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1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE
Tallinna Lille Lasteaed on Tallinna linna munitsipaallasteaed, mis asub Kristiine linnaosas
Keemia tänav 5a. Hoone ehitati tüüpprojekti järgi lastesõimeks ja avati 1961. aasta novembris
nimega Tallinna 33. Lastesõim, kus oli 4 sõimerühma. 1995-1999. aastani kandis lasteaed
nime Tallinna Lille Lastepäevakodu. 1999 a nimetati lasteaed Tallinna Lille Lasteaiaks. 1995.
aastal avati üks aiarühm, 1997.aastal teine aiarühm. Alates 2008.aasta septembrist on lasteaias
1 sõimerühm ning 3 aiarühma. Sõimerühma nimekirjas on 18 last, aiarühmade nimekirjas 24
last. Septembrist 2010 on rühmadel toredad lillenimed, mis valiti koostöös lasteaia personali,
vanemate ja lastega: KÄOPÄKAD, PÄÄSUSILMAD, LÕVILÕUAD, KASSIKÄPAD.
Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.
Õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis on suunatud lapse arenemisele ja
kasvamisele kui põhiprotsessile lasteaias. Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada
laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks,
loovateks ja otsustusvõimelisteks.
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses on olulisel kohal väärtuskasvatus, mis hõlmab pidevat
laste eakohaste väärtushoiakute kujundamist tervise, looduse, ümbritseva keskkonna,
kodumaa, kaaslaste ja perekonna vastu. Õppe- ja kasvatustegevustes kujundatakse lastes
eakohaseid väärtushinnanguid, vajalikke oskusi ja suhtumist. Eesmärgiks on koostöös
vanematega soodustada laste selliste väärtuste kujunemist, mis on isikliku õnneliku elu ja
ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Neli korda aastas toimuvad õuesõppenädalad ja
õppekäigud erinevatesse looduskeskkondadesse toetavad igakülgselt looduskasvatust:
suunavad lapsi märkama looduse muutusi erinevatel aastaaegadel; kinnistavad laste õigeid
käitumuslikke väärtushinnanguid, reegleid looduses viibimisel ning tegutsemisel; kujundavad
keskkonnateadlikku mõtlemist ning pakuvad võimalusi kogeda loodust erinevate meeltega
ning kehaliselt aktiivselt looduses tegutseda. Laste kasvukeskkonda toetab loodussõbralik
ümbrus ning korrastatud park lasteaia kõrval.
Oktoobrist 2013 ja 2014 rakendame 2 aiarühma õppe-ja kasvatustöös „Kiusamisest vaba
lasteaia“ metoodikat. 2015. sügisest ühines lasteaed tervistedendavate lasteaedade
võrgustikuga.
Lasteaia huvitegevus pakub võimaluse õppida inglise keelt ja väikekannelt, osaleda
tantsutegevustes ning jalgpalli ja laste jooga trennides, samuti tegutseda haarava robootikaga.
Lasteaial on lastevanemate väga hea hinnang õppe- ja kasvatustööle. Kõrgelt hinnatakse
koostööd lasteaia ja kodu vahel, üritusi lastele ja pereüritusi koos vanematega ning lasteaia
turvalist õpi-ja kasvukeskkonda, laste toitlustamist.
Lasteaed on oma töös avatud ja peab tähtsaks koostööd huvigruppidega. Osaleme erinevates
koostööprojektides teiste lasteaedade ning linnaosaga.
Kontaktandmed:
Tallinna Lille Lasteaed
Keemia 5a, 10616 Tallinn
lille@lille.ed.ee
www.lille.tln.edu.ee
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2.VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON
Oleme lapsesõbralik ja kaasaegne lasteaed, kuhu tuleb rõõmsa meelega iga suur ja väike, kus
tunnevad end turvaliselt ja hästi lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad.
MISSIOON
Toetame koostöös perega lapse igakülgset terviklikku arengut lapsesõbralikus keskkonnas,
mis soodustab lapse kasvamist terveks, loovaks ja otsustusvõimeliseks.
PÕHIVÄÄRTUSED


TURVALISUS- lasteaia õpi- ja mängukeskkond on lastele ning töökeskkond
töötajatele turvaline- nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond. Oskame
vältida ohtlikke olukordi, õpetame seda ka lastele



