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1. Sissejuhatus

Otepää Lasteaia arengukava koostamisel on lähtutud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ 
lõigetest 1 ja 2, mille kohaselt lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab 
lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, milles 
määratakse asutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks 
ning arengukava uuendamise kord.

Lasteaia arenduse põhisuundade ja arenduseesmärkide kirjeldamisel on lähtutud 
sisehindamise tulemusena välja selgitatud parendusvaldkondades. Sisehindamise läbiviimisel
lähtuti Koolieelse lasteasutuse seaduse §-st 24² ning Otepää Lasteaia sisehindamise 
läbiviimise korrast. Sisehindamise tulemused on esitatud Otepää Lasteaia sisehindamise 
aruandes 2017-2020.

Arenduse põhisuundade ja arengueesmärkide määratlemisel on lisaks eelpool nimetatutele 
lähtutud arengukava koostamiseks läbi viidud töökoosolekute tulemustest ja alljärgnevatest 
olulistest alusdokumentidest:

 Otepää Lasteaia põhimäärus
 Koolieelse lasteasutuse seadus
 Koolieelse lasteasutuse riiklik õpekava
 Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
 Otepää valla arengukava 2019-2023 ja visioon kuni aastani 2040

2. Lasteaia lühikirjeldus

Üldinfo

Aadress: Otepää 67403, Pühajärve tee 22  
Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 01.11.2011.a. 
koolitusluba nr 6445HM.  
Pähklikese õppehoone aadress: Otepää 67403, Pühajärve tee 22
Rühmade arv: 6
Võrukaela õppehoone aadress: Otepää 67412, Keskuse 6
Rühmade arv: 3
Tööaeg: lasteaed on avatud 7.30-18.00

Otepää Lasteaed moodustati 2012.a.  Otepää Lasteaed Pähklike ja Lasteaed Võrukael 
ühendamisega. Tegevus jätkub olemasolevates hoonetes.  Mõlemal struktuuriüksusel on 
oma laul ja logo. Lasteaial on lipp ja logo.

2018.a. renoveeriti Pähklikese õppehoone.

Lasteaed asub nii maastiku kui liigirikkuse poolest looduslikult mitmekesises piirkonnas. 
Samuti on lasteaia asukoht soodne erinevate kultuuriasutuste ja spordirajateiste läheduse 
poolest. Neid asukohast tulenevaid võimalusi on järjekindlalt lasteaia õppe- ja 



kasvatustegevuse läbiviimisel ära kasutatud. Kogenud õpetajaskonna ühtimisel on suuremat 
rõhku pööratud laste tervise edendamisele ja huvi tekitamisele looduse vastu.  

Lasteaia traditsioonilised üritused on tarkusepäeva, rahvakalendri tähtpäevade, õpetajate 
päeva ja vabariigi aastapäeva tähistamine. Lisaks toimuvad erinevad spordiüritused, matkad,
ja tänuüritused personalile.

Pedagoogide üldarv lasteaias on 30. Kvalifikatsioonile vastab neist 94 protsenti. 
Kvalifikatsioonile mittevastavad pedagoogid õpivad. Pedagoogide keskmine vanus on 46 a. 
Tugispetsialistidest töötab lasteaias kaks logopeedi ja üks eripedagoog.

 Pikaajalisemalt tegutsenud huviringid on jalgpall, mäesuusatamine, inglise keel, judo ja 
show-tants.  Lasteaia õpetajad viivad läbi muusikaringe ja robootikaringi koolieelikutele. 
Huvitegevuste kaudu toetatakse laste arengut ja õppe-eesmärkide täitmist.

Lasteaed kuulub Tervist Arendavate Lasteaedade võrgustikku.

  3. Lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad

Lasteaia arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda, mis 
tulenevad haridus- ja teadusministri 13.augusti 2009.a. määrusest nr 62 „Koolieelse 
lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes“. Need viis lasteaia 
arenduse põhivaldkonda on alljärgnevad:

 eestvedamine ja juhtimine;
 personalijuhtimine;
 koostöö huvigruppidega;
 ressursside juhtimine;
 õppe- ja kasvatusprotsess.

Arenduse põhivaldkondadest lähtutakse sisehindamise läbiviimisel, arengukava eesmärkide 
määratlemisel ning lasteaia tegevuskava koostamisel.

