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Nõo lasteaed Krõll Arengukava 2020-2022  

 
 
Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa 

 Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja 
väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus. 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja             

täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas.           

Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022.         

Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite           

analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas. 

Missioon 

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist 

ning iga lapse eripära. 

Visioon 

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad             

teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid. 

 Eesmärgid aastateks 2020-2022 

● Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse           

individuaalset arengut. 

● Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooli, Nõo Muusikakooli ja           

Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele. 

● Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks. 

● Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste        

töötajatele. 
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Nõo lasteaed Krõll arengukava eessõna 

Nõo lasteaed Krõll arengukava 2020-2022 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 2020-2022 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. 

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

lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel. 

 

1. VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED JA STRATEEGILISED 
EESMÄRGID 

1.1 Visioon 

Nõo lasteaed Krõll on lapsekeskne, tervist väärtustav, loodust märkav ja säästev haridusasutus. 

1.2 Missioon 

Looduskeskkonda säästes loome  koostöös lastega kaasaegse, turvalise, tervisliku, mitmekülgse 

mängu-, õpi- ja kasvukeskkonna, kus toetame iga lapse arengut arvestades tema individuaalsust ja 

eripära. 

1.3 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; 

● hoolivus- oleme heasoovlikud, lojaalsed, üksteisega arvestavad, mõistvad ja toetavad; 
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● märkamine - paneme tähele individuaalsust, erilisust ja abi vajadust, oleme toeks           

tugiteenustega; 

● 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; 

● koostöö - tegutseme koos laste,  lapsevanemate ja kolleegidega; 

● tervis - väärtustame  tervislikke eluviise, tasakaalustatud toitumist ja aktiivset liikumist; 

● loodus - oleme keskkonnasõbralikud, tegutseme vastavalt Rohelise Kooli programmi         

põhimõtetele: hoiame loodust,  sorteerime prügi, säästame elektrit ja vett; 

● õuesõpe - väärtustame õues tegutsemist ja õppimist; 

● tehnoloogia - õpime lastega digivahendeid tundma, tegeleme robootika ja konstruktoritega; 

● kogemusõpe - õpime reaalse kogemuse kaudu (õppekäigud, toiduvalmistamine,        

koristamine, jõukohaste tööharjumuste kujundamine jne); 

● traditsioonid- hoiame rahvuslikke ja meie lasteaiale omaseid traditsioone; 

● innovaatilisus- oleme kursis  uuendustega ja käime ajaga kaasas. 

1.4 Strateegilised eesmärgid 2020-2022 

1. Kaasav ja avatud ühtsetele väärtustele ning eesmärkidele  toetuv juhtimine. 
2. Lasteaia personal  tegutseb motiveeritult ja professionaalselt asutuse vajadustele vastavas 

koosseisus. 
3. Mitmekülgne koostöö tagab huvigruppide teadlikkuse lasteaia tegevustest  ja toetab 

lapsekeskse lähenemise rakendamist. 
4. Lapsele on tagatud lähtuvalt tema arengust ja  individuaalsusest parim õpetamisviis 

koostöös õpetajate, lastevanemate ja tugispetsialistidega. 
5. Ressursside kavandamine on pikaajaline, kasutamine sihipärane ja säästlik. 

1.5 Arengukava muutmise kord 

Muudatuste tegemine Nõo lasteaed Krõll arengukavas toimub koostöös pedagoogilise nõukogu ja           
hoolekoguga. Muudatusettepanekud esitatakse Vallavalitsusele kooskõlastamiseks, arengukava      
muudatused kinnitab Vallavolikogu. 
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2. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2020-2022 
Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud 2016/17, 2017/18, 2018/19 õppeaastate 
sisehindamise aruandes nimetatud parendusettepanekutega. 