KOOSTÖÖ- lasteaias toimib hea koostöö lastevanematega. Töötajate koostöö toimib
nii rühma kui kogu lasteaia tasandil. Teeme koostööd teiste lasteaedade ja
organisatsioonidega



USALDUSVÄÄRSUS- toimivad usalduslikud suhted peredega, mille aluseks on
sõbralik ja aus käitumine, tahtmine kuulata ja mõista



SÕBRALIKKUS- lasteaias on üksteist arvestav, heatahtlik, mõistev, abivalmis,
empaatiline õhkkond



TERVIS- väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust,
lapse kasvatamist positiivsuse läbi



LOODUSKASVATUS- avastamine ja uurimuslik õppimine toimub käsikäes looduse
ja täiskasvanuga - ise kõike praktiliselt läbi tehes ja kogedes õpib laps samm-sammult
mõistma keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning seoseid looduses nii lasteaia
õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades
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3.SISEHINDAMISE ANALÜÜS
2014-2016 arenguperioodi sisehindamisest lähtuvad tulemused ja parendustegevused.
Eestvedamine ja juhtimine
Tulemused
 Lasteaia juhtimisstiil on avatud, süsteemne ning personali ja huvigruppe kaasav:
töötajaid innustatakse ja julgustatakse esitama uusi ideid ning parendusettepanekuid;
hoolekogu ja vanemad on informeeritud lasteaia arendustegevusest ning kaasatud
koostööle õppekasvatustöö, laste ürituste ja nõustamise osas (loengud
koolivalmidusest teistele vanematele, perenõustamisteenuse kasutamise võimalus)
 Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja juhtimisprotsessi. Moodustatud
töörühmad personali tõhusamaks kaasamiseks: TEL võrgustikuga liitumiseks ja
tervise tegevuskava koostamiseks; KIK projektide koostamiseks, juhtimiseks;
lasteaedade koostöö projektiks; uute töötajate konkursikomisjonidesse; uue arengukava koostamiseks
 Huvigrupid on kaasatud personali tunnustamist ja motiveerimist käsitlevatesse
otsustesse- hoolekogu poolt õpetajate esitamine tunnustamiseks- Eestimaa õpib ja
tänab
 Edukalt teostatud 2015-2016 õppeaastal lasteaedade koostööprojekt „Teatrimängud
looduses“, mis kaasas 3 lasteaia lapsi, õpetajaid ja juhtkonda
 Lasteaed on ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2015 sügis
 Personal
kaasatud
koostööle
taotluse
koostamiseks
konkurssidele
„Keskkonnasõbralik haridusasutus 2015“ ja „Innovaatiline tegu 2015“ ning „Parim
koostööprojekt 2016“
Arengukava
 Analüüsitud on arengukava täitmist erinevates valdkondades ning tagasiside on
edastatud kõikidele huvigruppidele tutvumiseks - hoolekogule, töötajatele,
vanematele
 Meeskonnatööna on koostatud arengukava 2017-2019 ning lisatud lasteaia
tegemistega seotud uued põhiväärtused
Sisehindamine
 Toimib elektrooniline sisehindamine- kasutusel on elektroonilised rahuloluküsitluse
vormid huvigruppidele (töötajad, vanemad)
 Sisehindamissüsteemi on analüüsitud ja parandused sisse viidud.
Parendustegevused
 Töörühmade jätkuv kaasamine ja moodustamine personali tõhusamaks kaasamiseks
lasteaia arendustegevuse, otsustus- ja juhtimisprotsesside edendamiseks. Töörühmad:
TEL tegevuskava analüüs ja koostamine 2018-2020; KIK projektide koostamine,
juhtimine; lasteaedade koostööprojektide algatamine ja osalemine; keskkonnatöörühm rohelise kooli programmis osalemiseks
 Lasteaia tervisemeeskonna kandideerimine tervisedenduse valdkonna konkursil ja
osalemine TEL-võrgustiku üritustel
 Personaliga lasteaia tänaste kokkulepitud põhiväärtuste analüüsimine tänastes
tegevustes ja uue arengukava 2020- 2022 koostamiseks
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Personalijuhtimine
Tulemused
 Personal teeb koostööd ühtse meeskonnana viies läbi lastele suunatud projekti
tegevusi ja üritusi (KIK projektid, lasteaedade koostöö projekt, traditsioonilised
