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Sissejuhatus 

 

Tuleviku Lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ 

alusel ning sisaldab Tuleviku Lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi aastateks 2021-2026 ning on 

valminud koostöös personali, juhtkonna ning hoolekoguga. Lasteaia arengukava ülesehitamisel on 

aluseks võetud neli põhivaldkonda: õppe- ja kasvatustegevus, koostöö, juhtimine (hõlmab nii strateegilist 

kui personalijuhtimist) ja ressursid. Neist valdkondadest lähtume sisehindamise läbiviimisel, arengukava 

eesmärkide määratlemisel ning lasteaia tegevuskava koostamisel. Tuleviku Lasteaia arenduse 

põhisuunad on määratletud lasteaia ühiselt kokku lepitud missioonis, visioonis ja põhiväärtustes. 

Arengukava tegevuskavas toodud tegevuste ja ressursside kavandamisel lähtuti 2017-2020 

sisehindamise perioodi tulemustest, Saue valla arengukavast 2018-2030, Koolieelse lasteasutuse 

seadusest ning Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. 

 

Arengukava täitmise hindamine ja uuendamine 

 

Arengukava koostatakse kuueks aastaks. Arengukava elluviimise korraldamise eest vastutab lasteaia 

direktor. Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan ehk lasteaia õppeaasta tegevuskava. Rakendusplaanis määratakse arengukava 

strateegiliste eesmärkide ja arengu põhisuundade teostamiseks vajalikud tegevused, nende toimumise 

aeg ning vastutavad isikud. Iga õppaasta lõpus analüüsitakse sisehindamise raames arengukava 

elluviimist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise 

hetkeseisu. Käesoleva arengukava perioodi jooksul koostatakse kaks sisehindamise aruannet, milles 

esitatakse lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on aluseks Tuleviku 

Lasteaia arenduseesmärkide kavandamisel uues arengukavas. 

 

Strateegia 

 

Tuleviku Lasteaias antava alushariduse vundamendiks on lasteaia põhiväärtused ning katuseks lasteaia 

missioon ja visioon. Meie missioon ja visioon toetavad ühiselt sõnastatud põhiväärtuste rakendumist igal 

tasandil. Rakendame lapsest lähtuvat kasvatust, kus kõik osalejad on võrdväärsed partnerid, kes 
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hetkesituatsioonist ning osapoolte huvidest ja teadmistest lähtuvalt ühiselt kavandavad ning viivad läbi 

õppimisele suunatud tegevusi.  

 

Põhiväärtused 

KOOSTÖÖ: tegutseme koos ühiste eesmärkide nimel, arvestame kõigi osapoolte huvide ja vajadustega, 

loome usaldusele baseeruvad suhted. 

HOOLIVUS: oleme sõbralikud ja abivalmid, märkame, toetame ja tunnustame üksteist. 

AVATUS TEADMISTELE: oleme õhinapõhised, avatud ja valmis uute teadmiste omandamiseks ning 

rakendamiseks, õpime kõikjal ja kõigilt. 

 

Missioon 

Tuleviku Lasteaias on lapsesõbralik, koostöine ja arengut toetav kasvukeskkond.  

Meie lasteaiast läheb kooli õpihimuline, ettevõtlik, loov ja julge laps, kes väärtustab koostööd, hoolib 

kaaslastest ja ümbritsevast keskkonnast. 

 

Visioon 

Üheskoos avastame maailma! 

Visiooni elluviimisel on aluseks lasteaia põhiväärtused – koostöö, hoolivus ja avatus teadmistele. Pakume 

kaasaegset ja uuenduslikku õpi- ja mängukeskkonda lastele, eneseteostust õpetajatele, tuge ja koostööd 

lapsevanematele. 

 

Tugevused 

 Põhiväärtuste süsteemne rakendamine ja analüüsimine 

 Väljakujunenud lasteaia traditsioonid 

 Eesmärgistatud arendustegevus, kuhu on kaasatud personal 

 Motiveeritud personal 

 Avatud ja kaasav juhtimine 

 Hea töökeskkond 

 Ühtsed väärtushinnangud 

 Mitmekesised võimalused ja vahendid õppetegevustes 

 Tugispetsialistide olemasolu ja koostöö 

 Paindlik töökorraldus 
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TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2021-2026 TEGEVUSKAVA 

MISSIOON Tuleviku Lasteaias on lapsesõbralik, koostöine ja arengut toetav kasvukeskkond. 

VISIOON Üheskoos avastame maailma! 

Valdkonnad Eesmärgid ja tegevused Tulemused/mõõdikud 

Õppe- ja 
kasvatus-
tegevus 

Õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse lapsest lähtuvalt, 
projektitegevuse läbiviimisel arvestatakse laste huvide ja võimetega. 
 
1. Lähtume projektõppe põhimõtetest: kolme aasta vältel toimub 

üleminek lapsest lähtuvale õpikäsitusele projektõppe põhimõtteid 
kasutades. 

