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Sissejuhatus 

Lasteaed Väike Pauline arengukava on dokument, mis analüüsib lasteaia tegevuskeskkonda,          

määrab ära lasteaia strateegilised põhisuunad, võtmetegevusvaldkonnad ja tegevuskava        

kolme aasta kaupa.  

Arengukava lähtub lasteaia eelmise arengukava ja  sisehindamise tulemustest. Sisehindamise 

aluseks on asutuse arengukavas seatud eesmärgid ja planeeritud tegevused. Tulemuste 

analüüs toob välja asutuse arengutrendid – lasteaia tugevused ja arendamist vajavad 

valdkonnad.  

Arengukava koostamine toimus demokraatliku protsessina, kuhu kaasati lasteaia personal, 

lapsevanemad ja lasteaia nõukogu, samuti lasteaia pidaja liikmed.  
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Lasteaia tegevuse planeerimine ja hindamine toimub järgnevates valdkondades: 

– eestvedamine ja juhtimine; 

– ressursside juhtimine; 

– personali juhtimine; 

– koostöö huvigruppidega; 

– õppe- ja kasvatusprotsess. 

 

Lasteaed Väike Pauline lähtub oma tegevuses põhimõttest, et alusharidus on osa ühtsest            

haridusruumist, kus terviku saavutamiseks ja elujõulisuse säilitamiseks toimub järjepidev,         

teadlik arendustöö koostöös kõigi sidus- ja huvigruppidega. 

Lasteaed Väike Pauline üldandmed 

Lasteasutuse nimi Lasteaed Väike Pauline 

Pidaja MTÜ Lasteaed Väike Pauline 

Omandivorm mittetulundusühing 

Registrikood 80026261 

Koolitusluba 5311HTM 

Teeninduspiirkond Tartumaa 

Lasteaia asukoht Jakobi 45, Tartu 51006 

Telefon 56 823 600 

E-post vaikepauline@gmail.com 

Koduleht www.vaikepauline.edu.ee 

Direktor Ülle Tabas 

Õppekeel eesti keel 

Kohtade arv 50 

Rühmade arv 3 

 

Lasteaeda haldab mittetulundusühing Lasteaed Väike Pauline. Mittetulundusühing Lasteaed        

Väike Pauline on sõlminud rendilepingu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Kirikuga.           

Hoone on renoveeritud ja kohandatud lasteaiaks 1998. aastal. Hoone renoveerimine ja           
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kaasajastamine on kooskõlas tervisekaitse ja päästeameti nõuetega. Hoonel on kehtiv          

kasutusluba ja lasteaial on tähtajatu koolitusluba. 

Lasteaed Väike Pauline iseloomustus 

Lasteaed Väike Pauline on Tartu linna vanim tegutsev eralasteaed, kes alates 1996. aastast on              

andnud kvaliteetset alusharidust eelkooliealistele lastele. Lasteaed Väike Pauline kutsuti ellu          

lapsevanemate initsiatiivil, soovist ja vajadusest toonasel haridusmaastikul uuendusi luua. 

Lasteaed asub 1,5-korruselises puumajas Tartu linna miljööväärtuslikus piirkonnas, Tähtvere         

pargi läheduses. Maja on väike ja kodune, ümbritsetud avara aiaga. 

Lasteaed asub hoones, mis on saanud aastatega endale uue kuue nii seest kui väljast.              

Rühmaruumide seinte kujundamisel on kasutatud keskaegset ornamentikat. Lasteaeda        

ümbritseb avar õueala, kus suvel saab suure tamme varjus kiikuda ja liivakastis mängida ning              

talvel maja ees künkal kelgutada. Soov pakkuda võimalikult kodust keskkonda on lasteaia üks             

prioriteete. 

Lasteaed on läbi aegade olnud avatud igast rahvusest lastele. Meie lasteaias on käinud vene,              

saksa, rootsi, ameerika, norra, soome, hispaania, pärsia, itaalia, rumeenia, iiri-ameerika ja           

itaalia-saksa perede lapsi. 

Lasteaias tegutseb kolm rühma: 

● Sinine rühm, 17 last – 2-4 aastased 

● Kollane rühm, 18 last – 3-6 aastased 

● Roheline rühm, 15 last – 5-7 aastased 

Lasteaed on avatud igal tööpäeval 8.00–18.00. 
Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini. Lasteaias on lühike, kollektiivne talvepuhkus           

jõuludest uusaastani ja pikem suvepuhkus juulikuust kuni augusti teise nädalani. 

