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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

Sissejuhatus 

 
Nõo lasteaed Krõll arengukava 2017-2019 on koostatud Koolieelse lasteasutuse seaduse §9 1 alusel. 

Arengukava on nägemus arengu perspektiivist ja suundadest, kus arvestatakse lasteaia kui           

organisatsiooni potentsiaali ning lasteaia kui institutsiooni kohta paikkonna arengus.  

 

Käesolev Nõo lasteaia Krõll arengukava on välja töötatud aastateks 2017-2019 ning selle            

koostamise aluseks on Eesti riigi arengusuunad hariduse valdkonnas, Nõo valla arengukava,           

eelneva perioodi arengukava analüüs, sisehindamise tulemused. 

Arengukava väljatöötamises on osalenud lasteaia personal, lapsevanemad, lasteaia hoolekogu ja          

Nõo Vallavalitsus. 

Arengukava määrab lasteaia arengu ja omanäolisuse sellisena, nagu me soovime oma lasteaeda            

näha lähiaastatel. Arengukavas fikseeritud tegevussuunad loovad lasteaia töötajatele kindlustunde         

ja tagavad juhtimise järjepidevuse. 

Lasteaias on kõige tähtsam laps, tema areng ja vajadused. Arengukava koostamisel on lähtutud             

eelkõige lapsest, tema perekonnast ja lasteaia töötajatest. 

Nõo valla arengukava 2037 kohaselt on väga oluline, et lasteaedades on lapsesõbralik            

kasvukeskkond ja pedagoogid, kes toetavad perekonda õnneliku, haritud, loova ja isikupärase           

mõtlemisvõimega, avatud olemisega inimese kujundamist.  

Valla arengukavas püstitatud strateegiline eesmärk hariduse valdkonnas on: 

Kättesaadavad, mitmekesised ja kvaliteetsed haridusvõimalused kaasaegses sünergiat tootvas        

õpikeskkonnas. 

Alameesmärgid (alushariduses):   

● Parendatakse valla lasteasutuste mängu- ja õpikeskkonda. 

● Igale Nõo valla lapsele on tagatud lasteaia- või lastehoiukoht·  

● Haridusasutustel on kaasaegne, vajadustele vastav ja pidevalt uuendatav materiaal-tehniline          

baas 

● Toetatakse formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimumist. 

 

Nõo lasteaed Krõll arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse §9 1 lõige 4 alusel             

lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel. 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

1.Lasteaia iseloomustus 
Nõo lasteaed Krõll on koolitusluba omav, lastevanemate ja välishindajate poolt hinnatud, lapse            

individuaalsust arvestav ja arengut toetav munitsipaallasteasutus. 

Lasteaed asub Tartumaal Nõo vallas Nõo alevikus Kivi tn 6. 

Lasteaed avati 9. novembril 1981. aastal Nõo sovhoosi lastepäevakoduna. 

2. veebruaril 1983 sai lastepäevakodu nimeks Krõll. Alates 01.01.1992 kuulub lasteaed Nõo vallale. 

Lasteaia juhtimises osalevad lasteaia juhtkond, pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, Nõo         

Vallavalitsus (edaspidi KOV (kohalik omavalitsus)). Lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor,         

õppealajuhataja. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja. 

Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja          

teistest õigusaktidest. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik          

õppekava ja lasteaia õppekava, mille alusel koostab iga rühm oma aasta tegevuskava ja             

nädalaplaanid. 

Kui lasteaed alustas 1981 aastal 4-rühmalisena siis nüüdseks on maja  kasvanud 8-rühmaliseks. 

Viies rühm loodi 1982,  kuues 1983, seitsmes 2008. 

Kasvanud lasteaiakohtade vajaduse tõttu pakkus lasteaed 2012 sügisest kuni kevadeni 2015  

(3 õppeaastat) lapsehoiuteenust. Hoiurühm tegutses eraldi ruumides aadressil Tartu 20, Nõo alevik. 

2015 aasta sügisel avati lasteaia kaheksas rühm, mis ehitati santehniliste ruumide ja vana köögi              

asukohale. 

