähtuv kodulehekülg; 

• õppeprotsessi mitmekesistamiseks on loodud võimalus kasutada rohkelt ja laias valikus 

erinevaid õppevahendeid;  

• õueala ja lasteaia lähiümbrust on kujundatud sobivaks õuesõppeks läbiviimisel ning  on 

aktiivset tegevust ja liikumisrõõmu pakuv eri vanuses lastele: paigaldatud on uued 

mänguväljakud, mudaköögid, spordiväljak on kaetud uue kunstmuruga, ehitatud on 4 

paviljoni õuesõppe läbiviimiseks; 

• õuealale on rajatud liiklusväljak; 

• lasteaia õuealale on paigaldatud uus välisvalgustus; 

• välisuksed on välja vahetatud (5 ust); 

• soetatud on vajalik inventar ja kõik vahendid hügieeni tagamiseks, laste eest 

hoolitsemiseks, hoone korrashoidmiseks, lasteaed on hankinud vajalikud mänguasjad ja 

õppevahendid laste õpetamiseks ja arendamiseks;  

• lasteasutus on varustatud internetiühendusega ning igale õpetajale on loodud IT 

vahenditega töötamise võimalus; 

• infotehnoloogiliste võimaluste suurenemisega on üle mindud paberkandjate asemel 

elektroonilisele infovahetusele;  

• lastevanemate operatiivseks informeerimiseks on võetud kasutusse rühmasisesed 

lastevanemate listid ning rühmade ajajooned kodulehel;  

• lasteaias on korraldatud süsteemne keskkonna turvalisusega seotud enesekontrolli 

dokumentidega tegelemine (mänguväljaku hooldusraamat, riskide hindamine ja 

turvalisuse tegevuskava, tuleohutuse enesekontrolliaruanne jm); 

• lasteaia õueala on piiratud aiaga ja varustatud videovalvega, väravad on riivistatud ning 

lasteaia tööpäeva lõppedes lukustatud. Hoone uksed on varustatud fonoluku süsteemiga,  

piirdeaed on osaliselt välja vahetatud. 

 

Parendused: 

• asendada lasteasutuse õuealal olevad amortiseerunud mänguväljakud ja -vahendid 

uutega;  

• rakendada innovaatilisi tehnoloogiaid lapsekeskse õppetöö läbiviimisel ja 

õpikeskkonna kujundamisel sh loovuse toa sisustamine; 

• sisse seada ja kaasaegsete vahenditega sisustada võimlemistuba;  

• soetada õppevahendeid  seoses lavastusmängude festivali läbiviimisega; 

• sisustada uus logopeedi kabinet; 

• remontida lasteaia üldkasutatavad ruumid (C korpus koridor, WC, raamatukogu, 

õppealajuhataja kabinet); 

• seotada moodulmööbel eesti keele õpperuumi; 

• paigaldada infomonitorid lasteaia koridoridesse. 
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3. LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD  
 

 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine  

Uuenenud õpikäsitust toetava juhtimise ja õppetöö korraldamine, sisehindamissüsteemi 

täiustamine ning laste ja töötajate tervise edendamine. 

 

 

Personalijuhtimine 

Kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt personali professionaalse arengu toetamine;  

pedagoogide kompetentsuse tõstmine infotehnoloogia ja tervise edendamise vallas. 

 

Õppe ja kasvatusprotsess 

Iga lapse loomupärase aktiivsuse ja vabaduse toetamine õppeprotsessis, koostööoskuste 

ja ühistegevusvõimekuse arendamine ja tervise edendamine vastavalt uuenenud 

õpikäsitlusele.  
 

 

 

Koostöö huvigruppidega 

Lasteaia arengu ja õppe-kasvatustöö toetamine koostöös huvigruppidega. 

 

 

Ressursside juhtimine 

Turvalise ja mitmekesise õpi- ja mängukeskkonna loomine (sh. õuealal), eelarveliste 

ressursside säästlik kasutamine. 
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4. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2022-2024 
 

4.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 

Eesmärgid: 

• toetatud on läbi  arendustegevuste  muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendumist;    

• sisehindamissüsteemi on arendatud täpsemate kriteeriumite leidmise kaudu lähtuvalt 

lasteaia väärtustest ja uuenenud õpikäsitlusest;  

• tagasiside küsitlusi  on uuendatud lähtuvalt arengukavast ja sisehindamisest; 

• muutunud õpikäsituse rakendmiseks on täiendatud ametijuhendeid;  

• kavandatud ja rakendatud on abinõud, mis aitavad hoida ja edendada laste tervist ning 

parendada nii laste kui töötajate heaolu toetavaid tingimusi; 

• välja on töötaud arengukava aastateks 2025 – 2027. 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Vastutaja Ressurseurodes 