Lasteaed tellib söögi toitlustajalt. Lasteaed pakub lõunasööki ja õhtuoodet. 

Lasteaia sümboolika 

Lasteaial on logo ja pitsat. Lasteaia logol on kujutatud väike tüdruk, kelle nimi on Pauline. Nime                

sai see tüdruk saksa nunnalt Pauline von Mallincrodt'ilt, kellelt pärineb mõttetera: „Armastus            

laste vastu on parim kasvataja: ainult sellele, kes lapsi armastab, tohib neid usaldada.“ 

Lasteaia missioon 

Koostöös perega loome lapsele mitmekülgse, turvalise arengukeskkonna, mis võimaldab         

lapsel hakkama saada teda ümbritsevas maailmas. 
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Lasteaia visioon 

Suures maailmas kodune koht – Väike Pauline. 

Lasteaia põhiväärtuste kontseptsioon 

Lasteaia Väike Pauline pere tegutseb selle nimel, et laps oleks igapäevaselt turvalises            

kasvukeskkonnas, kus arvestatakse tema individuaalsete võimetega, arendatakse positiivset        

minapilti ja toetatakse isiksuse mitmekülgset arengut. Kogu lasteaia pere tugineb oma           

igapäevatoimetustes kolmele põhiväärtusele: 

● LOOMINGULISUS (avastamine, loomevõime, uudishimu, fantaasia, isikupära, enese       

leidmine); 
● KOOS KASVAMINE (turvalisus, ausus, hoolivus, sõbralikkus, sallivus, usaldus,        

lugupidamine, koostöö, stabiilsus); 

● RÕÕMUGA TEGUTSEMINE (avatus, pühendumine, teotahe, innustumine). 

Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid ja põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja            

lasteasutuse koostöös. Tegutsemine lasteaias tugineb üldinimlikele väärtustele ja kristlikule         

maailmavaatele. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist,         

vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel lapsel: 

● kujuneb terviklik ja positiivne minapilt;  

● areneb välja ümbritseva keskkonna mõistmine;  

● kujuneb arusaam eetilisest käitumisest;  

● areneb algatusvõime ja loovus; 

● kujunevad esmased tööharjumused;  

● kujuneb harjumus püsida kehaliselt aktiivne; 

● tekib arusaam tervise hoidmise tähtsusest; 

● arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.  

Personali koosseis: ametinimetused, ametikohtade koormus ja arv  

Ametinimetus Ametikoha koormus 

(ja kohtade arv) 

direktor 1 
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rühmaõpetaja 1 (5) 

muusikaõpetaja 0,3 

liikumisõpetaja 0,25 

logopeed 0,23 

õpetaja assistent 0,8 

(õhtune) abiõpetaja 0,4 (3) 

majahoidja 0,5 

asendustöötaja / asendusteenus tunnitasu / teenuseleping 

raamatupidaja teenuseleping 

 
Direktori tööülesanded on: 

-- organisatsiooni arengu juhtimine; 

-- õpi- ja kasvukeskkonna arendamine; 

-- personalijuhtimine; 

-- ressursside juhtimine. 

 

Õpetaja tööülesanded on: 

-- kujundada õpikeskkond lapsest lähtuvalt; 

-- õpetada läbi motiveerimise, koostöö, suhtlemise; 

-- rakendada mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid; 

-- olla lastele eeskujuks; 

-- teha koostööd kolleegide, tugispetsialistide ja lapsevanematega; 

-- analüüsida oma tegevust professionaalse arengu eesmärgil. 

 

Logopeedi tööülesanded on: 

-- arendada ja/või parandada laste kommunikatsioonivõimet (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja 

mõistmisoskus, hääl, mitteverbaalne suhtlemine) ;  

-- kujundada ja/või taastada lastel neelamisfunktsioon;  

-- toetada ja nõustada kolleege ja lapsevanemaid lapse arenguga seotud küsimustes. 
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Lasteaiateenuse hind 

Eralasteaiale eraldatava toetuse ja täiendava toetuse suuruse ja tingimused Tartu linna           

sissekirjutust omavate laste vanematele kehtestab Tartu linn. Teiste omavalitsuste         

rahastamistingimused selgitatakse välja enne lasteaia lepingu sõlmimist või sissekirjutuse         

muutumisel koostöös lapsevanema ja vallaga. 

