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1. TALLINNA KIISUPERE LASTEAIA TUTVUSTUS
Tallinna Kiisupere Lasteaia arengukava näitab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad,
määrates seejuures ära lasteaia omanäolisuse sellisena, nagu me tahame seda lähiaastatel
näha.
Lasteaia kontaktid
Asukoht ja aadress

Gonsiori 3, Gonsiori 5 ja Lauteri 1, Tallinna kesklinn

Registrikood

750 29 725

Telefon

660 1244

E-post

info@kiisupere.ee

Kodulehekülg

www.kiisupere.ee

Omandivorm

munitsipaallastead

Lahtioleku aeg

07:00 – 19:00

Tallinna Kiisupere Lasteaed asub kolme korterelamu esimestel korrustel. Aadressil Gonsiori 3
asub kaks lasteaiarühma 3 – 7 aastastele lastele. Aadressil Gonsiori 5 asub kaks sõimerühma
1 – 3 aastastele lastele ja A. Lauteri tänaval asub kolm lasteaiarühma, sh üks liitrühm, lastele
vanuses 2 - 7 aastat.
Lasteaiale on väljastatud koolitusluba nr 4802 HTM.
Tallinna Kiisupere Lasteaia omapäraks on paiknemine südalinnas ja kolmel erineval pinnal ning
asjaolu, et lasteaias käib palju erinevatest kultuuridest lapsi.
Lasteaed väärtustab kultuuriliselt mitmekesist keskkonda, kuid pöörab seejuures rõhutatult
tähelepanu ka eesti rahva traditsioonide ja kommete tutvustamisele ning hoidmisele.
2012. aastal on lasteaed liitunud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja 2013. aastal
Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Mõlema projekti alusel jätkub töö tänase
päevani.
Lastel on lasteaias võimalus osaleda erinevates huvialaringides: inglise keel, muusikaring,
kunstiring, eesti keele ring, jalgpall, showtants ja robootika.
Personaliprojektina on 2019 aastal lasteaeda loodud „Vaba Aja Klubi,“ mis liidab ja arendab
kollektiivi töövälisel ajal.
Tallinna Kiisupere Lasteaial on oma logo, lipp, laul ja maskott.
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2. MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED
Missioon
Tallinna Kiisupere Lasteaed on alusharidust andev lasteasutus, mis toetab lapse loomupärast
valmisolekut märgata, uurida ja avastada - mängime õppides ja õpime mängides.
Visioon
Tallinna Kiisupere Lasteaed on kaasaegne ja omanäoline lasteaed, kus toetame ja väärtustame
igaüht- nii suurt kui ka väikest.
Lasteaia põhiväärtused
•

Kiisupere lasteaeda iseloomustab: kodusus, soojus, innovaatilisus ja rahvusvahelisus.

•

Töötajad on: pädevad, elavad sõbralikud, usinad, rõõmsameelsed, ehedad, innukad,
usaldusväärsed.
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3. LASTEAIA PRIORITEETSETE ARENGUVALDKONDADE ANALÜÜS
3.1.

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Tugevused:
•
•
•
•

Töörühmade eestvedamisel on osaletud erinevates õpikeskkonda toetavates
projektides;
Aktiivgrupi eestvedamisel on viidud läbi sisekoolitusi ja toimunud parima praktika
jagamine nii asutusesiseselt kui ka väljaspool seda;
Lasteaiasisene infovahetus on valdavalt digitaliseeritud, mõjusus analüüsitud;
Personal on kaasatud juhtimisse ja orienteeritud meeskonnatööle läbi hästi toimivate
arendusgruppide.

Parendustegevused:
•
•
•
•
•

Uute rühmade liitumine programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“;
Keskkonnahariduse strateegia väljatöötamine („Rohelise Kooli“ programm);
Lauteri lasteaiamaja mänguväljaku õppeaia haljastamise ja hooldamisega jätkamine;
Asutuse tegevusse vabatahtliku kaasamine;
Lasteaia 65. juubeliürituste kavandamine ja läbiviimine.

3.2.

Personalijuhtimine

Tugevused:
•
•
•

Personali ja perede avatud maailmavaade on läbi asutuse mitmekultuurilisuse
toetatud;
Lasteaias on hea sisekliima ja infoliikuvus;
Meeskonnavaim on toetatud ühisüritustega.

Parendustegevused:
•
•
•

Rohelise mõtteviisi ja keskkonnateadlikkuse propageerimine – programm „Roheline
kool”;
Võimaluste loomine personali toetamiseks ja arendamiseks mitmekultuurilises töö- ja
õpikeskkonnas;
Personali haridustehnoloogilise pädevuse hindamine ja arendamine lastele suunatud
digiõppevahendite valdkonnas.
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3.3.