Muutunud õpikäsituse ning 

seda läbivate põhimõtete, 

tegevusprogrammide- ja 

suundade rakendamine 

• personali teadikkuse 

arendamine muutunud 

õpikäsitlusest 

• personali toetamine 

muutunud õpikäsitluse 

rakendamisel 

• tulemuste analüüs ja 

tagasisidestamine 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Direktor  

Siseehindamise süsteemi  

arendamine lähtuvalt lasteaia 

väärtustest ja uuenenud 

õpikäsitlusest: 

• kriteeriumide ülevaatus 

ja uuendmine;  

• rakendamine 

• analüüs ja 

tagasisdestamine 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

Direktor  

Lähtuvalt lasteaia väärtustest ja 

uuenenud õpikäsitlusest 

enesehindamise vormi: 

• täiendamine  

• rakendamine 

• tulemuste analüüsimine 

ja tagasisidestamine 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

Direktor  

Ametijuhendite vormi 

• täiendamine ja 

rakendmine 

• tulemuste analüüsimine 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

Direktor  
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Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikuga 

liitumine:  

• dokumentide 

koostamine ja 

esitamine,  

• programmitegevuste 

elluviimine,  

• tulemuslikkuse 

analüüsimine, 

• parendustegevused 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

Direktor  

Arengukava 2025-2027 

väljatöötamine:  

• arengurühma 

moodustamine;  

• arengustrateegia 

koostamine lähtuvalt 

sisehindamistulemustest 

   

x 

 

 

x 

Direktor  
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4.2 Personalijuhtimine 

                  

Eesmärgid: 

• tagatud on tugiteenused iga lapse arengu toetamiseks;  

• kaasava hariduse põhimõtete rakendumiseks on toetatud personali professionaalset 

arengut läbi erinevate koolituste, koostöövormide ja meetodite (TÕNK1, lasteaia 

eripedagoogide töörühm õpetajate nõustamiseks, Eterna Koolitus, ETI Koolituskeskus); 

• persoanali eneseanalüüsioskused on  paranenud ning loodud on võimalused õppida enda 

ja teiste töökogemustest; 

• perosnali kompetentsus on tõusnud tervise ja heaolu edendamiseks, tervist toetava 

psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomiseks ning laste tervisekäitumise 

kujundamiseks; 

• pedagoogide infotehnoloogia- ja robootikavahendite õppetöös kasutamise oskused on 

paranenud;  

• loodud on loovustegevuste õpetaja ametikoht ning välja on töötatud ametikohale 

vastavad ametiülesanded ja -juhend; 

• õpetaja abide pedagoogilise pädevuse tõstmiseks on läbi viidud koolitused; 

• koostatud on tiimiraamat eesti keele ja rühmaõpetajate omavahelise koostöö 

parendamiseks;  

• parendatud on lasteaia-sisest info liikumist, kasutades digivahendeid (infomonitorid);  

 

Tegevus 2022 2023 2024 Vastutaja Ressurs eurodes 

Igale lapsele vajadusest 

lähtuvate tugiteenuste tagamine 

(logopeed, eripedagoog, 

psühholoog): 

• logopeedide ja 

spetsialistide töörühma 

loomine nõustamaks 

õpetajaid ja 

lastevanemaid  

• toimimise hindamine ja 

parendamine. 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Direktor  

Koolitus „Täiskasvanute roll 

lapse arengu toetamisel 

erinevatel arenguetappidel“ 

 

x 

  Direktor 750,00 

Koolitus „Erivajadustega laste 

märkamine ja toetamine 

koolieelses eas“ 

  

x 

 Direktor 600,00 

Koolitus „Õpetaja eneseanalüüs 

ja hindamine lasteaias“ 

 

x 

  Direktor 850,00 

Koolitused TÕNK 

koolituskeskuse koolituskava 

järgi 

 x x x Direktor  

                                                           
1 Tallinna Õppenõustamiskeskus 
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Varajase Kaasamise Keskuse 

koolitused 

x x x Direktor 600,00 

Koolitus: “Käitumisraskustega 

laps koolieelses lasteasutuses” 

  

 

x Direktor  

Tervise ja heaolu edendamiseks 

hindamisvahendite       

kasutamine,  

tulemuste analüüsimine, 

tagasisidestamine 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Õppealajuhataja  

Psühholoogia ja vaimse tervise 

seminarid Eterna 

koolituskeskuse poolt 

  

x 

 Direktor 840,00 

Tööaja ja -ülesannete mahu 

optimeerimine ja paindlikkus, 

mis tagab personali rahulolu, 

arvestades rühma vajadusi ja 

laste heaolu: 