Lasteaed  on avatud tööpäeviti 7 00 - 18 30 (alates 01.09.2014), 

sh 18 00 - 18 30 töötab valverühm (alates 04.01.2016). 

Lasteaias käib detsember 2016 seisuga 148 last. 

Lasteaias töötavad detsember 2016 seisuga: direktor, õppealajuhataja, logopeed, eripedagoog,         

tervishoiutöötaja (0,75), muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 14 rühmaõpetajat, 2 assistenti, 8 õpetaja          

abi, 1 tugiisik (lasteaia eelarve), 1 tugiisik (Agrenska Fond), üldruumide koristaja (0,5) ja             

majahoidja. 

Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse           

omandamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning           

arvestab tema individuaalsust. 

Lasteaia õppekava rõhutab iga lapse individuaalse arengu toetamise olulisust, väärtustab lõimitud           

õppetegevuste mängulist korraldamist, toonitab loovuse tähtsust ning suunab rakendama õuesõppe          

võimalusi ja teostama tervisedenduslikke ettevõtmisi. 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2008. TEL missiooniks           

on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute             

huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavatele tegevustele. Nende tegevuste            

kaudu tagatakse lastele parim vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.  

 

2.Visioon, missioon, väärtused 

2.1 Visioon 
 
Nõo lasteaed Krõll on sõbralik, lapse  isikupära ja vajadusi arvestav ning mitmekülgse mängu-, õpi- 

ja kasvukeskkonnaga tervist edendav haridusasutus.  

 

2.2 Missioon 
 
Kindlustame  koostöös lastele kaasaegse, turvalise, mitmekülgse mängu-, õpi- ja kasvukeskkonna, 

kus toetatakse iga lapse arengut arvestades tema individuaalsust ja eripära. 

2.3 Väärtused 

Meie meeskonna olulised väärtused on: 

● lapsekesksus- lähtume lapse vajadustest, huvidest ja tervisest ning tähtis on lapse enda            

kogemus, loovus, mängurõõm ja eduelamus; 

● turvalisus- tagame vaimse ja füüsilise turvalisuse ning anname lastele teadmised tervislikest           

eluviisidest; 

● hoolivus- oleme heasoovlikud, lojaalsed, üksteisega arvestavad, mõistvad ja toetavad; 

● lugupidamine- austame iseend, lapsi, kolleege, peresid, koostööpartnereid ja oskame         

hinnata ning väärtustada enda ja teiste aega ning vajadusi;   

● avatus- oleme avatud uutele ideedele, häid mõtteid jagades ja üksteisega arvestades tagame            

lasteaias positiivse mängu-,õpi-,  kasvu- ja töökeskkonna.  
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

3.Lasteaia hetkeseisu analüüs 
Sisaldab töötajate  üldkoosolekul, lapsevanemate üldkoosolekul ja juhtkonna analüüsides märgitut. 

3.1 Lasteaia tugevused 
● laste arvukus 
● lasteaia suurus paras (rühmade arv) 
● laste arv rühmas  (pole väga suured rühmad) 
● sõimerühmade olemasolu 
● lapsele pidev paikne seltskond 
● suhtlemine lapsega, märkamine, iga laps on oluline 
● lasteaia hea asukoht ja looduslähedus 
● kvaliteetne õppe- ja kasvatustöö ning tugev ettevalmistus kooliks 
● huvitavad ja lõbusad ühisüritused (kevadpidu oli väga tore, kogukonda ühendav) 
● huvitavad õppekäigud- ja väljasõidud 
● aktiivne osalemine eelkooliealistele lastele suunatud konkursidel 
● kvalifitseeritud, kogenud, kompetentse personali  (õpetajate, õpetaja abide, logopeedi, 