lasteaia üritused)
 Lasteaed on toetanud, innustanud pedagoogide aktiivset osalemist linnaosa ja linna
konkurssidel ning üritustel. Saavutatud konkurssidel „Keskkonnasõbralik
haridusasutus 2015 “ ja „Innovaatiline tegu 2015 “ esikohad
 Õpetajad on osalenud lastega erinevatel konkurssidel ja võistlustel (saavutatud
auhinnalised kohad mitmetel loovtööde konkurssidel, etlemiskonkursil „Eesti keele
kaunis kõla" osalus lõppvoorus 2016)
 Muusikaõpetaja eestvedamisel osaletud projektis „Igal lapsel oma pill EV 100“, mille
tulemusena saadud toetusega lasteaiale 4 väikekannelt
 Uute töötajatega on tulemuslikult rakendatud uue töötaja toetamis- ja
juhendamisprogramm
 Õpetajate professionaalne areng on teostunud läbi praktikantide juhendamise
(Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkooli üliõpilastele töökogemuse jagamine ja
nõustamine)
 Õppeaasta eesmärkidest lähtuvalt on toimunud sisekoolitused, mis on toetanud
pedagoogide jt töötajate erialaseid oskusi
 Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi on töötajaid kaasates täiendatud ja kaasajastatud
Parendustegevused
 Õpetajate innustamine jagama oma parimaid töökogemusi linnaosas-, Tallinna
konverentsidel ja üritustel
 Õpetajatele koolituste võimaldamine uute teadmiste, erinevate meetoditega
tutvumiseks ja rakendamiseks igapäeva õppekasvatustöös (HITSA digipädevuse
koolitused)
 e-lasteaia keskkonna võimaluste kasutamine, töösse rakendamine
 Personali koostööle suunamine ja kaasamine ühtse meeskonnana erinevates
projektides (sh. rahvusvahelistes) osalemiseks, et toetada personali motiveeritud
enesearengut ning eneseteostust
 Õpetaja abide arendamine ja motiveerimine pedagoogilisele koostööle
Õppe-ja kasvatustegevus
Tulemused
 Õppe-ja kasvatustegevusega on toetatud laste eakohast mänguoskust ning väärtuste,
hoiakute kujunemist looduskeskkonnas ja suhtlemisel eakaaslastega
 Lapse arengut on toetatud läbi individuaalsete tegevuste ja mitmekülgse huvitegevuse
 Aiarühmades on teadusenurgad, mis innustavad last iseseisvalt, aktiivselt, loovalt
tegutsema-vaatlema, uurima, mängima, katsetama, järeldusi tegema. Õueala
teadusnurgad on ajutised ja temaatikast lähtuvad ning aitavad õppida loodust tundma
ja võimaldavad seda uurida
 2 aiarühma kasutavad õppe-ja kasvatustöös“ Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat
 Keskkonnahariduslik õppekasvatustegevus ja õuesõpe on rakendatud õppekava
erinevates ainevaldkondades. Õppekäigud loodusesse ja lasteaia õuesõppepäevad/
nädalad toimuvad 4 x aastas ja kaasatud on lasteaia kõik rühmad
2014-2016 on toimunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK ) rahastusel
lastele erinevad õppekäigud:
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1.Projektiga „Õppekava toetavad õuesõppepäevad ja avastusretked 4 aastaajal
Tallinna Lille Lasteaias“ said lapsed külastada erinevaid looduskeskkondasid (raba
talvist ja kevadist metsa, mereranda)
2.Projektiga „Õpime tundma erinevaid veekogusid“ õppisid lapsed õppekäikudel
tundma erinevate veekogude eripärasid
3.Projektiga „Õpime metsas- Tallinna Lille lasteaia õppekäigud Viimsi
looduskeskusesse 4 erineval aastaajal“ on lastel võimalus uurida elu metsas erinevatel
aastaaegadel läbi õpetlike loodusprogrammide
4.Lasteaedade koostööprojekti „Teatrimängud looduses“ eesmärgiks oli jätkata
lasteaedade looduskasvatuse traditsioone läbi aktiivse õuesõppe ning anda lastele
võimalus kogeda, õppida, mõista ja tunnetada ümbritseva looduskeskkonna
elurikkust teatrimängu kaudu
Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud laste kasvukeskkonna ning õppe- ja
kasvatusprotsessi (lastele ürituste läbiviimine ja organiseerimine) arendamisele