• olukorra analüüsimine, 

optimeerimine 

• parendustegevused 

• tulemuste analüüsimine, 

hindamine, 

tagasisidesatamine  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Direktor  

IT- ja robootikavahendite 

kasutamise koolitused 

pedagoogidele ja õpetaja abidele.  

x x x Direktor 700,00 

Loovtegevuste õpetaja 

ametikoha loomiseks 

ametijuhendi väljatöötamine 

 

x 

  Direktor  

Meeskonnakoolitus „Õpetaja abi 

kaasamine rühma õppetöösse“ 

x   Direktor 750,00 

Eesti keele- ja rühmaõpetajate 

tiimiraamatu koostamine:  

• töörühma moodustamine 

• koostamine  

• rakendamine 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

Eesti keele 

õpetaja 

 

Infomonitoride kasutamiseks 

korra välja töötamine ja 

rakendamine 

   

x 

Direktor  
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4.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

   Eesmärgid: 

• toetatud on õpiprotsessi läbiviimist, mis toetab lapse loomupärast aktiivsust ja vabadust 

seada endale ise eesmärke ning teha valikuid;  

• iga lapse arengu toetamisel on arvestatud tema tugevustega, innustamise kaudu on 

loodud positiivne minapilt ja kasvatatud eneseusku;  

• jätkatud on eesti keele kui teie keele lavastusmängude projekti “Muinasjutud eesti 

keeles“ ellu viimist; eesti keele õppe edasi arendamiseks on kasutusel tõhusamad 

õppemeetod, -vormid, -võtted; 

• lasteaia arengu- ja tegevuskavasse on kavandatud ja rakendatud abinõud, mis aitavad 

edendada lapse tervist; 

• ellu on viidud tegevused, mille tulemusel on arendatud laste koostööoskusi ja 

ühistegevusvõimekust;  

• parendatud on lapse arengu jälgimise süsteemi;  

• lasteaia õppekavva on lisatud valdkond „Liikumine“ ning välja on töötatud loov- ja 

digitegevuse kava. 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Vastutaja Ressurs eurodes 

Lapse aktiivsust ja vabadust 

toetava marsruutmängude seeria 

„Me kõik oleme erinevad“ 

• rakendamine; 

• tegevuse analüüs ja 

parenduste 

kavandamine. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

õppealajuhataja  

Projekt „Varajane märkamine 

lasteaias“ elluviimine:  

• projekti koostamine ja 

tegevuskava 

väljatöötamine 

• rakendamine 

• analüüs ja kokkuvõtte 

tegemine 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Direktor 500,00 

Lasteaia õuesõppe projekt 

"Looduse sõbrad":  

• koostamine;  

• õuesõppe tegevuste 

läbiviimine;  

• tegevuse analüüs ja 

parenduste kavandamine. 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

õppealajuhataja 500,00 

Lapse arengu jälgimise ja 

hindamise süsteemi arendamine 

• analüüs ja parendamine;  

• rakendamine 

• analüüs tagasiside 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

õppealajuhataja  

Terviseedenduse tegevuskava 

2022- 2024 :  

 

 

 

 

 

 

õppealajuhataja  
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• tegevuste läbiviimine 

• analüüs 

• terviseedenduse 

tegevuskava 2025- 2027 

koostamine 

x  

x 

 

 

 

x 

Õppekava valdkond 

„Liikumine“ 

• arendustegevus ja 

• rakendmine 

• analüüs, tagasiside 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

õppealajuhataja  

Laste lõimitud loov- ja 

digitegevuse kava 

• väljatöötamine 

• rakendamine 

• analüüs ja tagasiside 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

õppealajuhataja  

Õppekava täiendamine 

robootikavahendite kasutamise 

tegevustega õppetöös,  

• analüüs 

• parendustegevuste 

kavandamine. 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

õppealajuhataja  

Liitumine Eesti lugemisühingu 

projektiga „Lugemispesa“  

• tegevuse kavandamine 

• rakendamine 

• tegevuse analüüs 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Eesti keele 

õpetaja 

 

Uute rühmade liitumine 

projektiga „Kiusamisest vaba 

lasteaed“ 

 

x 

 

x 

 

x 

direktor  

Eesti keele kui teise keele 

lavastusmängude festivali 

„Muinasjutud eesti keeles“ 

korraldamine 

 

x 

 

x 

 

x 

Eesti keele 

õpetaja 

 

Erinevaid rahvusi tutvustav 

marsruutmängu seeria „Reis 

ümber maailma“ 

 

x 

 

x 

 

x 

õppealajuhstaja  
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4.4  Koostöö huvigruppidega   

         

Eesmärgid: 

• algatatud  ja ellu on viidud koostööprojekte; 