eripedagoogi, muusika- ja liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja,  tugiisiku) olemasolu 
● personali soov elukestvaks õppeks ja enesetäienduseks 
● vähene kaadri voolavus 
● koostööle avatud õpetajad 
● mitmekülgne tugivõrgustik lasteaias  (tugispetsialistid) 
● vastutustundlik  meeskond, toetav kollektiiv 
● lasteavanemate informeerimine, info kättesaadavus (samas saab alati veel paremini) 
● koostööaltid lapsevanemad ja hoolekogu 
● hea koostöö KOV ja teiste asutustega 
● lasteaia lahtioleku ajad (suvine lasteaiakoht) 
● omanäolisuse ja loomingulisuse soosimine 
● järjepidev tegutsemine asutuse tervikliku arengu tagamiseks  ja positiivse sisekliima 

kujundamiseks 
● avatud, uuendustele suunatud, toetav  juhtkond 
● turvaline keskkond (piiratud õueala, rühmaruumid) 
● ruumide ja sisustuse kaasajastamine 
● piisav mänguvahendite kogus (lastel palju tegemist õues, siseruumides) 
● uuenev õpikeskkond, arenev ja arengut toetav  töökeskkond 
● e-keskkonna järk-järguline kasutuselevõtt 
● projektide kirjutamise-läbiviimise oskus 
● teatrid, väljasõidud 
● huvialaringid 
● lapsevanema kuutasu suurus (ei koguta lisa ürituste jm jaoks) 
● lasteaed on arenenud sisuliselt ja välimuselt  
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

 

3.2 Lasteaia nõrkused 
● laste õueriiete  kuivatusvõimalused on rühmades piiratud või puuduvad üldse 
● õueala teede olukord halb 
● lastekirjanduse hankimine vajab süstematiseerimist (lasteaiasisene  raamatukogu) 
● õuel puudub piiratud sõimeala, vajalik projektijärgselt välja arendada 
● puudub sundventilatsioon 
● piirdeaed ja väravad vajavad amortiseerumise tõttu ning ohutuse tagamiseks väljavahetamist 
● õueala valgustus vajab täiendust (talvisel ajal õu pime) 
● õueala atraktsioonid vajavad mitmekesistamist ja olemasolevad atraktsioonid osaliselt 

ümberpaigutamist süsteemseks ( igal rühmal oma ala )  kasutamiseks 
● õuealale kavandatav spordiala ja liiklusala vajab projektijärgset väljaehitamist 
● lasteaiahoone välisküljed vajavad korda tegemist (soojustamine, renoveerimine) 
● lasteaia pikk koridor vajab renoveerimist, pole esinduslik, talvel jahe 
● puudub personali puhkeruum 
● vajadus kostüümilao järele 
● saalis vajadus summutada müra/kaja 
● asutuse üldine turvalisus vajab tõhustamist 
● rühmade vastuvõtukoridorid mängu- ja magamisruumid  on valdavalt remontimata 
● vee- ja kanalisatsiooni ( osaliselt ) ja elektrisüsteem on hoone kahekorruselises osas 

vananenud 
 

 

4.Lasteaia arenduse põhisuunad  

4.1 Strateegiline juhtimine 
Strateegiline eesmärk: Kaasav ja avatud ühtsetele väärtustele ja eesmärkidele  toetuv juhtimine 
 
Alameesmärgid 

Eestvedamine 
ja juhtimine 

● Töötatakse välja ja kinnitakse tervishoiutöötaja ametijuhendi uus 
redaktsioon. 

● Kinnitatakse kokkuleppel töötajatega õpetajate, logopeedi ja 
eripedagoogi ametijuhendite uued redaktsioonid. 

● Ajakohastatakse asutuse Töösisekorraeeskirju. 
● Jätkatakse tervisemeeskonna järjepidevat kaasamist asutuse Töö- ja 

tervishoiu valdkonna arendamise protsessis. 
● Koostatakse ja esitatakse arendusprojekt uueneva õpikäsituse toetava 

organisatsioonikultuuri loomiseks SA-le Innove (meeskonnakoolitus). 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

 

4.2. Personalijuhtimine 
Strateegiline eesmärk: Lasteaias tegutseb professionaalne, ühtse meeskonnana toimiv personal. 
 
Alameesmärgid 
  

Personali- 
juhtimine 

● Korraldatakse personali üldkoosolekuid kord kvartalis. 
● Panustatakse läbi tunnustamise ja motiveerimise asutuse 

meeskonnavaimu kasvatamisesse. 
● Pedagoogid juhinduvad oma töös kutsestandardist. 
● Korraldatakse personali  ühisüritusi väljaspool lasteaeda. 
● Analüüsitakse asutuses rakendatud töökorraldust, põhjendatud 

vajadusel rakendatakse meetmeid. 
● Puhke- ja koosolekute ruumi väljaehitamisega seatakse sisse 

töötajate puhkenurk. 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 
Strateegiline eesmärk: Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arendusprotsessis. 
 