 

Lapsevanema kulu 
Lapsevanema poolt makstav lasteaia Väike Pauline õppemaks ühe lapse kohta on võrdne            

Tartu linna munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osaga, erisuseks         

on see, et lasteaia Väike Pauline õppemaksu arvestatakse periodiseeritult 9 kuu lõikes,            

septembrist kuni juunikuuni.  

Tartu linna lastele on kehtestatud õppemaksu soodustused, kui lasteaias käivad ühe pere mitu             

last. 

Lapsevanem tasub lapse toidukulu kahe söögikorra – lõunasöögi ja õhtuoote – eest, päeva             

maksumuse kehtestab toitlustaja. 

Muude täiendavate teenuste osutamine toimub kokkuleppel vanemaga. 

 

Lasteaia arenguvaldkondade eesmärgid 2018–2023 

Lühikokkuvõte 2012–2017  

Analüüsides eelmise perioodi arengukava, sisehindamise tulemusi ja teisi tagaside vorme 

selgub, et lasteaia olukord on kõigis valdkondades paranenud ning toimub järjepidev areng.  

Otsitud on uusi võimalusi ja kasutatud sisemisi ressursse, et tagada lastele nende vajadustest 

lähtuv kasvukeskkond. 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärk: kogu organisatsioon osaleb teadlikult planeerimises, rakendamises, hindamises 

ja elluviimises. 

 

Tugevused 
− oma tegevustes ühistele väärtushinnangutele tuginemine; 

− tasakaalustatud juhtimine:  
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− personali kaasatus mittetulundusühingu kaudu organisatsiooni juhtimisse; 

− lapsevanemate ja õpetajate esindajate osalemine lasteaia nõukogus; 

− väike kollektiiv – kõigi kaasatus pedagoogilistesse otsustusprotsessidesse; 

− valmisolek mõtestatud uuenduste elluviimiseks; 

− täiustatud digitaalne dokumentatsioon – personali eneseanalüüs, õppeaasta 

kokkuvõtted, rahuloluküsitlused; 

− juhtkonna eestvedamisel toimuvad tööalased ühiskoolitused ja kogemusüritused, mis 

toetavad personali arengut ning ühtsustunnet; 

− õppemaks lastevanematele sama, mis Tartu munitsipaallasteaedades. 

 

Arenguruum 
− jätkuvalt täiustada ja kohandada sisehindamist; 

− suurendada digitaalse dokumentatsiooni osakaalu ja arendada arhiveerimisvõimalusi; 

− rakendada ühtne pedagoogiline kontseptsioon (tegevuste ja meetodite eesmärgid on 

kirjeldatud ning lapsevanematele nähtavad); 

− rakendada teadlikku mainekujundust (töötajate vahetu suhtlemine lapsevanematega 

viisil, mis peegeldab lasteaia lapsekesksust, valmisolekut dialoogiks, probleemide 

lahendamise oskust/suutlikkust). 

2. Ressursside juhtimine 

Üldeesmärk: finantstegevuse väga heal tasemel juhtimine läbi iga-aastase eelarve, mille 

koostamisel arvestatakse lasteaia eesmärke ja vajadusi ning väärtustatakse inimresurssi ja 

tööaega. 

 

Tugevused 
− töötajatele loodud lisaväärtused (tööaegade paindlikkus, täiend- ja tasemeõppes 

osalemise  soodustamine, kollektiivne talve- ja suvepuhkus, teise ja kolmanda 

haiguspäeva kompenseerimine 70% töötasuga); 

− töötajate konkurentsivõimeline palk; 

− täidetud lasteaiakohad ja järjekorra olemasolu; 

− prioriteetsete arengusuundade sihipärane toetamine; 

− õpetajatele loodud võimalus õppevahendite täiendamiseks rühma raha eest; 

− projektide kaudu hangitud eelarvevälised ressursid; 

− kogutud annetused; 

− valdavalt digitaalne dokumentatsioon. 
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Arenguruum 
− täita uutest seadustest/määrustest tulenevad nõuded, mis toovad kaasa kohustuslikke 

muudatusi ning nõuavad lasteaialt lisaressursse; 

− võimaldada töötajatele spordikompensatsiooni; 

− märgata iga töötaja panust, osalust, vastutust ja vajadusi; 

− majandada säästlikult ja suurendada lasteaiapere keskkonnateadlikkust; 

− haldusvaldkonna arendamine. 

