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SISSEJUHATUS 

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava on arengut suunav pikaajaline põhimõtteline kokkulepe 

lasteasutuse pidaja, lapsevanemate ja personali vahel, mis kajastab Tartu Lasteaed Pääsupesa 

hariduslikke taotlusi ja eesmärke ning nende saavutamise teid toetudes lasteaia eripärale. 

Arengukava lähtub põhimäärusest ja lasteasutuse sisehindamise aruandest ning arvestab Tartu 

linna arengustrateegiat „Tartu 2030“, Tartu linna arengukava aastateks 2018-2025 ja Tartu 

linna lasteaedade kvaliteedikokkulepet. Arengukava käsitleb lasteasutuse üldandmeid, 

tegevuskava aastateks 2020-2025 ning arengukava muutmise korda. Arengukava koostamise 

töörühma koordineerimisel olid protsessi kaasatud lasteasutuse personal ja lapsevanemad läbi 

erinevate meetodite (arutelud, nõupidamised, küsitlused, ümarlauad jms).  

1. ÜLDANDMED 

Õppeasutuse pidaja,  

omandivorm ja  

aadress 

Tartu Linnavalitsus 

Koolieelne munitsipaallasteasutus 

Sõpruse pst 12 50703, Tartu 

Kontaktandmed 746 1088; +372 511 9756 

www.tartupaasupesa.weebly.com 

Registreerimise nr 75007273 

Õppekeel Eesti keel 

Rühmade arv 11 ühma: eri-, sobitus-, liit- ja lasteaiarühmad  

1.1. ERIPÄRA 

Filosoof ja psühholoog John Dewey, kes oli progressiivse haridusfilosoofia rajaja, on öelnud, 

et kui me täna õpetame nii, nagu õpetasime eile, jätame oma lapsed homsest ilma. Tänases 

muutuvas infoühiskonnas peab iga indiviid suutma kohaneda muutustega keskkonnas. 

Jätkusuutliku ja järjepideva enesearengu saavutamiseks on vajalikud teadmised ja oskused, 

mis vastavad kaasaja nõudmistele. UNECE (ÜRO Euroopa Majanduskomisjon) säästvat 

arengut toetava hariduse strateegias tuuakse välja, et haridusasutustel on oluline roll laste 

pädevuste kujundamisel, arendades teadmisi, mõjutades hoiakuid ja käitumist 

(https://www.hm.ee/sites/default/files/unece_saastvat_arengut_toetava_hariduse_strateegia) 

Tartu Lasteaed Pääsupesa püüab lapsi iseseisvaks elukestvaks õppimiseks ette valmistada, 

koostöös lapse perega toetada lapse kasvamist ja arenemist lähtudes lapse vajadustest.  
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Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuuri käsitluse kohaselt on kaasava hariduse 

eesmärgiks tagada kõigile õppijatele võimalus tähendusrikka ja kvaliteetse hariduse 

omandamiseks (https://www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-

toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused). Oleme veendunud, et eakohase arenguga lapsed 

jõuavad lisatuge vajavate kaaslasteni sõpruses, mängus ja ühistes õpitegevustes, nad on 

lisatuge vajavatele lastele eeskujuks suhtlemisel ja sotsiaalsete oskuste omandamisel ning 

õpivad üksteist aitama ja toetama. Lisatuge vajavavad lapsed aitavad eakohase arenguga lastel 

mõista ja arvestada, kui erinevad me oleme. Usume, et sedaviisi on parem igaühele meist ja 

meil kõigil üheskoos.  

Tartu Lasteaed Pääsupesas me: 

• lähtume kaasava hariduse põhimõtetest;  

• toetume lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse rakendamisel Hea Alguse põhimõtetele; 

• pakume erinevaid haridus- ja raviteenuseid (habilitatsioon ja rehabilitatsioon)  lisatuge 

vajavatele lastele;  

• pakume kompetentsikeskuse tegevuse raames lapse arengu toetamise protsessis lisatoe 

vajaduse varajaseks märkamiseks ja koordineeritud koostööks ning lapsele vajalike 

teenuste määratlemiseks: nõustamist ja jõustamist lapsevanematele, haridusasutuste 

töötajatele; lapse tugiteenus(t)e vajaduse määratlemist vajadusel koos Tartumaa 

Rajaleidja keskuse esindajaga; avatud tegevusi, teabepäevi ja koolitusi.  

• loome lastele võimalused tervisedenduseks, mida toetavad tegevused basseinis ja 

võimlas; 

• pakume erinevad õppekava toetavaid tegevusi; 

• rakendame LP-mudelit, mis on (õppe- ja kasvatuskeskkonna ning pedagoogilise 

analüüsi mudel) töövahend, aitamaks leida lahendusi erinevatele õpi- ja 

käitumisprobleemidele ning seeläbi parendab lasteasutuse õppe- ja 

kasvatuskeskkonda. LP-mudeli rakendamise puhul on tähtis kogu lasteaiapere 

osalemine: kõikidel õpetajatel ja õpetaja abidel tuleb võrdselt panustada ja juhi 

ülesanne on suunata lasteaiapere ühist arendustegevust ja õppimist. 

• rakendame WANDA mudelit, mille kaudu saab analüüsida praktilisi olukordi toetudes 

teoreetilisele raamistikule. Väärtustades pedagoogide tööd õppija ja analüüsijana ning 

tagamaks nende tegevusvõimekus on neil võimalus kasutada WANDA meetodit, mille 

rakendamine toetab uuenenud õpikäsitluse juurutamist õpiprotsessi. 
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1.2 VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED 

VISIOON 

Koostöös perega tagame lastele võrdväärsed hariduslikud võimalused. 