Alameesmärgid  

Koostöö  
huvi- 
gruppidega 

● Analüüsitakse pildistamise reguleerimise vajadust külaliste poolt 
ühisüritustel, vajadusel rakendatakse meetmed. 

● Tehakse tervishoiutöötaja eestvedamisel ja juhtimisel lasteaia 
menüü analüüsi ja pakutavate toitude laste poolt söödavuse 
analüüsi.  

● Viiakse tervishoiutöötaja ja lasteaia toitlustaja koostöös sisse 
vajalikke muudatusi menüüs.  

● Luuakse koostöös huvialaringide esindajatega võimalusi lasteaia 
ülemajalistel üritustel  huvialaringide laste esinemisteks. 

● Toimub pidev lasteaia tegemiste kajastamine üldsusele. 
● Õpikogemuste saamine ja jagamine piirkonna lasteaedade vahel. 
● Lapsevanemad osalevad laste igapäevaelus lasteaias ( tagasiside, 

nõustamine,  kaasamine õppetegevusi läbi viima, üritustel 
osalemine). 

● Arutatakse  osapooli  kaasates lasteaia jõulupakkide korralduse ja 
finantseerimise küsimust, vajadusel rakendatakse meetmed. 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

4.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 
Strateegiline eesmärk: Lapsele on tagatud tema arengust, individuaalsusest ja erivajadustest 
lähtuvalt  parim õpetamisviis koostöös õpetajate, lastevanemate ja tugispetsialistidega. 
 
Alameesmärgid:  

Õppe- ja 
kasvatus- 
protsess 

● Kohandatakse rühmatöö analüüse rohkem statistilisi andmeid 
koguvaks. 

● Rakendatakse meetmeid tõhustamaks koostööd rühmaõpetajate ja 
tugispetsialistide vahel. 

● Uue ühtse lapse hindamissüsteemi väljatöötamine loob tõhusamad 
võimalused  vajadusel  hindamistulemuste edaspidiseks 
kasutamiseks laste vajadustest lähtuvalt . 

● Tagatakse lapsevanemale rühmaõpetaja poolt võimalused vajadusel 
tuge ja nõu saada õppe- ja kasvatusküsimustes. 

● Tagatakse mitmekesiste arendavate  mänguvahendite olemasolu 
rühmades. 

● Soodustatakse ühiste taimede-lillede kasvatamist koos lastega. 
● Vajadusel kaasatakse lapsevanemaid raamatute laenutamiseks 

rühma. 
● Kaasatakse lapsevanemaid  jääkmaterjali kogumisel meisterdamise 

eesmärgil 
● Hoitakse õueajal lasteaia töötajate poolt aktiivselt tähelepanu lastel. 
● Suunatakse vastavalt lapse individuaalsetele huvidele last õuealal 

tegevust leidma ja pööratakse järjepidevalt teadlikult tähelepanu 
iga lapse (õue)mänguoskuse ja mänguainese arendamisele. 

● Jälgitakse järjepidevalt, et ka õuealal oleks laste omavaheline 
suhtlemine  kaaslasega arvestav ja sõbralik (sh teiste rühmade 
lastega). 

● Kasutatakse aktiivselt õueala õppetegevuste läbiviimiseks. 
● Kavandatakse ja viiakse rühma õpetajate ja  tervishoiutöötaja 

koostöös läbi terviseteemalisi õppetegevusi. 
● Soodustatakse vanemates aiarühmades eneseteenindusoskuse 

arendamist ise endale toiduportsu tõstmise võimaldamise kaudu 
(etapiti). 