Parendustegevused
 Õppekava analüüsimine ja täiendamine tervisekavatuse seisukohalt
 Laste füüsilise aktiivsuse tõstmine läbi mängulise liikumise, matkamise ja
õppekäikude, erinevate aktiivsete liikumisvõimaluste tutvustamine ning osavõtu
võimaldamine (orienteerumine, suusatamine, jalgrattasõit)
 Igapäeva õppekasvatustöös erinevate võimaluste rakendamine ning integreerimine
õppekavas erinevate ainevaldkondadega (kokandus, Lego Education)
 Õppekasvatustöö ja laste arengu nähtavaks muutmine lastevanematele ( E-lasteaia
teenuse rakendamine)
Ressursside juhtimine
Tulemused
 Saavutatud ressursside säästlik majandamine läbi liitumise Tallinna Haridusameti ja
Tallinna linna pakutavate hangete
 Teostatud järjepidev mängulinnakute, õuevahendite kontroll ja hooldus
 Õuealal uuendatud liikluskasvatuse õppeväljak, täiendatud õueala mänguvahendeid
(karusellid 2 tk, kiik) ja uuendatud turvaalasid ning teostatud õuevahendite
remonttöid
 Talgupäevadel teostatud lasteaia õuealal heakorratöid ning vajalikke töid ruumides ja
rühmade mööbli taastamist
 Lasteaia õuealal teostatud mitmeid heakorratöid: hooldusloaga teostatud mitmel
aastal okste lõikust; mängulinnakute puitosade peitsimist; lastepäraselt on kujundatud
mänguvahendite kuuri sein
 Teostatud remont Kassikäppade rühma WC –s
 Teostatud tervikremont (sh valgustite ja seinakappide uuendamine) Pääsusilmade
rühma ruumides: mängu-ja magamisruum, riietusruumid, WC
 Teostatud katuse tuulekastide värvimine ja vihmaveesüsteemi paigaldus
 Teostatud evakuatsioonitreppide platvormide remonttööd
 Investeeringutega teostatud lasteaias
paigaldatud nõuetele vastavad tuletõkkeuksed 2015 kevad
hoone soojussõlme uuendamine ja kaugküttele üleminek 2015 sügis
kanalisatsioonitrassi uuendamine 2016 kevad
välisvalgustuse paigaldus 2016 suvi
 Uuendatud IT vahendeid: rühmades, majandusjuhtajal, muusika-ja liikumisõpetajal
uued lauaarvutid
 Ostetud laserprinter, laminaator A3 ja kontorikombain
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Uuendatud kõikides rühmades inventari (nõud, käterätikud, padjad, tekid, voodipesu,
vaibad)
Täiendatud, uuendatud spordiinventari ja muusikavahendeid
Sõimerühma ostetud sahtelvoodid annavad võimaluse kasutada magamisruumi
mänguruumina
Rühmadesse ostetud reguleeritavate jalgadega laste lauad, uuendatud kõik laste toolid
Käopäkkade ja Kassikäppade, Pääsusilmade rühmas
Rühmade nukunurkadesse ostetud pehme mööbli komplektid
Uuendatud köögi inventari: külmkapp ja köögikombain
Ostetud juurde rahvariideid: poistele veste 4 tk ja tüdrukutele seelikud/ käised 4 tk
Täiendatud heategevuslikus korras laste õpi-ja kasvukeskkonna mööblit:
teadusenurgad aiarühmades ning seinale kinnitatavad „aastaajapuud“; kuuri ja
keldrisse ehitatud jalgrattahoidikud