Lasteaia arenduse põhisuunad on määratletud lasteaia missioonis, visioonis ja 
põhiväärtustes.

Sisendid arengukava koostamiseks on eelmisel sisehindamise perioodil ilmnenud 
probleemid, kogukonnast tulenevad väljakutsed  ja õpikäsitluse muutumine (IT-õpe, võrdsed
võimalused).

Lasteaia missioon

Koostöös loome õpi- ja kasvukeskkonna, mis tagab koolivalmiduse saavutamise ning 
soodustab terve, elurõõmsa, loova ja salliva isiksuse kujunemist.

Lasteaia visioon

Kogukonna poolt hinnatud kaasaegne ja omanäoline lasteaed, kus toetame ning 
väärtustame nii suurt kui väikest.



Lasteaia põhiväärtused

Koostöö 

Oleme usaldusväärsed ja avatud, sest parimad tulemused tekivad koostöös. Me arvestame ja
austame huvigruppide arvamust.

Uuendusmeelsus 

 Toetame kõigi osapoolte õppimist ja arengut ning teaduspõhiseid uuendusi õppeprotsessis.

Loovus

Peame tähtsaks loovat enesealgatust ja tegutsemissoovi. Oleme avatud uutele kogemustele, 
muljetele ja spontaansusele.

Sallivus

Väärtustame mitmekesisust ja mõistame üksteise erinevusi. Hoolime ja oleme sõbralikud 
luues lasteaias turvatunde kõigile.

Tervis

Edendame tervislikke eluviise pakkudes mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu. 
Pöörame tähelepanu meid ümbritsevale keskkonnale.

4. Lasteaia arengueesmärgid ja tegevuskava kolmeks aastaks

Arengueesmärkide alusel koostatakse igal õppeaastal tegevuskava, kus on ära toodud tegevused, 
vastutajad ja tähtajad.

Üldeesmärk: edukas kohanemine muutustega haridusmaastikul

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Arengueesmärgid antud valdkonnas:

 Elektroonilise dokumendisüsteemi rakendamine
 Töötajate töömotivatsiooni tõstmine
 Tagasiside saamine lasteaia tegevusele

Tegevuskava kolmeks aastaks antud valdkonnas:

Tegevus Tähtaeg      Vastutaja Kaasatud
Elektroonilise dokumendisüsteemi
rakendamine

2022 II 
poolaasta

     direktor õppealajuhataja
majandusjuhataja

Enesehindamisel põhinev töö 
tulemuslikkuse hindamise 
süsteemi loomine

2021 II 
poolaasta

    direktor õppealajuhataja
pedagoogid

 Enesehindamisel põhineva töö 
tulemuslikkuse hindamise 

2022 I 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid



süsteemi rakendamine
Enesehindamisel põhineva töö 
tulemuslikkuse hindamise 
süsteemi tulemuslikkuse 
hindamine

2023 I 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid
direktor

Sisehindamise aruande 
koostamine

2023 mai direktor õppealajuhataja

Arengkava 2024-2026 koostatud 2023 
oktoober

direktor töötajad, 
lapsevanemad

4.2. Personalijuhtimine

Arengueesmärgid antud valdkonnas:

 Töötajate professionaalse arengu toetamine
 Õpetajalt-õpetajale kogemuste jagamine

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Kaasatud
Koolitus HEV-laste toetamise 
parandamiseks

2021 I 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid

Eneseanalüüsi ja motivatsioon 
toetava koolituse läbiviimine

2021 II 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid

Koolitus IKT võimaluste kasutamiseks 
õppe-kasvatusprotsessis

2022 I 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid

Õpetajalt õpetajale kogemuste 
jagamise tulemuste analüüs

2023 mai õpealajuhataja pedagoogid

Arenguvestluste läbiviimine 
töötajatega

2021-2023 direktor õppealajuhataja
majandusjuhata
ja

Personali rahuolu uurimine 2021-2023 õppealajuhataja pedagoogid

Tunnustusürituste läbiviimine 2021-2023 õppealajuhataja pedagoogid

Personali kaasamine töörühmadesse 2021-2023 õppealajuhataja pedagoogid

Personalivajaduse hindamine ja 
vajadusel värbamine

2021-2023 direktor õppealajuhataja



4.3. Koostöö huvigruppidega

Arengueesmärgid antud valdkonnas:

 Regulaarne koostöö kogukonna teiste lasteasutustega
 Rahulolu-uuringute läbiviimise kaasajastamine
 Vanemate aktiivsuse suurendamine koosolekutel, arengvestlustel ja rahulolu-

uuringutel osalemisel

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Kaasatud
Kohtumised ja ühisüritused teiste 
haridusasutustega

2021-2023 õppealajuhataja pedagoogid

Tagasiside uuringu läbiviimine 
vanemate seas, et selgitada välja 
vähese aktiivsuse põhjused küsitlustest 
ja arenguvestlustest osavõtul

2021 mai direktor õppealajuhataja
pedagoogid

Täiendavate võimaluste loomine 
vanematele lasteaia arendamises 
osalemiseks

2021 
november

direktor õppealajuhataja
pedagoogid

Tagasiside uuringu läbiviimine 
vanemate seas, et selgitada välja 
rakendatud muudatuste mõju

2023 mai direktor õppealajuhataja
pedagoogid

Rahulolu-uuringute läbiviimise uute 
vormide rakendamine

2021 aprill direktor õppealajuhataja
pedagoogid

Iga-aastaste rahulolu-uuringute 
läbiviimine

2021-2023 direktor õppealajuhataja
pedagoogid

4.4. Ressursside juhtimine

Arengueesmärgid antud valdkonnas:

 Õuetegevusteks mitmekesisemate võimaluste loomine
 Majade õpikeskkonna parandamine

Tegevus Tähtaeg Vastutaja
Amortiseerunud  mänguvahendite 
väljavahetamine õuealadel

2021-2023 majandusjuhataja

Võrukaela õppehoone õuevarjualuse 
uuendamine

2022 II poolaasta direktor

Õueõppeklassi rajamine Pähklikese 
õppehoone õuealale

2021 I poolaasta direktor

Võrukaela õppehoone II rühma põrandate 
remont

2021 II poolaasta majandusjuhataja

Võrukaela õppehoone I rühma lükanduste 
paigaldamine

2022 II poolaasta majandusjuhataja

Eliis.eu kasutusele võtmine 2021 I poolaasta direktor



4.5. Õppe- ja kasvatustegevus

Arengueesmärgid antud valdkonnas:

 IKT-vahendite aktiivsem kasutamine tegevustes
 Igale lapsele tagatud arengutugi lähtuvalt tema eripärast, huvist ja vajadusest.

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Kaasatud
HEV-laste laste toetamise tugivõrgustiku 
kirjeldamine

2021 I 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid
direktor

Tegevuskava koostamine IKT-vahendite 
kasutamiseks õppe- ja kasvatusprotsessis

2021 II 
poolaasta

õppealajuhataja pedagoogid
direktor

Õppetegevustes uute metoodikate 
kasutamisele võtmise toetamine (aktiiv- ja 
projektiõpe jne)

2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid
direktor

Laste arengu hindamine ühtsetel alustel 2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid

Laste rahulolu uurimine (koolieelikud) 2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid
direktor

IAK koostamine vastavalt vajadusele 2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid

Õppekava ja aasta tegevuskava täitmise 
jälgimine, õpitegevuste planeerimise ja 
dokumenteerimise analüüsimine

2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid

Terviseedenduslikud üritused toimuvad 
regulaarselt

2021-
2023

õppealajuhataja pedagoogid

5. Arengukava uuendamise kord

Arengukava elluviimiseks koostatakse iga õppeaasta algul arengukava rakendusplaan 
lasteaia tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse sisehindamise raames arengukava 
elluviimist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava 
elluviimise hetkeseisu ja milles tehtud ettepanekuid arvestatakse järgmise aasta tegevuskava
koostamisel.

Käesoleva arengukava lõpptähtaja saabumisel koostatakse sisehindamise aruanne, milles 
esitatakse lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad ja mis on aluseks uue arengukava 
projekti koostamisel.

Lasteaia direktor esitab arengukava projekti lasteaia pidajale, olles eelnevalt saanud 
arvamused pedagoogiliselt nõukogult ja hoolekogult.