 

4.5 Ressursside juhtimine 
Strateegiline eesmärk: Ressursside sihipärane ja säästlik kasutamine tagab lapse mitmekülgset 
arengut soodustava ja personali töö tulemuslikkust  toetava keskkonna. 
 
Alameesmärgid  

Ressursside 
juhtimine 

● Tehakse koostööd KOV-iga lisavahendite taotlemiseks CO2 fondist 
lasteaiahoone täielikuks renoveerimiseks  arengukava perioodil. 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

 
● Renoveerimise kägus teostatakse pika koridori remont, uste vahetus 

(välisuksed ja üldkoridori uksed), pesu- ja kostüümilao ning 
puhastusvahendite panipaiga väljaehitus, (täiskasvanutele) 
täiendava wc ja dušširuumi väljaehitus hoone I korruse tagumisse 
ossa, hoone väliskülgede soojustamine, elektrisüsteemi, torustiku ja 
küttesüsteemi lõplik väljavahetus, sundventilatsiooni paigaldamine, 
osaline rühmaruumide remont. 

● Hoone väliskülgede renoveerimise käigus kaasajastatakse lasteaia 
silt peaukse kohal. 

● Teostatakse koosolekute- ja puhkeruumi väljaehitus vastavalt 
projekteeritule 

● Võimalusel ehitatakse välja võimlemissaal (nt vana poe lao 
asukohale),  

 
● Arendatakse etappide kaupa õueala  projektijärgselt välja (sh uute 

atraktsioonide  hankimine, eraldi sõimeala loomine, süsteemi “igal 
rühmal oma ala” väljaarendamin, liiklus- ja spordiala väljaehitus, 
esinemisteks lava, kastid liivakstimänguasjade hoiustamiseks, 
väikeprahi prügikast  jm) 

● Arutatakse maakivide eemaldamise vajadust  õuealalt, vajadusel 
rakendatakse meetmed. 

● Korrastatakse lasteaia territooriumi teed (tasane ja ühtlane 
pinnasekate) 

● Parendatakse õueala valgustatust  
● Vahetatakse välja piirdeaia vana osa  ja väravad. 

 
● Paigaldatakse lükandsein (Sõimerühm II). 
● Teostatakse mööblisoetusi rühmadesse ja vahetatakse välja veel 

mõnes rühmas olevad vananenud mööbliesemed (toolid, järi, 
raamaturiiul, Mängukrõllide voodid, personali kapp (3), kapp 
õppevahendite hoiustamiseks, peeglid) 

● Soetatakse toidujagamise ruumi ühtne töötasapind, uus valamu ja 
seinakapid. Vahetatakse välja toidujagamise ruumi uks 
lukustatavate lükanduste vastu (ruumi kogupinna kasutuse 
parendamine). 

● Rakendatakse meetmeid müra/kaja summutamiseks saalis. 
 

● Mitmekesistatakse õuemänguasjade valikut (väikevahendid). 
● Täiendatakse lasteaia pillivaramut muusikaliste tegevuste 

mitmekesistamise eesmärgil. 
● Soetatakse teisaldatav rippkang (liikumistegevuseks saalis). 
● Soetatakse ja paigaldatakse  esimese korruse rühmadesse 

kuivatuskapid õueriiete kuivatamiseks. 
● Otsitakse lahendusi II korruse rühmade õueriiete kuivatamise 

tingimuste parendamiseks. 
● Koosolekute- ja puhkeruumi väljaehitamisel süstematiseeritakse 

lasteaiasisesene  raamatuvaramu ja koondatakse kogu, tagatakse 
uue lastekirjanduse regulaarne varundamine. Pedagoogikaalase- ja 
lastekirjanduse soetus volitatakse õppealajuhataja pädevusse. 
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Nõo lasteaed Krõll 2017-2019 Arengukava  EELNÕU 

● Arutatakse koostöös hoolekoguga turvalisuse kaalutlusel välisuste 
lukustatamise vajadust  kindlal kellaajal (uksekell) ja muid asutuse 
turvalisusega seonduvaid küsimusi. Rakendatakse meetmed asutuse 
üldise turvalisuse tõstmiseks. 