Parendustegevused
 Huvigruppide ja ekspertide kaasamine lasteaia õueala tolmuvabaks muutmisel
 Rühmade inventari ja üldruumide mööbli uuendamine
 Jätkuvalt laste õpi- ja kasvukeskkonna täiustamine toas, õuealal ning vahendite
ostmine ja tegevuste kavandamine aktiivseks liikumiseks
 Multimeediaprojektori ostmine ürituste edukas läbiviimiseks
 2 rühmas- Käopäkad ja Lõvilõuad rühmaruumide tervikremondi (sh valgustid,
seinakapid) teostamine ja ruloode uuendamine mängutubades
 Lasteaia hoone välistreppide uuendamine ja küttesüsteemi tehnosüsteemide
kaasajastamine
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Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Tulemused
 Vanemad on hoolekogu poolt kaasatud aktiivselt õpi- ja kasvukeskkonna arendamise
protsessi
 Lasteaia kodulehekülg on informatiivne ja hästitoimiv
 Tunnustatud on huvigruppide tegevust laste ja lasteaia arengu toetamisel – läbiviidud
Tänuüritus heategijatele
 Lasteaia looduskasvatuslikku tegutsemist on kajastud Õpetajate Lehes
 Koostöös hoolekoguga on uuendatud vanemate rahuloluküsitluse elektrooniline vorm
(ühtne vorm kõikidele rühmadele). Vanemate rahulolu on hinnatud igal aastal
veebikeskkonnas täidetava küsimustikuga. Vanemate rahulolu personali ja lasteaia
tegemistega erinevates valdkondades on stabiilselt kõrge ning personalile innustav
 Erinevad huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisse
Vanemad- talgud, Jõululaat, perepäevad, koolitused personalile ja perenõustamisteenuse
läbiviimine, laste õppe- ja kasvatusprotsessi toetamine, üritused lastele, õppe- ja kasvatustöö
võimaluste rikastamine, kasvu-ja õpikeskkonna arendamine, töötajate tunnustamine;
Kristiine Linnaosa - aastaringsed üritused lastele ning koolitused, üritused töötajatele;
Koostöö Kristiine linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnaga. Lastekaitse peaspetsialisti
nõustamistunnid
lasteaias
vanematele
ja
töötajatele
Linnaosa jt lasteaiad – toimiv koostöö ürituste, koolituste, projektide läbiviimine
(Esmaabikoolitus, Reguleerija I pädevuskoolitus, koostööprojekt „Teatrimängud looduses“,
ühiskoolitused õpetajatele- Draamakoolitus ja koolitus Nukumuuseumis )
Koostöö Politseiga, Päästeametiga, Sääse Raamatukoguga, Tallinna Vesi AS, Keskkonnaametiga - laste õppekasvatustöö võimaluste rikastamiseks, näitlikustamiseks;
Kooliga Ristiku põhikool – koostöös õpilastega pesakastide puhastustööd õuealal ja pargis,
putukahotelli valmistamine ja õuealale paigaldamine
Parendustegevused
 Korraldada huvigruppidega senisest enam koostööd laste ürituste ning personali
koolituste läbiviimisel. Kaasata pädevaid vanemaid koolituste korraldamisele teistele
vanematele
 Partnerlussuhete arendamine erinevate huvigruppidega (koostöö edendamine teiste
asutustega – lasteaiad, koolid; pangad, kaitsevägi jt) töötajate ja laste arengu ning
lasteaia arendustegevuse toetamiseks
 Kogukonnas, meedias (erinevaid infokanaleid kasutades) lasteaia tegemiste
kajastamine
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4. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD
Tallinna Lille Lasteaia arengukava 2017-2019 märksõnadeks on väärtuspõhine ja kaasav
juhtimine, e-lasteaia teenuse kasutusele võtmine, väärtuskasvatusest ja keskkonnaharidusest,
IKT võimalust lähtuv õppekasvatustegevus, kaasaegne ning tervist edendav õpi- ja
töökeskkond, järjepidev koostöö erinevate huvigruppidega
Sisehindamisest ja arenguvajadusest tulenevad põhisuunad:
Eestvedamine ja juhtimine
Väärtuspõhine ja kaasav juhtimine
Personalijuhtimine
Professionaalne, motiveeritud ja edumeelse meeskonnana toimiv personal
Õppe- ja kasvatustegevus
Lapse huvi ja tegutsemistahet innustav ning eripära ja individuaalsust toetav õppe-ja
kasvatustegevus
Ressursside juhtimine
Turvalise, tervist edendava ja kaasaegse keskkonna loomine
Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Huvigruppide kaasamine põhiväärtusi toetavasse õppe- ja kasvatusprotsessi ning lasteaia
arendustegevusse
Partnerlussuhete ja koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega lasteaia töötajate ja
laste arengu toetamiseks
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5. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2017 -2019
5.1 Eestvedamine ja juhtimine
 Personal ja huvigrupid on kaasatud lasteaia väärtuspõhisesse juhtimisprotsessi
 Töörühmade tegevus on tulemuslik
 Lasteaed on võtnud osa erinevatest projektidest ja konkurssidest, sh kandideeritud on
tervisedenduse valdkonna konkursil
Tegevused eesmärkide täitmiseks
2017 2018 2019 Vastutaja
1.Personali jätkuv kaasamine väärtuspõhisesse
juhtimisse
toimivate
töörühmade kaudu
+
+
+
Pedagoogid
 KIK projektide koostamine,
juhtimine, läbiviimine
 Tervisemeeskond
Tervise tegevuskava 2015-2017
analüüs
2018-2020 tegevuskava koostamine