• õpi- ja huvitegevusse on kaasatud koostööpartnereid; 

• arendatud on lapsevanemaid toetavat tugisüsteemi; 

• lapse arengu toetamiseks on tõhustatud huvigruppide vahelist koostööd 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Vastutaja Ressurs eurodes 

Perede toetamine läbi erinevate 

spetsialistide kaasamine:  

• Lasnamäe Linnaosa 

Valitsuse sotsiaalosakond;  

• Tallinna 

Õppenõusatmiskeskus 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

direktor  

Lapse arengu toetamiseks 

sisekoolituste   korraldamine ja 

ürituste läbiviimine 

lastevanematele:              

praktilise pedagoogika õhtud, 

pedagoogilised külalistoad 

lastevanematele: 

• tegevuskava  

väljatöötamine,  

• rakendamine 

• analüüs, tagasiside 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

direktor 1500,00 

Lasteaia ühisprojekt 

lastevanematega „Mängi 

minuga!“ 

• tegevuskava koostamine 

• projekti läbiviimine 

• analüüs, tagasiside 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

direktor 300,00 

Laste huvide ja andekuse 

toetamine huviringidega 

 

x 

 

x 

 

x 

direktor  

Tagasiside küsitluse vormide 

uuendamine (lapsed, vanemad, 

personal). 

• ankeetide uuendamine; 

• küsitluse läbiviimine 

• analüüs ja tagasiside 

• parendamine 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

direktor  
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4.5 Ressursside juhtimine  

Eesmärgid:  

• lasteasutuse õuealal olevad amortiseerunud mänguväljakud ja -vahendid välja on 

vahetatud;  

• lapsekeskse õppeprotsessi läbiviimiseks ja  õpikeskkonna kujundamiseks on  seotatud 

digivahendeid ja rakendatud  uusi innovaatilisi tehnoloogiaid sh sisustatud on loovuse 

tuba;   

• sisse on seatud ja kaasaegsete vahenditega sisustatud võimlemistuba;  

• sisustatud on  uus logopeedi kabinet; 

• remonditud on lasteaia üldkasutatavad ruumid (C korpus koridor, WC, raamatukogu, 

õppealajuhataja kabinet); 

• soetatud on õppevahendid  seoses lavastusmängude festivaliga; 

• soetatud on moodulmööbel eesti keele õpperuumi; 

• paigaldatud on  infomonitorid lasteaia koridoridesse. 

 

 

Tegevus 2022 2023 2024 Vastutaja 

 

Ressurss, 

eurodes 

Mänguväljakute uuendamine 7 ja 11 

rühma õuealal; 

x x  Direktor 35000,00 

Loovuse toa sisustamine: vahendid 

loovtegevusteks ja digiõppeks; 

x x  Direktor 6300,00 

Võimlemistoa ehitamine ja sisustamine 

kaasaegsete vahenditega; 

 x x Direktor 19500,00 

Logopeedi uue kabineti sisustamine: 

mööbel, logopeedi töökoht ja 

arendustegevuse vahendid.  

 x x Direktor 3200,00 

Kostüümide ja dekoratsioonide 

valmistamine lavastusmängude festivali 

“Muinasjutud eesti keeles” tarbeks 

x x x Direktor 1000,00 

Lasteaia üldkasutatavate ruumide remont: 

• C korpus koridor  

• WC 

• raamatukogu  

• õppealajuhataja kabinet 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Direktor  

7000,00 

3000,00 

7000,00 

7500,00 

Moodulmööbel eesti keele õpperuumi  x  Direktor  

Infomonitoride paigaldamine lasteaia 

koridorides 

x   Direktor 

 

700,00 
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal Tallinna Raadiku Lasteaia 

pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu istungitel septembrikuus. Arengukava korrigeerimisel 

lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamisest ja lastevanemate anketeerimisest.  

Tallinna Raadiku Lasteaia arengukava uuendatakse seoses: 

- muudatustega haridusalases seadusandluses; 

- arengukava ja tegevuskava tähtaja möödumisega; 

- muudatustega, mis olid tingitud sisehindamiste tulemustest, parendamist vajavatest 

aspektidest,       strateegilistest muutmistest vms. 

Arengukava kooskõlastatakse Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja selle kinnitab Tallinna 

Haridusamet. 

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga  ning seejärel kinnitab käskkirjaga.  

 

 

Lisa 1: Hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu kooskõlastus  

Arengukava kooskõlastatud Tallinna Raadiku Lasteaia pedagoogilise nõukogu otsusega 

21.12.2021 protokoll nr 1 punkt 1  

 

Arengukava kooskõlastatud Tallinna Raadiku Lasteaia hoolekogu koosolekul 03.01.2022 

protokoll nr. 2 punkt 1 