3. Personali juhtimine 

Üldeesmärk: lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, kes loob iga lapse arenguks 

parima keskkonna ja tagab lasteaia eesmärkide elluviimise. 

 

Tugevused 
− kvalifitseeritud, lapsele keskenduva personali olemasolu;  

− rakendunud on laste suhtarvust lähtuvad paindlikud töögraafikud; 

− rühma tasandil õppetegevuste ja tööjaotuse vabadus – toetume iga õpetaja 

tugevustele; 

− personali enesehindamise süsteem on rakendunud; lihtsustatud on töö tagasiside- ja 

analüüsivorme; 

− järjepidevalt on uuritud töötajate rahulolu ning kaasatud töötajaid lasteaia 

parendustegevustesse; 

− lähtutakse töötajate vajadustest ja soovidest, toetatakse töötajate täiend- ja 

tasemeõpet, kasutatakse asendusteenust; 

− töötajate vastastikune nõustamine, toetamine ja tunnustamine. 

 

Arenguruum 

− täiustada töötajate tunnustamisvõimalusi; 

− korraldada rühmakoosolekuid lasteaia kollektiivse suutlikkuse parandamiseks ning 

rühmategevuste ühtlustamiseks; 

− tõsta töö tulemuslikkust kolleegidega postiivse õpetamiskogemuse ja -metoodika 

jagamise ning kolleegide tegemiste vastu huvi tundmise kaudu; 

− koolitused valida arenguvajadustest lähtuvalt (enesehinnang), vältida „mugavustsooni‟ 

teemasid; 
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− lapsevanemate erinevate ootustega paremaks arvestamiseks julgustada õpetajaid 

tuginema lasteaia põhimõtetele ja ühiskokkulepetele; 

− tagada lasteaia töötajate valmisolek kriisisituatsioonis tegutsemiseks. 

 

4. Koostöö huvi- ja sidusgruppidega 

Üldeesmärk: lapse ja asutuse arengut toetatakse ja rikastatakse huvigruppidega tehtava 

koostöö kaudu. 

 

Tugevused 
− igaaastased rahuloluküsitlused – suur vastajate protsent, pered on lasteaiaga väga 

rahul; 

− lasteia hoolekogu on hea nõuandja ja partner; 

− lapsevanemad on dialoogis lasteaiaga: toimivad nõustamised-vestlused, vanemad 

osalevad laste igapäevaelus, korraldavad lasteaia toetuseks jõulueelset laata; 

− koostöö teiste Tartu lasteaedadega; 

− toimuvad silmaringi avardavad loengud lapsevanematele ja õpetajatele; 

− toimiv koostöö teenuse- ja huviringide pakkujatega; 

− toimiv koostöö Tartu linnaga. 

 

Arenguruum 
− olemasolevate tugevuste hoidmine – tutvustada uutele vanematele ja töötajatele 

lasteaia traditsioone, põhimõtteid; 

− toetada perede häid algatusi lasteaiaelu edendamisel;  

− täpsustada lastevanemate esindajate ülesandeid; 

− arendada koostööd teiste haridusasutustega – korraldada üritusi, kohtumisi, 

ühiskoolitusi; 

− parandada koostööd linna tugiteenuste- ja nõustamiskeskustega. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Üldeesmärk: laps tuleb toime maailmas, milles ta elab. 

 

Tugevused 
− arvestakse laste huvidega ning toetatakse loovust ja initsiatiivi; 

− õppetegevused toimuvad väikestes gruppides; 
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− lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on õpetajate tugevustele toetuv; 

− lastevanematel on hea ülevaade rühmas toimuvast – meililistid, fotod; 

− lapsevanemaid kaasatakse õppe- ja kasvatusprotsessi ning kasvukeskonna 

parandamisse; 

− toetatakse ja nõustatakse lapsevanemaid ning antakse hea ülevaade arenguvestlusel; 

− lasteaias on logopeed, muusik ja liikumisõpetaja; 

− ühised jutuminutid kord nädalas – narratiivõpe; 

− traditsioonilised ühisüritused peredega on oodatud ja hinnatud sündmused; 

− toetatakse oma majas huvitegevuse korraldamist. 