 

5.Arengukava muutmise ja uuendamise kord 
 
Nõo lasteaed Krõll arengukava muutmine, uuendamine ja muudatuste tegemine arengukava          
tegevuskavasse toimub koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga igal kevadel. Muudatused          
esitab lasteaia direktor Nõo Vallavalitsusele läbivaatamiseks. 
Arengukava kinnitab Nõo Vallavolikogu. 

6.TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2017-2019 
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud 2013/14, 2014/15, 2015/16 õppeaastate 
sisehindamise aruandes väljatoodud asutuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. 
 

6.1 Strateegiline juhtimine 
 

nr tegevuse kirjeldus 2017 2018 2019 vastutajad 

6.1.1 Aasta tegevuskava koostamine * * * direktor, 
õppealajuhataja 

6.1.2 Sisehindamise järjepidev teostamine * * * direktor, 
õppealajuhataja 

6.1.3 Dokumentatsiooni pidamine 
seadusandlusele vastavalt 

* * * direktor, 
õppealajuhataja 

6.1.4 Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) 
igakuine andmete sisestamine ja 
õiguspärasuse tagamine 

* * * direktor 

6.1.5 Õppeaasta töö analüüsi koostamine * * * direktor, 
õppealajuhataja, 
pedagoogid 

6.1.6 Sisehindamise aruande koostamine 
2017-2019 

  * direktor,  
õppealajuhataja 

6.1.7 Arengukava koostamine perioodiks 
2020-2022 

  * direktor, kõik 
töötajad, 
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hoolekogu 

 

6.2 Personalijuhtimine 

nr tegevuse kirjeldus 2017 2018 2019 vastutajad 

6.2.1 Personali koolitusvajaduste analüüs ja 
koolituskalendri koostamine 

* * * õppealajuhataja 

6.2.2 Täiend- ja tasemekoolituses osalemise 
võimaldamine 

* * * direktor 

6.2.3 Asutusesiseste koolituste korraldamine * * * direktor, 
õppealajuhataja 

6.2.4 Erasmus+ ja Nordplus programmide 
taotlusvoorudes osalemine töötajate 
koolitusvõimaluste laiendamise 
eesmärgil 

* * * direktor 

6.2.5 Töötajate suunamine HITSA 
programmides osalemisele IT-alaste 
teadmisete arendamiseks 

* * * õppealajuhataja 

6.2.6 Pedagoogide järjepidevale 
eneseanalüüsi teostamisele suunamine 
ja dokumenteerimise jälgimine 

* * * õppealajuhataja 

6.2.7 Töötajate suunamine koostööle 
kolleegidega 

* * * direktor 
õppealajuhataja 

6.2.8 Meetmete rakendamine heade 
töötingimuste loomiseks ja hoidmiseks 

* * * direktor, 
tervisemeeskond 

6.2.9 Töötajate üldkoosolekute korraldamine 
kord kvartalis 

* * * direktor 

6.2.10 Töötajaskonna tunnustamine * * * direktor 

6.2.11 Arenguvestluste läbiviimine 
pedagoogilise ja mittepedagoogilise 
personaliga 

 *  direktor, 
õppealajuhataja 

6.2.12 Pedagoogilise nõukogu töö 
korraldamine 

* * * õppealajuhataja 

6.2.13 Mittepedagoogilise personali 
koosolekute korraldamine 

* * * direktor 
tervishoiutöötaja 

6.2.14 Uute töötajate värbamisel tugisüsteemi 
rakendamine 

* * * direktor, 
õppealajuhataja 
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tervishoiutöötaja, 
mentorõpetajad 

 

6.3 Koostöö 
 

nr tegevuse kirjeldus 2017 2018 2019 vastutajad 

6.3.1 Lastevanemate ja hoolekogu 
järjepidev kaasamine lasteaia 
tegevusse  

* * * direktor, 
õppealajuhataja, 
õpetajad 

6.3.2 Koostöö hoidmine ja arendamine valla 
teiste lasteaedadega ürituste tasandil 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

6.3.3 Koostöö hoidmine ja arendamine 
juhtkonna tasandil valla teiste 
lasteaedadega alushariduse valdkonna 
arendamisel vallas 