2.1 Strateegiline juhtimine 

nr tegevuse kirjeldus 2020 2021 2022 vastutajad 

2.1.1 õppeaasta tegevuskava koostamine * * * juhtkond 

2.1.2 sisehindamise järjepidev teostamine * * * juhtkond 

2.1.3 dokumentatsiooni pidamine 
seadusandlusele vastavalt, 
dokumendihaldus Infore 

* * * juhtkond 

2.1.4 eelarve planeerimine * * * direktor 

2.1.5 tuleohutuse-, töö-ja tervisekaitse, 
andmekaitse nõuete järgimine 

* * * direktor 

2.1.6 Rohelise Kooli programmi tegevuste 
läbiviimise järjepidev toetamine 

* * * õppealajuhataja 

2.1.7 e-lasteaia keskkonna kasutuse laiendamine * * * õppealajuhataja 

2.1.8 meetmete rakendamine informatsiooni 
jagamise tõhustamiseks 

* * * juhtkond 

2.1.9 ühtse lasteaiajärjekorra loomise toetamine 
KOV-is 

*   direktor 

2.1.10 õppeaasta töö analüüsi koostamine * * * pedagoogid 

2.1.11 sisehindamise aruande koostamine 
2019/20, 2020/21,2021/22  

  * juhtkond 

2.1.12 arengukava koostamine perioodiks 
2023-2025 

  * direktor,  
kõik töötajad, 
hoolekogu 

2.2 Personalijuhtimine 

nr tegevuse kirjeldus 2020 2021 2022 vastutajad 

2.2.1 töövahendite kaasajastamine  
(sh IT-vahendite võimaldamine) 

* * * juhtkond 

2.2.2 personali koolitusvajaduste analüüs ja 
koolituskalendri koostamine 

* * * õppealajuhataja 

2.2.3 täiend- ja tasemekoolituses osalemise * * * direktor 
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võimaldamine vastavalt võimalustele 

2.2.4 asutusesiseste koolituste korraldamine, sh 
tuleohutusalane 

* * * juhtkond 

2.2.5 Erasmus+ ja Nordplus programmides 
osalemine 

* * * pedagoogid 

2.2.6 HITSA koolitustel osalemine (IT-alased) * * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

2.2.7 pedagoogide eneseanalüüsi korraldamine  * * * õppealajuhataja 

2.2.8 töötajaskonna tunnustamine  
(sh ühisürituste korraldamine) 

* * * juhtkond 

2.2.9 meetmete rakendamine töötajasõbraliku 
töökeskkonna arendamiseks 

* * * juhtkond, 
tervisemeeskond 

2.2.10 töötajate üldkoosolekute korraldamine 
kord kvartalis 

* * * direktor 

2.2.11 pedagoogilise nõukogu töö korraldamine * * * õppealajuhataja 

2.2.12 abipersonali koosolekute korraldamine,  * * * tervishoiutöötaja 

2.2.13 tugiteenuste tugivõrgustiku 
arenduskoosolekute järjepidev 
kavandamine ja korraldamine 

* * * õppealajuhataja 

2.2.14 arenguvestluste korraldamine * * * juhtkond 

2.2.15 töötajate värbamisel toe rakendamine * * * direktor, 
õppealajuhataja 
tervishoiutöötaja, 
mentorõpetajad 

2.2.16 rühmameeskondade liikmete 
puhkehetkede kooskõlastamine 
(omavahel) vastavalt kehtivale 
töökorraldusele 

* * * rühmatöötajad 

2.2.17 töötajate puhkenurga sisseseadmine *   direktor 

2.2.18 töökeskkonna riskianalüüsi teostamine, 
tegevuskava 

* * * direktor, 
töökeskkonnavolinik 

2.2.19 enesekontrolliplaani audit * * * tervishoiutöötaja 

2.2.20 sise-ja väliskeskkonna riskianalüüs, 
tegevuskava 

* * ‘ direktor 
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2.3 Koostöö 

nr tegevuse kirjeldus 2020 2021 2022 vastutajad 

2.3.1 meetmete rakendamine lapsevanemate 
kaasatuse  suurendamiseks 

* * * pedagoogid 

2.3.2 arenguvestlustel osalevate lapsevanemate 
osakaalu suurendamine (85-90%) 

* * * õpetajad, 
õppealajuhataja 

2.3.3 rahuloluküsitluses lapsevanemate osaluse 
suurendamine (50%) 

 *  juhtkond 

2.3.4 sõimerühma tulevate laste vanematele 
infokoosoleku korraldamine kevadeti 

* * * juhtkond 

2.3.5 ühisürituste korraldamine väljaspool 
lasteaeda, muusikaõpetajate koostöös 
teiste valla lasteaedade lastega ühised 
esinemised (nt valla üritustel) 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