 

Arenguruum 

− laiendada erinevate õppemeetodite kasutamist: 

- aktiivõpe: arutelu, ajurünnak, struktureeritud tegevus, õppetöö meeskondades 

jms; 

- loovliikumine, lavastused ja rollimängud - loomiskogemuse ja enesetunnetamise 

toetamine; 

- tähelepanu ja meelerahu harjutuste rakendamine; 

- koolieelieelikute rühmas infotehnoloogia tasakaalustatud kasutamine õppetöös; 

− propageerida tervislikke eluviise (tasakaalustatud toitumine, kehaline aktiivsus, 

rühmareeglite ja päevakava järgimine, koostöö koduga, koolitused, erivajadustega 

arvestamine); 

− ühised traditsioonid – samad reeglid ja tegevused kõigis rühmades; 

− ühtsetel alustel lapse arengu hindamine (arengumapp); 

− õpetajate eestvedamisel projektide läbiviimine. 
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Lasteaia strateegiline tegevuskava 2018–2020 
 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 
 

Olukord: Lasteaia igapäevase heaolu ja käekäigu eest vastutab lasteaia direktor, lisaks 

osalevad aktiivses juhtimistegevuses MTÜ Lasteaed Väike Pauline juhatus ning liikmed, 

pedagoogiline nõukogu, lasteaia nõukogu, raamatupidaja; õppetöö planeerimise ja läbiviimise 

eest vastutavad rühmaõpetajad. 

 

Tegevus Sihtgrupp Väljund 2017–2019 Vastutaja 

Eelarve koostamine 

 

personal, pered, 

MTÜ liikmed tasakaalus eelarve  

direktor, raamatupidaja, 

nõukogu, MTÜ liikmed 

Majandusaasta aruande 

koostamine 

personal, pered, 

MTÜ liikmed arengukava teostamine 

direktor, raamatupidaja, 

nõukogu, MTÜ liikmed 

Arengukava rakendamise 

tegevuskava 2021–2023 

koostamine 

mittetulundusühing, 

huvigrupid 

2020 sügiseks kolme 

aasta tegevuste plaani 

koostamine 

direktor, nõukogu, MTÜ 

liikmed 

Lepingute sõlmimine 

lapsevanemad, 

teenusepakkujad 

seadust ja 

kokkuleppeid järgiv 

koostöö direktor  

Õppeaasta tegevuskava  personal, huvigrupid 

lasteaia õppeaasta 

üldeesmärgid ja 

tegevused 

lasteaia pedagoogid, 

direktor 

Õppeaasta tegevuste 

kokkuvõtted; sisehindamine  

mittetulundusühing, 

nõukogu, pered 

õppeaasta statistilised 

andmed, kirjeldavad 

kokkuvõtted, hinnang. 

lasteaia pedagoogid, 

juhtkond, nõukogu 

Tartu linnaga (teiste 

omavalitsustega) koostöö 

taru linn, 

mittetulundusühing, 

nõukogu, pered 

tingimuste järgimine, 

probleemide 

lahendamine ja koostöö direktor, MTÜ, nõukogu 
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2. RESSURSSIDE JUHTIMINE 
 

Olukord: Lasteaia rahalised vahendid saadakse õppemaksudest, mis koosnevad vanemate 

makstavast tasust 20% ning linna ja valdade sihtotstarbelistest toetustest 80% ulatuses. 

Lisaressursse taotletakse projektide kaudu. Peamised kuluartiklid on personaliga seotud 

kulutused (75%), püsikulud (17%) ning arendamiskulud (8%). 

 