Õppe- ja kasvatusprotsess

Tugevused:
•
•

•
•

Õppe- ja kasvatustegevuses on tähelepanu pööratud lapsest lähtuvale planeerimisele;
Asutuse õppetegevus on suunatud laste loovuse, ettevõtlikkuse ja iseseisvuse
suurendamisele, mida toetavad õuesõpe, ekskursioonid, matkad, teatrietenduste
külastamised, erinevad projektipõhised ja eksperimentaalsed tegevused;
Toimunud on tulemuslik koostöö Tallinna Nõustamiskeskusega ja Rajaleidjaga;
Huvitegevus lasteaias on taganud lastele valikuvõimalusi ja toetanud huvi erinevate
tegevuste vastu.

Parendustegevused:
•
•
•
•

Eesti keelest erineva emakeele ja muu kultuuritaustaga laste tõhusam toetamine;
Õppetegevuste mitmekesistamine digiõpet toetavate seadmetega;
Robootika ja digitehnoloogia integreerimine õppeprotsessi;
Laste keskkonna- ja loodusteadlikkuse parendamine.

3.4.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

Tugevused:
•
•
•
•
•

On toimunud järjepidev koostöö Tallinna Õppenõustamiskeskusega, Tallinna Kesklinna
Valitsusega, lasteaiamajade korteriühistutega;
Lasteaed on pakkunud Tallinna Ülikooli ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele
praktikabaasi praktika läbiviimiseks;
Lapsevanemad on kaasatud lasteaia ja rühmade ürituste organiseerijatena või
kaasalööjatena;
Õpitut on kinnistanud õppekäigud vähemalt kord kuus;
Eesti keele õpe lasteaias on toetatud keeleõppe huviringiga.

Parendustegevused:
•
•
•

Pikemaajaliste koostööprojektide läbiviimine (või korraldamine, osalemine) teiste
lasteaedadega;
Lasteaia maine kujundamine läbi toimuvate sündmuste ja ajakohane kajastamine
huvigruppidele;
Lastevanemate ja hoolekoguga koostöö tõhustamine.
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3.5.

Ressursside juhtimine

Tugevused:
•
•
•

Õpivaramu ja mänguinventar on kaasajastatud;
Soetatud on valim digiõppevahendeid;
Hangitud on lisaressursse Lauteri lasteaiamaja õppeaia rajamiseks.

Parendustegevused:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasteaia logo kaasajastamine;
Lasteaia ruumide kaasajastamine ja turvalisuse tagamine;
Lisaressursside leidmine läbi projektitöö ja konkurssidel osalemise;
Eesti keele õpet toetavate õppematerjalide soetamine muukeelsetele lastele;
Digitaristu arendamine (laste digiõpet toetavad vahendid);
Lisaressursside hankimine Lauteri lasteaiamaja õppeaia parendamiseks;
Rühmade varustamine „Kiusamisest vaba“ programmi metoodiliste materjalidega;
Turvalise ja arengut toetava mänguväljaku loomine.
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4. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD
Eestvedamine ja juhtimine
Tallinna Kiisupere Lasteaed on mainekas õppiv organisatsioon.

Personalijuhtimine
Personal on motiveeritud ja suunatud nii enese- kui ka lasteaia arengule.

Õppe- ja kasvatusprotsess
Professionaalne ja üksteist õpetav organisatsioon.

Avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine
Tallinna Kiisupere Lasteaias toimib avatud ja koostöine suhtlemine nii lapsevanemate kui ka
koostööpartneritega.

Ressursside juhtimine
Turvaline ja arendav õpikeskkond.
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5. LASTEAIA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2021-2023
Eestvedamine ja juhtimine
TEGEVUS

TULEMUS

RESSURSID

„Kiusamisest vaba lasteaed“
programmiga liituvate
* meeskondade
väljaselgitamine,
* edasiste tegevuste
planeerimine,
* hindamine

Lasteaia rühmad on
liitunud programmiga
„Kiusamisest vaba
lasteaed“.

TÄHTAEG

VASTUTAJA

direktor

2021
2022
2023

„Roheline kool“ arengukava
* koostamine,
* tegevuste kavandamine,
* hindamine

Lasteaed on liitunud
keskkonnaharidusliku
programmiga „Roheline
kool.“

direktor
2022
2023
2023

Õppeaia
* täiendamine vastavalt
projektis planeeritule,
* hooldamine ja
värskendamine,
* tulemuste analüüs.