+

Tervisemeeskond
+

Keskkonnatöörühma
moodustamine rohelise kooli
programmis osalemiseks
Rohelise kooli programmi tegevuste
läbiviimine

+

2.Koostööprojekti jätkamine
lasteaedadega (õuesõpe, teater)

teiste

Tervisemeeskonna tegutsemine TELlasteürituste korraldamisel linnaosas
Tallinna
Haridusameti
konkursil
Parim tervisemeeskond osalemine
Lasteaia põhiväärtuste analüüsimine
korrigeerimine ja uuendamine uue
arengukava koostamiseks
Meeskonnatööna arengukava 20202022 koostamine
Personali kaasamine psühhosotsiaalse
keskkonna hindamiseks läbi veebipõhise küsimustiku
E-lasteaia teenusega ühinemine

Ressurss

Direktor

+

+

Keskkonna
töörühm

+

+

+

Direktor

+

+

+

Tervisemeeskond

+

Direktor

+

+

Direktor
Personal
Direktor
Personal
Direktor

+
+

Direktor
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3x70.00€

Märkused

5.2 Personalijuhtimine
Eesmärgid:
 Lasteaias töötab erinevaid õpikäsitlusi- ja meetodeid valdav ning ühistegevusele
suunatud personal
 Personali ametialane professionaalne areng on toetatud
Tegevused eesmärkide täitmiseks
2017 2018 2019 Vastutaja
Koolitusplaani koostamine töötajate
+
+
+
Direktor
koolitussoovidele, eneseanalüüsile ja
asutuse vajadustele
Õpetaja
abide
pedagoogilise
+
+
+
Direktor
pädevuse
tõstmine
erinevate
koolitustega
Õpetajate digipädevuse tõstmine
+
+
+
Õpetajad
HITSA koolitustel
Õpetajate
tööalaste
parimate
teadmiste ja kogemuste jagamine /
vahetamine
konverentsidel,
konkurssidel ja linnaosas jt üritustel
Viia läbi sisekoolitused
tuleohutus
esmaabikoolitus
e-lasteaia teenuse kasutamiseks
meeskonnakoolitused
Positiivsuse ja töörõõmu koolitus
Erilised lapsed
Personali tunnustamise täiendamine
Lasteaia logoga riietus ja meened
Sportlike ürituste ja ühisürituste
korraldamine
Teavitada,
kaasata,
suunata
pedagooge ning personali osalema
erinevatel üritustel ja projektides
Tallinna Haridusameti erinevad
konkursid
Rahvusvahelised projektid