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Partnerid 

Tartu linna või teiste omavalitsuste 

rahastus (ARNO süsteemi haldamine) X X X direktor Tartu linn 

Õppemaksu ja soodustuste planeerimine  X X X direktor, MTÜ 

lapsevanemad, 

Tartu linn, teised 

omavalitsused 

Materjaalse resurssi järjepidev 

uuendamine ja korrashoid: sisustuse 

väljavahetamine, ruumide hooldustööd, 

kütteseadmete vahetus, õueala jms X X X 

direktor, MTÜ, 

raamatupidaja 

nõukogu, 

pedagoogid, 

teenuse osutajad 

Metoodilise resurssi uuendamine: õppe- 

ja mänguvahendid X X X õpetajad pakkujad 

Inimresurss: töötajatele 

konkurentsivõimelise palga tagamine, 

otstarbekas tööjaotus X X X direktor, MTÜ 

Tartu linn, teised 

omavalitsused 

ARENGUT TOETAVAD INVESTEERINGUD 

Veeboileri vahetus, tualett- ja duširuumi 

remont 2018   direktor, MTÜ teenusepakkujad 

Lasteaia riist- ja tarkvara uuendamine 2018   direktor, MTÜ teenusepakkujad 

Panipaikade ehitus / õpetajate hoiukapid  2019  direktor, MTÜ teenusepakkujad 

Õpetajatetuba / metoodikakabinet / 

logopeedi vastuvõturuum / saal  2019  direktor, MTÜ teenusepakkujad 

Täiendava tualettruumi projekteerimine 

(võimaluste väljaselgitamine), ehitus.    2020 direktor, MTÜ teenusepakkujad 

Uued mängumajad, liivakast õuealal   2020  direktor, MTÜ teenusepakkujad 
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3. PERSONALI JUHTIMINE 
 

Olukord: Pedagoogidele on loodud suurepärased võimalused rühmade tasandil juhtida 

koostööd laste- ja vanematega, valida õppetöö läbiviimiseks meetodeid ja vahendeid ning 

planeerida omavahelist töö- ja ajajaotust. 

 

Tegevus Sihtgrupp Väljund 2017–2019 Vastutaja 

Personalivajaduse planeerimine personal 

vajaduste ja võimaluste 

hindamine; täidetud ametikohad, 

asendusteenuse kasutamine 

MTÜ 

juhatus, 

direktor 

Personali kaasamine otsustusprotsessidesse, 

tööalaste koosolekute ja arendustegevuse 

kaudu personal 

ühised väärtused ja põhimõtted, 

ühtne meeskond, arengu 

järjepidevus 

MTÜ 

juhatus, 

direktor 

Personali toetavad tegevused (koolitused) personal 

kvaliteetne õppe- ja 

kasvatustöö, haridusalaste 

uuenduste rakendamine; 

eesmärgipärane õpetajate 

toetamine vajalike kutseoskuste 

arendamisel 

direktor 

 

Personali tunnustamine, motiveerimine (sh 

meeleoluüritused) personal püsiv ja motiveeritud töötaja 

direktor, 

MTÜ 

Õppekasvatustöö analüüs- ja kokkuvõte; 

enesehindamine ja -arengu planeerimine. personal 

kvaliteetne alusharidus, 

jätkusuutlik lasteaed; 

pedagoogiline 

dokumenteerimine kui praktilise 

analüüsi  meetod 

personal, 

direktor 

 

 

  

13 



 

4. KOOSTÖÖ HUVI- JA SIDUSGRUPPIDEGA 
 

Olukord: Koostöö erinevate huvigruppidega on taganud lasteaia pideva arengu ja hea maine. 

Hea asukoht ning koostöö erinevate asutuste ja teenusepakkujatega on võimaldanud pakkuda 

rikkalikku õpitegevust; tugevad peredega korraldatavate kogu maja ürituste traditsioonid  on 

aidanud hoida ühtsustunnet. 

 

Tegevus Sihtgrupp Väljund 2017–2019 Vastutaja 

Koostöö Tartu rooma-katoliku kirikuga lapsed, MTÜ 

traditsioonide 

jätkamine, 

omandialased 

kokkulepped MTÜ, direktor 

Koostöö lasteaia nõukoguga 

nõukogu 

liikmed 

lasteaia läbipaistvam 

ja mitmekülgsemate 

teadmistega 

juhtimine 

nõukogu, direktor, 

MTÜ 

Lapsevanemate kaasamine 

õppetegevustesse (koosolekud rühmades, 

rahulolu-uuring), üritustesse (õppekäigud, 

peod); kasvukeskonna kujundamine 

ühistegevuse kaudu (talgud) 