* * * direktor 

6.3.4 Koostöö jätkamine Nõo Põhikooli ja 
Muusikakooliga 

* * * direktor, 
õppealajuhataja, 
õpetajad 

6.3.5 Järjepidev tagasiside Nõo Põhikoolilt * * * õppealajuhataja 

6.3.6 Koostöö jätkamine raamatukogu, 
koduloomuuseumi ja kultuurimajaga 
ürituste ja õppekäikude korraldamisel 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

6.3.7 Koostöö jätkamine 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutusega õppekäikude ja matkade 
korraldamisel 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

6.3.8 Koostöö jätkamine TAI ja Tartumaa 
tervisetoaga 

* * * tervishoiutöötaja,  
tervisemeeskond 

6.3.9 Arenguvestlustel osalevate 
lapsevanemate osakaalu hoidmine 
(ligi 80%) või suurendamine 

* * * õpetajad, 
õppealajuhataja 

6.3.10 Lapsevanemate rahuloluuuringu 
läbiviimine, võrdlev analüüs eelneva 
perioodiga 

*  * Juhtkond 

6.3.11 Lasteaia tegevuse kajastamine 
veebilehel ja meedias 

* * * juhtkond, 
tervishoiutöötaja, 
õpetajad 
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6.3.12 Sõimerühma tulevate laste vanematele 
infokoosoleku korraldamine kevadeti 

* * * direktor, 
õppealajuhataja 

6.3.13 Koostöös kohaliku omavalitsusega 
lasteaia mängukeskkonna arendamine  

* * * direktor 

6.3.14 Koostöö hoidmine ja arendamine 
rahvusvahelisel tasandil - Erasmus+ ja 
Nordplus programmides osalemise 
kaudu tekkinud sidemed  Euroopa 
lasteaedades 

* * * direktor, 
pedagoogid 

 

6.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

nr tegevuse kirjeldus 2017 2018 2019 vastutajad 

6.4.1 Õppekava järjepidev arendamine 
(nt meediakasvatuse temaatika) 

* * * pedagoogid 

6.4.2 Õppekava ainevaldkondade lõiming 
mängu ja eetilise kasvatuse kaudu 

* * * õpetajad 

6.4.3 Õpetamise tulemuslikkuse järjepidev 
jälgimine lapse arengu hindamise ja 
enesehindamise teel 

* * * õpetajad 

6.4.4 Lapse eri- ja individuaalsete 
vajaduste igakülgne arvestamine, 
vajadusel IAK koostamine ja 
rakendamine 

* * * direktor, 
õppealajuhataja, 
rühmaõpetajad, 
logopeed, 
eripedagoog, 
tugiisikud,  
lapsevanemad, 
tervishoiutöötaja, 
valdkonnaõpetajad 

6.4.5 Õppe- ja kasvatusprotsessi 
väärtuseliste hinnangute ja hoiakute 
kujundamine 

* * * pedagoogid 

6.4.6 Keskkonnasäästliku käitumise 
väärtustamine 

* * * kogu töötajaskond 

6.4.7 Töögruppide rakendamine õppe- ja 
kasvatustööalase dokumentatsiooni 
arendamisel 

* * * õppealajuhataja 
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6.4.8 Vajadusel tugiisiku rakendamine 
lapsele 

* * * direktor, KOV 

6.4.9 Ühtse laste arengu analüüsimise 
metoodika ja vahendite 
väljatöötamine lasteaias 

 *  eripedagoog, 
logopeed, 
rühmaõpetajad, 
õppealajuhataja 

 
 
 
 
 

6.5 Ressursside juhtimine 
Nõo valla eelarvestrateegiast 2017-2020 lähtuvalt on perioodil 2017-2020 kavandatud         
investeeringute jaotus aastate lõikes järgnev: 
2017 a  290 800 eurot (sh 30430 eurot vald, 69 570 laen, 190800 toetus) 
2018 a   256 700  eurot (sh 87 500 laen, 169 200 toetus) 
2019 a  0 eurot 
Toetuse taotlemiseks on kavandatud projektitaotluse esitamine 2017 aasta alguses CO2 fondi           
taotlusvooru.  
 