+

+

+

+
+

+

Koostöö
linnaosa
lasteaedadega

Eelarve
200.00 €
350.00 €

+
150.00 €
200.00 €

+
+
Direktor
+

+

+

+

+

+

500.00 €

Direktor

+

+

+
+
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Märkused

Õpetajad

Direktor
+

Ressurss

500.00 €
-

Koostöö
linnaosa
lasteaedadega

5.3 Õppe- ja kasvatustegevus
Eesmärgid:
 Õppekava rakendumist on hinnatud ja täiendused lisatud tegevuskavadesse ning
ainevaldkonnade uuenenud teemad täiendatud õpivaraga
 Igapäeva õppekasvatustöös on rakendatud erinevad võimalused ning integreeritud
õppekava ainevaldkondadega (Kiusamisest vaba lasteaed, Lego Education, kokandus)
Tegevused eesmärkide täitmiseks
Õppekava analüüs tervisekavatuse
seisukohalt
täienduste rakendamine
Õppekava täitmiseks õpivara
täiendamine
Tervise temaatika
Lego Education komplektide ostmine
Erinevate spordivahendite ostmine
(saalihoki, tasakaalurajad)
Erinevate õppemeetodite rakendamine
õppe-ja kasvatustegevuses:
 Õues-ja avastusõpe
Õppekäigud loodusesse 4 aastaajal
Õuesõppenädalad 4 aastaajal
 Väärtuskasvatus
„ Kiusamisest vaba lasteaed“ meetodi
rakendamine Lõvilõugade rühmas
Analüüs aiarühmade osas
 Lego Education võimaluste
rakendamine
Analüüs
Kokandustegevuste rakendamine
aiarühmades 1 x kuus
Analüüs
Õppe- ja kasvatustegevust toetavates
programmides osalemine
(muuseumiprogrammid, Prügihunt,
loodusprogrammid jne)
Erinevate
aktiivsete liikumisvõimaluste tutvustamine aiarühmas
(orienteerumine, suusatamine)
Suusabussi kaasamine üritusele
Õppekasvatustöö ja laste arengu
nähtavaks muutmine lastevanematele
E-lasteaia teenuse rakendamine
Analüüs

2017 2018
+
+

2019 Vastutaja
Direktor

Ressurss
-

Märkused

Eelarve
250.00 €
300.00 €
1000.00 €

Projektid

Eelarve

KIK
projektid

+
Direktor

+
+
+

+
+
+

+
+
+
Direktor

+
+

+
+

3x440.00 €

+
+
Direktor

Eelarve
2 x72.00 €

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

Direktor

Eelarve
250.00 €

Direktor

Eelarve
120.00 €

Direktor

-

Liikumisõpetaja

Eelarve

+

+

+

+
Õpetajad
+

+
+
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150.00 €
Eelarve
2 € x 4 aasta

karude
ostmine
3 a laste
rühmadele

Koostöö
vanemaga

5.4. Ressursside juhtimine
Eesmärgid:
 Lasteaias on loodud kaasaegne ja turvaline lapse aktiivset õppimist ning arengut
soodustav keskkond
 Lasteaia eelarvesse on saadud lisavahendeid läbi projektide ja heategevuse
Tegevused eesmärkide täitmiseks
2017 2018 2019 Vastutaja
Ressurss
Märkused
Hoone heakord
Teostada
remonttööd
rühmade
Maj. juhataja
Eelarve ja
ruumides (seinakappide, valgustite
Investeeringud
vahetus jt tööd)
Lõvilõugade rühmas (mängu-ja riietusruumid)
+
9000,00 €
Käopäkkade rühmas (mängu-, magamis- ja
+
9000,00 €
riietusruum)

Kaasajastada küttesüsteemi tehnosüsteemid
Teostada
hoone
välistreppide
uuendamine
Inventar
Osta erinevaid kostüüme lastele ja
täiskasvanutele
Osta multimeediaprojektor
Osta lastele suusakomplektid kokku
10 komplekti (4 tk/4 tk /2 tk)
Uuendada rulood rühmade
mängutubades
Uuendada rühmade inventari
maalimistööde kuivatamise riiul
Uuendada üldruumide ja köögi
mööblit ja (kirjutuslaud, kapid, pingid)
olmetehnikat (nõudepesumasin)
Õueala
Muuta õueala järk-järgult tolmuvabaks
õuealale projekti koostamine
kummikatte paigaldamine
liivast turvaalade likvideerimine
Täiendada õue mänguvahendite kuuri
riiulitega
Täiendada varjualust välitahvliga
Säästlik majandamine ja
keskkonnahoid
Keskkonnateadliku ja säästliku elu- ja
mõtteviisi teadlik propageerimine läbi
tegevuste, projektide, konkursside