lapsed, 

lapsevanemad 

õppeaasta tegevuste 

plaan, ühisotsuste 

langetamine – parim 

kasvukeskkond 

lapsele, lasteaia 

tagasisidestatud ja 

analüüsitud tegevus 

õpetajad, direktor, 

MTÜ 

Projektides osalemine lapsed 

rikastatud õppetöö, 

uued teadmised ja 

kogemused, kõrge 

motivatsioon õpetajad, direktor 

Koostöö teiste haridusasutustega 

lapsed, 

personal 

mitmekülgne õppe- ja 

kasvatustöö, 

kogemuste 

rikastamine õpetajad, direktor 

Koostöö Tartu linna ja tugisüsteemidega 

(Rajaleidja, HTK, kompetentsikeskused)  

nõukogu, MTÜ, 

lapsed, pered, 

vajaduspõhine 

koostöö ja info 

HTK 

koordinaator, 
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personal vahetamine; 

lapsevanemate ja 

rühmaõpetajate 

nõustamine 

õpetajad, 

logopeed, 

lapsevanem, 

direktor 

Koostöö teenusepakkujatega: huvitegevus, 

toitlustus, raamatupidamine, ehitajad jt MTÜ 

laste huviringidest 

osavõtu toetamine; 

koostöö, nõustamine, 

infovahetus 

spetsialistidega direktor 

 

 

5. ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS 
 

Olukord: Oma tegemistes toetume looduse- ja kirikuaasta rütmile, väärtustades rahva pärandit 

ja traditsioone. Igal aastal valivad pedagoogid aasta teema ja eesmärgid. Tegevused viiakse 

enamasti läbi väikestes gruppides, et iga laps oleks õpetaja poolt märgatud ja abistatud ning 

saaks õppida omas arengurütmis. Õppe- ja kasvatustegevused on kirjeldatud lasteaia 

õppekavas. 

 

Tegevus Sihtgrupp Väljund 2018–2023 Vastutaja 

Lasteaia õppekava ja õppeaasta 

tegevuskava järgides õppetegevuste 

planeerimine ja läbiviimine rühmades  lapsed 

nõuetekohase 

õpitegevuse tagamine, 

ühtne pedagoogiline 

nägemus ja kokkulepped õpetajad 

Lapsesõbraliku tegevus- ja elukeskonna 

kujundamine rühmades (õppevahendid, 

inventar, heakord) lapsed 

parim eakohane 

arengukeskond personal, direktor 

Rühmadevaheline  koostöö 

lapsed, 

personal, 

vanemad 

toimiv majasisene 

meeskonnatöö, 

otstarbekas resursside 

kasutamine, õlgõlatunne õpetaja, direktor 

Hariduslike erivajadustega arvestamine; 

individuaalne töö lastega; laste 

emotsionaalse tervise ja 

Lapsed, 

vanemad 

probleemide ennetamine, 

õigeaegne märkamine, 

sekkumine, 

õpetajad, HTK 

koordinaator, 

logopeed; ARNO 
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eneseregulatsioonivõime arendamine motiveerimine, koostöö 

peredega 

Kõnearendus, logopeediline nõustamine 

lapsed, 

vanemad, 

õpetajad 

lapse kõne toetatud 

areng, koostöö peredega logopeed 

Laste arengu süsteemne jälgimine ja 

arenguvestlused; 

koolivalmiduskaardi väljastamine. 

lapsed, 

vanemad 

võimetekohase arengu 

tagamine ja kooliküpsuse 

saavutamine ning 

protsessi 

dokumenteerimine õpetajad 

Asukoha võimaluste kasutamine – 

õppekäigud, muuseumid, 

õppeprogrammid; 

aktiivõppe meetodite teadlik ja sihipärane 

kasutamine õppetegevustes  lapsed 

mitmekülgne õpikeskond, 

laste aktiivse 

tegutsemise toetamine. õpetajad, personal 

Teatrietendused, kontserdid, jutuminutid 

jms lasteaia saalis lapsed 

mitmekülgne ja 

võimalusterohke 

õpikeskond kättesaadav 

igale vanusele direktor 

 

Arengukava muutmine 

Lasteaed Väike Pauline arengukava on kooskõlastatud lasteaia personaliga, lasteaia pidajaga          

ja lasteaia nõukoguga.  Arengukava on kodulehel avalikult loetav. 

 

Lasteasutuse arengukava muutmise vajaduse võivad tingida: 

– muudatused haridusvaldkonna regulatsioonis;  

– muudatused riiklikus õppekavas;  

– muudatused lasteasutuste rahastamises; 

– arengukavas määratud tähtaja möödumine. 
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