2.3.6 koostöös haridus ja kultuuriosakonna juhi 
ning valla lasteaedade juhtidega 
alushariduse valdkonna arendus 

* * * direktor 

2.3.7 erialaliitude ja maakonna 
ainesektsioonide töös osalemine 

* * * pedagoogid 

2.3.8 koostöö Nõo Põhikooli ja 
Muusikakooliga 

* * * pedagoogid 

2.3.9 koostöös kooli ja valla teiste 
lasteaedadega koolivalmiduskaardi 
arendustöö 

*   õppealajuhataja 
eripedagoog 

2.3.10 koostöö raamatukogu, koduloomuuseumi 
ja kultuurimajaga ürituste ja õppekäikude 
korraldamisel 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

2.3.11 koostöö Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutusega õppekäikude ja matkade 
korraldamisel 

* * * õppealajuhataja, 
õpetajad 

2.3.12 koostöö TOL rahvatervise- ja turvalisuse 
nõuniku ja TAI`ga 

* * * tervishoiutöötaja,  
tervisemeeskond 

2.3.13 koostöö toitlustajaga (menüü järjepidev 
ülevaatus, täiendamine-korrigeerimine) 

* * * tervishoiutöötaja 

2.3.14 koostöös kohaliku omavalitsusega 
lasteaia mängukeskkonna arendamine 

* * * direktor 

2.3.15 lasteaia tegevuse kajastamine veebilehel 
ja meedias 

* * * juhtkond,tervishoiu
-töötaja, õpetajad 
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2.3.16 tagasisidestamise võimaluste 
mitmekesistamine 

* * * juhtkond 

2.4 Õppe- ja kasvatusprotsess 

nr tegevuse kirjeldus 2020 2021 2022 vastutajad 

2.4.1 rühmaõpetajad omavad 
robootikaalaseid teadmisi ja 
kasutavad robootika vahendeid  õppe- 
ja kasvatustöö mitmekesistamiseks 

* * * õpetajad, 
õppealajuhataja 

2.4.2 õuesõppetegevuste sisulisem 
eesmärgistamine ja läbiviimine lisaks 
õppekäikudele ja jalutuskäikudele 

* * * õpetajad, 
õppealajuhataja 

2.4.3 Rohelise Kooli programmi tegevuse 
järjepidev jätkamine ja arendustöö 

* * * õpetajad 

2.4.4 rühmaõpetajate täiendkoolitamine 
laste hindamise/eripärade märkamise 
osas ( oskus lapse eripära märgata, 
igapäevatöös toetada ) 

 * * juhtkond 

2.4.5 õppe- ja kasvatustöö rikastamine 
projektivahendite kaudu 

* * * õppealajuhataja 

2.4.6 õppe-ja  kasvatusalase meeskonnatöö 
tõhustamine 

* * * õppealajuhataja 

2.4.7 pedagoogidel oskusteõppe ja 
sotsiaalsete oskuste kujundamise 
täiendkoolituse  läbimine  

  * õppealajuhataja 

2.4.8 rühmades vabamängu päeva 
sisseviimine 

 * * õpetajad 

2.4.9 tugispetsialistide, pedagoogide ja 
lapsevanemate omavahelise koostöö 
tõhustamine 

* * * õppealajuhataja, 
tugispetsialistid, 
õpetajad 

2.4.10 lapsevanemate kaasamine õppe- ja 
kasvatustegevusse ( ametite 
tutvustamine, ringi läbiviimine, 
õppekäikudel abistamine ) 

* * * õpetajad 

2.4.11 järjepidev õppekava arendustöö * * * õpetajad, 
õppealajuhataja 

2.4.12 TEL lasteaia tegevuskava koostamine * * * tervishoiutöötaja 

2.4.13 4-,5-,6-aastaste õppekäikude ja * * * rühmaõpetajad 
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väljasõitude soodustamine õppealajuhataja 