Lauteri tn lasteaiamaja
mänguväljakul on
valminud õppeaed.
Õppeaed on
regulaarselt ja
sihipäraselt hooldatud.

Lasteaia SA Archimedese
* kvaliteedimärgise
(akrediteeringu)
uuendamine,
* vabatahtlike
taotlemine,
* vabatahtlike töö
toetamine ja suunamine.

Lasteaia kollektiivi on
kaasatud kaks
vabatahtlikku
kultuurilise eripära
rikastamiseks.

„Tallinna Kiisupere Lasteaed
65” juubeliürituse
kavandamine, korraldamine
ja läbiviimine.

Tallinna Kiisupere
Lasteaed 65
tegutsemisaasta
tänuüritusega on
tunnustatud nii lasteaia
lapsed, meeskond kui
ka koostööpartnerid

400 €

pidev

keskkonna
töörühma
juht

direktor
2021

2022
2023
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600 €

2021

direktor

Personalijuhtimine
TEGEVUS

* Pedagoogide
täiendusõppe
korraldamine, mis sisaldab
Eesti kultuurilist
mitmekesisust rõhutavat
temaatikat.

TULEMUS

Arendatud on
pedagoogide
professionaalsust
muukeelsete laste
toetamisel.

RESSURSID

TÄHTAEG

600 €

Pidev

direktor

pidev

direktor

2021

õppealajuhataja

* Kogemusõppe
korraldamine ja osalemine
koostöös teiste
(mitmekultuuriliste)
lasteaedadega.
* Keelekümblusprogrammi
metoodikakeskuse
külastamine.
* Õpetajate digipädevuste:
- hindamine
(ankeetküsitlus),
- toetamine (koolitused,
kogemusõpe, mängulõunad
jt.),
- digiküpsuse analüüs
* Keskkonnatöörühma
- moodustamine,
-keskkonnaülevaatuse
läbiviimine,

Õpetajate
digitaaloskused on
arendatud ja neil on
võimekus kasutada
tõhusalt innovaatilisi
digi-õppemeetodeid.

600 €
2021

VASTUTAJAD

õppealajuhataja
2022
2023

Kasvanud on
keskkonnateadlikkus,
juurdunud
keskkonnasõbralikum
käitumine.

2022

direktor

2023

- tulemuste hindamine.

Õppe- ja kasvatustegevus
TEGEVUS

TULEMUS

* Majasisene digiõpivaramu loomine:
elektrooniline loetelu
digiõppe mängudest ja neid
toetavatest vahenditest.

Lasteasutuses on
rakendunud uuenenud
õpikäsitlus ja digiõpe
on lõimitud
õppeprotsessi
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RESSURSID

TÄHTAEG

20212023

VASTUTAJAD

õppealajuhataja

* Õppekava arendamine ja
digiõppe
ainekavade
integreerimine.

2021

* Laste kaasamine kõigis
lasteaia linna-aiaga
(õppeaiaga) seotud
toimingutes.

Arenenud on oskused
ja teadmised
loodushoiust ning
ümbritsevast
keskkonnast,
* Lasteaias „Roheline kool“ tõhustunud on
haridusprogrammi
õuesõpe.
metoodika
- rakendamine,
- hindamine.
* Õppekava arendamine
„Eesti keel kui teine keel“
põhimõtete
- ülevaatamise, analüüsi,
- parenduste sisseviimise ja
- rakendamise kaudu.

Pidev

2023

Muukeelsete laste eesti
keele õpe ja Eesti
kultuurikeskkonda
lõimumine on toetatud.

2021
2022
2023

* Eesti kultuuri ja
traditsioone tutvustavate
ürituste läbiviimine.

Pidev

* Eesti keele tugiõppe
tagamine muu kodukeelega
lastele.
* Vajaduspõhise IAK
koostamine koostöös
peredega

õppealajuhataja

direktor

õppealajuhataja

õppealajuhataja
Pidev

direktor

pidev

õppealajuhataja

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
TEGEVUS

* Meediasuhtlus:
positiivsete uudiste ja
sündmuste kajastamine
(Haridusameti ja lasteaia
kodulehekülg, lasteaia
Facebook leht).

TULEMUS

Lasteaia hea maine on
kujundatud läbi
sündmuste kajastamise
huvigruppidele.