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Investeeringud

Direktor

Investeeringud

Direktor

600.00 €

Eelarve

Direktor
Liikumisõpetaja

400.00 €
1000.00 €

Eelarve
Eelarve

Maj. juhataja

Eelarve
500.00 €
Eelarve
3 x 49.00 €

+

+

Maj. juhataja

+
+
+
+

+
+

+

700.00 €
350.00 €
Direktor

Projektid
Eelarve
7000.00 €

Hoolekogu

200.00 €

Kaasata
eksperte,
maastiku
arhitekte
Eelarve

Direktor

650.00 €

Eelarve

+
+

+

+

Koostöö
HA
Koostöö
HA

Direktor

+
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Direktor

5.5. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Eesmärk:
 Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi arendamisele
 Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengu toetamisse ning huvigruppide tegevust on
tunnustatud
 Partnerlussuhted on toetanud töötajate ja laste arengut ning lasteaia arendustegevust
Tegevused eesmärkide täitmiseks
2017 2018
2019 Vastutaja
Ressurss Märkused
Vanemate
kaasamine
psühho+
Direktor
Terviseinfo.ee
sotsiaalse keskkonna hindamiseks läbi
keskkond
veebipõhise küsimustiku
Tulemuste
analüüs
ja
+
parendustegevused
+
Koostöö arendamine erinevate
Direktor
organisatsioonidega lasteaia
arendustegevuseks
+
+
+
 Kaitsevägi
+
+
+
 pangad- Swedbank jt. asutused
+
tulemuslikkuse hindamine
Lapsevanemate
kaasamine
ja
Direktor
rakendamine koostööle
+
+
+
 Sportlikud
perepäevad
jt
üritused
 Koolituste,
nõustamise
+
+
+
korraldamine
personalile,
+
+
+
vanematele
(koolivalmidus,
perenõustamine)
Hoolekogu
Laste õppe- ja kasvatusprotsessi
+
+
+
 Elukutsete,
ametite
tutvustamine
+
+
 Mängu-ja laulupäevad lastega
Koostöö korraldamine
1.Teiste lasteaedadega töökogemuste
Projektid
jagamiseks, koostööprojektid
Tallinna ja lasteaiad jt
+
+
+
Direktor
2.Koolidega lasteaiale õppevara ja
vahendite valmistamiseks
Ristiku Põhikool jt koolid
+
+
+
Direktor
3.Erinevate organisatsioonidega
laste õppetegevuste rikastamiseks ja
omandatud teadmiste kinnistamiseks
RK ELU Esmaabikoolitus lastele
+
+
+
Direktor
4. Põhja-Eesti Rajaleidja Keskuse ja
Tallinna õppenõustamiskeskusega
logopeedi teenuse kasutamiseks
+
+
+
Direktor
Kavakindel
huvigruppide
ja
Muusika- ja
Eelarve
Lasteaia
kogukonna osaluse tunnustamine
liikumis100.00 € sünnipäeval
lasteaia arendustegevuses
õpetaja
+
+
+
 Tänuürituse organiseerimine
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Lasteaia hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus:
 jälgitakse ja analüüsitakse igal õppeaastal arengukava täitmist. Vajadusel tehakse
muudatusi 1 kord õppeaastas, õppeaasta alguses (oktoobris)
 arutatakse läbi ettepanekud arengukava täiustamiseks, muutmiseks
Lasteaia arengukavasse tehakse muudatusi seoses :
 haridusalase seadusandluse muudatustega
 muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas
 muudatustega riiklikus õppekavas
 lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutega
 lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega
 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega
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Arengukava on kooskõlastatud
1.Tallinna Lille Lasteaia pedagoogilise nõukogu otsusega 27.10.2016.a.
koosoleku protokoll nr 5 p 1
2.Tallinna Lille Lasteaia Hoolekogu koosoleku otsusega
18.10.2016.a protokoll nr 3 p 2.1
3.Kristiine Linnaosa Halduskogu koosoleku otsusega
15. november 2016 protokoll nr 10
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