2.5 Ressursside juhtimine 
Nõo valla eelarvestrateegiast lähtuvalt on perioodil 2020-2022 kavandatud investeeringute jaotus          
Nõo lasteaeda Krõll aastate lõikes järgnev: 
2020a  320 000 eurot;  2021a 100 000 eurot;  2022a  100 000 eurot 

nr tegevuse kirjeldus 2020 2021 2022 vastutajad rahastus 

2.5.1 Investeeringud    KOV, direktor  

2.5.1.1 Puhke ja koosolekute ruumi väljaehitus *   eelarve 

2.5.1.2 Väikese saali väljaehitamine vana poe 
lao asukohale 

*   eelarve 

2.5.1.3 juurdeehituse projekteerimine ja 
teostamine 2 uue rühma avamiseks (sh 
üldkasutatav tualett ja pesemisvõimalus) 

*   eelarve 

2.5.1.4 õueala arenduse jätkamine etapiti (sh 
teekatete vahetuse jätk ja teede loomine) 

* * * eelarve 

jalgpalliväravad, liivakast, 
lillepeenrakastid, liumägi (sõimealale), 
turvalad “Linnupesale”, “Linnakule 
kollase liumäega” (liiv), mängumajale 
“Portzia”, kelgumägi, õuesõppeklass (sh 
tahvlid), 
teelõigu väljaehitus jalgvärava juurest 
lasteaia hoovil olemasoleva teeni 

*   eelarve 

liikluslinnak, pingid, sõimeala II 
kavandamine ja loomine, 
jäätmemaja/rataste varjualune 

 *  eelarve 

spordiala (palliplats ja “elutee”), 
projektijärgsed atraktsioonid aladele 

  * eelarve 

2.5.1.5 Täiendavate lasteaiakohtade vajadusel 
uute rühmade (2) projekteerimine ja 
juurdeehitus (täiendav investeering) 

 *  eelarve 

2.5.1.6 Naerukrõllide rühma vastuvõtu- ja 
magamisruumide remont, sh 
elektrijuhtmestiku vahetus 

 *  eelarve 

2.5.1.7 Rühmade (Tõrukesed, Kallikrõllid, 
Põngerjad, Mesimummide, 
Mängukrõllide) vastuvõtu-, mängu- ja 
magamisruumide remont, sh 
elektrijuhtmestiku vahetus 

 * * eelarve 
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2.5.1.8 Kabinettide (logopeed, eripedagoog, 
direktor, tervishoiutöötaja) remont, sh 
elektrijuhtmestiku vahetus 

  * eelarve 

2.5.2 Materiaal-tehniline baas    KOV, direktor  

2.5.2.1 mööbli ja õppevahendite (sh 
digivahendid, smarttahvel) soetamine 
rühmade ja üldruumide vajadustele 
vastavalt  

* * * eelarve, 
fondid 
(IT) 

2.5.2.2 dataprojektor ja ekraan koosolekute 
ruumi 

*   eelarve 

2.5.2.3 peaelektrikilbi vahetus *   eelarve 

2.5.3 Personal    KOV, direktor  

2.5.3.1 asendussüsteemi täiendamine (õpetaja 
abide asendamine) 

 * * eelarve 

2.5.3.2 rühmade lisandumisel tugispetsialistide 
ja aineõpetajate koormuse tõus, 
täiendavad ametikohad 

 * * eelarve 

2.5.3.3 majahoidja ja koristaja vahendite 
hoiukoht 

* *   

2.5.4 Projektitegevus      

2.5.4.1 õppekasvatustööd mitmekesistavad 
projektid 

* * * õppealajuhataja erinevad 
fondid  

2.5.4.2 Erasmus+ ja Nordplus projektides 
osalemine 

* * * pedagoogid fondid 
(Erasmus+
Nordplus) 

2.5.4.3 KIK - Õppekäikude projektid * * * õppealajuhataja KIK 

2.5.4.4 liiklusteemaline projekt  * * õppealajuhataja Maantee- 
amet 

2.5.4.5 koolitusvõimaluste laiendamine * * * õppealajuhataja Innove 

2.5.4.6 digivahendite  mitmekesistamine * * * õppealajuhataja HITSA 

2.5.4.6 tervisekasvatuse mitmekesistamine * * * tervishoiutöötaja PRIA 
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