RESSURSID

TÄHTAEG

Pidev

2022

* Tagasisideuuringu
korraldamine
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VASTUTAJAD

direktor

huvigruppidele lasteaia
maine osas.
* Vajaduspõhine koostöö
Läbi on viidud
korraldamine Pagulasabiga. koostööprojektid teiste
lasteaedadega ja
* Lasteaedadega
koostööpartneritega.
kogemuste jagamine läbi
koostööprojektide
(mitmekultuurilised
lasteaiad).

pidev

direktor

* Personali ja
lapsevanemate poolt
omavahel lasteaia majade
tutvustamine:

2021
2022
2023

õppealajuhataja

- Lahtiste uste päev ehk
„Kiisupere Tegusate Perede
Töötoad“
- Advendilaat

Lapsevanemad ja
lasteaia hoolekogu on
motiveeritud koostööks
ja on osalenud ühistes
tegevustes.

Ressursside juhtimine
TEGEVUS

TULEMUS

RESSURSID

TÄHTAEG

VASTUTAJAD

* Lasteaia logo disainimine
lähtudes lasteaia
omanäolisust ja visiooni
silmas pidades.

Lasteaia logo on
uuendatud.

150 €

2021

direktor

* „ Kiusamisest vaba
lasteaed“ metoodiliste
vahendite soetamine (lillad
karud, tegevuskohver).

Programmiga liitunud
rühmdes on tagatud
„Kiusamisest vaba
lasteaed“ metoodilised
vahendid.

600 €

2021
2022
2023

õppealajuhataja

* Projekti koostamine ja
esitamine Linnaaianduse
programmis osalemiseks.

Projektides ja
konkurssidel
osalemiseks
lisaressursside
leidmine.

2021
2022

majandusjuhataja

2021

majandusjuhataja

* Õueaeda istutuskastide
soetamine ja
kultuurmustikate ja
maitsetaimede istutamine/
külvamine.

500 €

200 €
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20212023

majandusjuhataja

* Õppeaeda taimi
tutvustavate infotahvlite
paigaldamine.
* Eesti keele õpet toetavate
õppematerjalide
soetamine.

Muukeelsete laste
integreerumine ja eesti
keele õpe on toetatud.

* Õpivaramu täiustamine
Eesti rahvuskultuuri,
kombeid ja traditsioone
kajastavate
õppematerjalidega.

600 €

pidev

õppealajuhataja

600 €

pidev

õppealajuhataja

Õpivaramu täiustamine
eesti keele õpet toetavate
digiõppevahenditega.

Õppe- ja kasvatustöö
rikastmiseks on
digiõppevahendeid
täiendatud.

1500 €

20212023

õppealajuhataja

* Gonsiori 3 ruumide
elektrisüsteemi
renoveerimine.

Lasteraia ruumid on
kaasajastatud ja
turvalised.

4000 €

2021

majandusjuhataja

7000 €

2022

majandusjuhataja

8000 €

2023

majandusjuhataja

Lasteaia mänguväljakud 2000 €
on turvalised ja lapse
arengut toetavad.

2022

* Vananenud riiulite ja
kummutite välja
vahetamine Gonsiori 5
rühmades.
* Lauteri tn lasteaiamaja
fonolukkude uuendamine.
Lauteri tn õuealale ühe
liivakasti lisamine.
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majandusjuhataja

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Tallinna Kiisupere Lasteaia arengukava täitmist jälgitakse ja analüüsitakse lasteaia juhtkonna,
pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poolt.
Arengukava muudetakse hoolekogu, juhtkonna või pedagoogilise nõukogu ettepanekul juhul,
kui teostatud analüüs näitab selle vajalik olevat.
Arengukava kuulub muutmisele seoses:
•

muudatustega haridusalastes õigusaktides;

•

muudatustega lasteaia eelarves ja/või investeeringute kavas;

•

lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul;

•

lasteaia arengukava tähtaja möödumisega.

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu
ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab käskkirjaga.
Koopia muudetud tegevuskavast esitatakse Tallinna Haridusameti hariduskorralduse
teenistuse alushariduse osakonnale.
Järgmise arengukava koostamisel võetakse aluseks käesoleva arengukava täitmise analüüs ja
sisehindamise tulemused ning selgitatakse arenguvajadus järgmiseks perioodiks.
Arengukava võetakse vastu pedagoogilise nõukogu poolt.
Arengukava kiidab heaks lasteaia hoolekogu.
Arengukava kooskõlastatakse Tallinna Kesklinna Linnaosakogu poolt.
Arengukava kinnitab Tallinna Haridusamet.

14

Lisa 1: Pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu kooskõlastused

Arengukava on kooskõlastatud Tallinna Kiisupere Lasteaia pedagoogilisel nõupidamisel
13.10.2020, protokoll nr 2-4/11 punkt 9.

Arengukava on kooskõlastatud Tallinna Kiisupere Lasteaia hoolekogu koosolekul 26.10.2020
Protokoll nr 1-11/12 punkt 1.
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