2. Kasutame regulaarselt robootikavahendeid õppetegevustes. 
3. Rakendame õuesõppe meetodeid: keskkonnateadlike 

käitumisviiside rakendamine, taaskasutuse tähtsustamine, õpiõue 
arendamine. 

1. Kõigi rühmade dokumentatsioonis kajastuvad 
läbiviidud projektid. Üks üle-lasteaialine projekt 
õppeaastas. 

2. Robootikavahendite regulaarne kasutamine 
planeeritud tegevustes (kajastub kõikide rühmade 
dokumentatsioonis). 

3. Iganädalaselt vähemalt ühe õppe- ja 
kasvatustegevuse läbiviimine väljaspool rühmaruume, 
õuesõppe vahendite täiendamine (kajastub kõikide 
rühmade dokumentatsioonis). 

4. Õppeaasta analüüsid. 
5. Personali ja vanemate rahulolu 90% (rahulolu-uuring).  

Koostöö 

Lapsevanemad, hoolekogu jt koostööpartnerid on kaasatud lasteaia 
tegevuste planeerimisse ja organiseerimisse. 
 
1. Lapsevanemate kaasamine lasteaia elu arendamisse ja 

tegemistesse ning õppe- ja kasvatustegevustesse. 
2. Lasteaia ühisürituste korraldamine koostöös hoolekoguga. 
3. Koostöö teiste lasteaedade ja kooliga, valla tugispetsialistidega. 
4. Hoolekogu töö nähtavamaks muutmine ja kommunikeerimine. 
5. Osalemine rahvusvahelises projektis. 

1. Lapsevanematega koostöös kujuneb lapsest lähtuv 
õpi- ja mängukeskkond. 

2. Igal õppeaastal toimub vähemalt üks ühisüritus 
hoolekogu eestvedamisel. 

3. Nutiseikluse korraldamine igal aastal koos teiste 
Laagri lasteaedadega. 

4. Kujundada Nutiseiklusest kogukonnaüritus. 
5. Lapsevanemad on kursis hoolekogu tööga (rahulolu-

uuring). 
6. Arengukava perioodi jooksul on osaletud vähemalt 

ühes rahvusvahelises projektis. 



   
 

6 
 

7. Nii personali kui vanemate rahulolu koostööga 85% 
(rahulolu-uuring).  

Juhtimine 

Lasteaias lähtutakse ühtselt põhiväärtustest ja kokkulepitud 
põhimõtetest ning personal on motiveeritud ja teadlik lasteaia 
arengusuundadest. 
 
1. Personal on aktiivselt kaasatud läbi töögruppide. 
2. Lasteaia ühisdokumentide ja infovahetuse koondamine ühte 

kanalisse. 
3. Personali koolitamine eneseanalüüsidest ja arenguvestlustest 

lähtuvalt. 
4. Personal töötab ühiste väärtuste alusel. 
5. Õpetaja abide ja assistentide enesetäiendamise ja tööalase arengu 

toetamine, pädevuse tagamine osalemisel õppe- ja kasvatustöös. 
 

1. Töögruppide tegutsemise põhimõtted on välja 
töötatud ja rakendunud. 

2. Asjakohase info kiire ja mugav kättesaadavus tagab 
töökeskkonna eduka toimimise. 

3. Personali koolitamine nii avatud- kui sisekoolituse 
vormis. Õpetajate digipädevuste arendamine (sh 
kolleegilt-kolleegile vormis) ning pedagoogiliste 
koolituste võimaldamine õpetaja abidele ja 
assistentidele. 

4. Väärtuspõhised meeskonnaseminarid ja -üritused 
vähemalt üks kord aastas. 

5. Arenguvestlused ja eneseanalüüsid. 
6. Nii vanemate kui personali rahulolu 90% (rahulolu-

uuring). 

Ressursid 

Lasteaia õpi- ja kasvukeskkond on kaasaegne ning iga lapse arengut 
toetav. 
1. Mänguväljaku valgustuse planeerimine ja teostamine koostöös Saue 

Vallavarahaldusega. 
2. Ruumilahenduste leidmine koostöös Saue Vallavarahaldusega. 
3. Õpiõue vahendite (sh liikluskasvatuse õpperada) täiendamine 

vastavalt plaanile. 
4. Siseruumide sanitaarremont koostöös Saue Vallavarahaldusega. 
5. Fuajeede kaasajastamine. 

1. Turvaline ja valgustatud mänguväljak. 
2. Lisaruumide olemasolu. 
3. Täiendatud õpiõuevaramu, liikluskasvatuse õpperada. 
4. Siseruumid on remonditud. 
5. Fuajeed on kaasajastatud ning lasteaia põhiväärtused 

visualiseeritud seintele. 
6. Nii vanemate kui personali rahulolu 85% (rahulolu-

uuring). 

VÄÄRTUSED KOOSTÖÖ HOOLIVUS AVATUS TEADMISTELE 

 

 