nr tegevuse kirjeldus 2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

vastutajad finantsallikas 

6.5.1 Investeeringud    KOV, direktor  

6.5.1.1 Hoone väliskülgede soojustamine, 
renoveerimine 

 * * eelarve, fond (CO2) 

6.5.1.2 Puhke ja koosolekute ruumi 
väljaehitus 

*   eelarve, fond (CO2) 

6.5.1.3 Vee- ja kanalisatsiooni-,  kütte- ja 
elektrisüsteemi väljavahetamine 

* *  eelarve, fond (CO2) 

6.5.1.4 Sundventilatsioonisüsteemi 
paigaldus 

 * * eelarve, fond (CO2) 

6.5.1.5 Suure koridori, rühmade 
(Mängukrõllid, Tõrukesed, 
Põngerjad, Mesimummid, 
Naerukrõllid) vastuvõtukoridoride 
remont ja kahe panipaiga väjaehitus 
(kostüümi- ja pesuladu ning 

*   eelarve, fond (CO2) 
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puhastusvahendite ja koristustarvete 
ladu) 

6.5.1.6 Mängukrõllide rühma mängu- ja 
magamisruumide remont 

* *  eelarve 

 Rühmade (Tõrukesed, Lepatriinud, 
Põngerjad, Mesimummid) mängu- ja 
magamisruumide remont 

 * * eelarve 

6.5.1.7 Drenaažtorude paigaldus õuealal *   eelarve 

6.5.1.7 Õueala projektijärgne väljaarendus 
(mitmes etapis) 

* * * eelarve 

6.5.1.8 Piirdeaia ja väravate väljavahetamine  *  eelarve 

6.5.1.9 Teekatte väljavahetamine  * * eelarve 

6.5.1.10 Võimlemissaali väljaehitamine nt. 
vana poe lao asukohale, sh 
dušširuumi  ja tualeti väljaehitus 

  * eelarve 

9.5.1.11 Kabinettide (logopeed, eripedagoog, 
direktor) remont 

  * eelarve 

6.5.2 Materiaal-tehniline baas    KOV, direktor  

6.5.2.1 Mööbli uuendamine * * * eelarve 

6.5.2.2 IT-vahendite täiendamine * * * eelarve 

6.5.2.3 Puutetundliku arvuti soetamine 
õppetegevuste läbiviimiseks 

 *  eelarve 

6.5.2.4 Dataprojektor ja ekraan koosolekute 
ruumi 

*   eelarve 

6.5.2.5 Õuevahendite projektijärgne 
uuendamine 

* *  eelarve 

6.5.3 Personal    KOV, direktor  

6.5.3.1 Personali palgafondi järk-järguline 
tõstmine 

* * * eelarve 

6.5.3.2 Meetmete rakendamine Nõo Valla 
lasteaiaõpetaja töötasu 
võrdsustamiseks kooliõpetaja 
töötasuga 

* * * eelarve 

6.5.4 Projektitegevus      
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6.5.4.1 Õppekasvatustööd mitmekesistavad 
projektid 

* * * õppealajuhataja erinevad fondid , 
omafinantseering 
eelarvest 

6.5.4.2 Erasmus+ ja Nordplus 
taotlusvoorudes osalemine 

* * * direktor fondid (Erasmus+, 
Nordplus) 

6.5.4.3 KIK - Õppekäigule! * * * õppealajuhataja KIK 

6.5.4.4 Liiklusteemaline projekt  *  õppealajuhataja Maanteeamet 

6.5.4.5 Arendusprojekt uueneva õpikäsituse 
toetava organisatsioonikultuuri 
loomiseks 

*   direktor SA Innove 

6.5.4.6 Suuskade ja varustuse hankimiseks 
projekti koostamine (24 paari - 
lastele + mõni paar täiskasvanud 
saatjatele). Eesmärk 
liikumistegevuste mitmekesistamine. 

*   õppealajuhataja Taotlus 
hasartmängumaksu 
nõukogule, eelarve 
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