 

MISSIOON 

Luua koostöös lapsevanematega laste  arengut toetav keskkond, kus õppe-ja kasvatustegevust 

planeerides ja teostades väärtustatakse iga lapse individuaalsust, arendatakse last lähtuvalt 

tema huvidest ja võimetest ning lapse lisatoe vajadustest. 

 

VÄÄRTUSED 

Tartu Lasteaed Pääsupesa väärtused on eestvedamise aluseks ning kõik huvigrupid on 

kaasatud ühiste eesmärkide saavutamisse. 

• MEESKONNATÖÖ 

Me teame, et meeskond on inimeste ühendus, kes tegutsevad üheskoos kindla eesmärgi 

saavutamise nimel ja me teame, et meeskonnatöö on tegutsemisviis, mille abil on meeskonnal 

ja meil kõigil isiklikult parim võimalus oma eesmärgini jõuda ... 

• AVATUD JA SOTSIAALSELT SALLIV KESKKOND 

Me usume, et avatus, asjade läbirääkimine ja head inimsuhted viivad elu edasi nii peres kui ka 

lasteasutuses … 

• PROFESSIONAALNE PERSONAL 

Me usume iseendasse, austame teisi ega tee nägu, et meile ei lähe korda, mis meist  

arvatakse – kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas pole lasteasutuse edukus ja maine enam 

üksnes juhtkonna pärusmaa, vaid puudutab igat meeskonnaliiget isiklikult ning see teadmine 

tagab hea enesetunde ja on oluline ühiste väärtuste koostisosa … 

• UUENDUSTEKS JA MUUTUSTEKS VALMISOLEK 

Me teame, et ainult kasvus, uuenemises ja muutumises leiame tõelise kindluse ... 

• ÕPI- JA ARENEMISVÕIMELISUS 

Me lihtsalt usume ja teame, et inimene on võimeline õppima kogu elu … 
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2. EESMÄRK, VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2020-2025 

Tartu Lasteaed Pääsupesa arendustegevuse aluseks on järjepideva parendamise Deming´i 

tsükkel: planeerimine, teostamine, hindamine, parendamine. Lasteasutuse visiooni ja 

missiooni järjepidev elluviimine ja arendamine on tegevuskavas kirjeldatud läbi viie 

valdkonna: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, 

ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatustegevus. Eesmärgist lähtuvalt on tegevuskavas 

igale valdkonnale seatud eesmärk, määratletud olulised tegevused, teostajad ja kuue aasta 

ajaline jaotus.  

Arengukava tegevuskava kuueaastane periood annab võimaluse teha vahekokkuvõttena 

sisehindamise aruanne, mille aruandlusperiood on kolm aastat.  

Tulemusi analüüsides on võimalik näha arengutrende ja hinnata tegevuste tõhusust ning 

vajadusel arengukava arendustegevuse käigus sisse viia parendusi.  

 

EESMÄRK 

Tartu Lasteaed Pääsupesa tagab ühiseid väärtusi kandva professionaalse meeskonnana lastele 

turvalise, arendava ja valikuid pakkuva sotsiaalse, emotsionaalse, vaimse ning füüsilise 

keskkonna. 
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2.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Tartu Lasteaed Pääsupesa kultuuri ja tegevuse kvaliteedi tagab iga meeskonna liige ning 

koostöös ühise eesmärgi nimel väärtuspõhiselt tegutsedes kujundame meie koostöökultuuri.   

TUGEVUSED: 

• Juhtkond väärtustab lasteasutuses kujundatud koostöökultuuri kaudu meeskonnatööd, 

kaasates personali ja huvigruppe lasteasutuse juhtimise, eesmärkide määratlemise ja 

saavutamise protsessi läbi üldkoosoleku, pedagoogilise nõukogu, erinevate töörühmade, 

arutelude, ümarlaudade ning kogu meeskonna aktiivse tegevuse. Eesmärkide seadmisel on 

oluline nende seos lasteasutuse väärtuste ja eripäraga ning püstitatakse jõukohaseid ja 

mõõdetavaid eesmärke. 

• Juhtkond toetab personali professionaalset arengut  ja elukestvat õpet. 

• Lasteasutuse tegevuses väärtustatakse järjepidevat uuenduslikkust ja sellest lähtuvat 

lasteasutuse sisest arendustegevust. Oma igapäevase töö ühe osana oleme kujunenud 

kompetentsikeskuseks, mille raames pakume nõustamist ja jõustamist lapsevanematele, 

haridusasutuste töötajatele; lapse tugiteenus(t)e vajaduse määratlemist vajadusel koos 

Tartumaa Rajaleidja keskuse esindajaga; avatud tegevusi, teabepäevi ja koolitusi. 

• Lähtume oma igapäeva töös kaasava hariduse ja Hea Alguse põhimõtetest, toetades iga 

lapse kui ka täiskasvanu vajadusi ja võimeid. 

• Juhtkond koos tugispetsialistidega osalevad riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi 

seadusloome/töökorralduse muudatuste läbiviimise protsessis.  

PARENDUSED: 

• Sisehindamise süsteemi arendamine ja korralduse optimeerimine. 

• Pidev dokumentatsiooni vastavusse viimine kehtiva seadusandlusega. 

• Visiooni, missiooni ja väärtuste järjepidev järgimine ning uutele meeskonnaliikmetele 

tutvustamine. Lasteeasutuse visuaalse eripära kujundamine.
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TEGEVUS VASTUTAJA TÄHTAEG TULEMUS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ühiselt kokkulepitud visiooni, missiooni ja  

väärtuste järjepidev järgimine ning eesmärkide 

täitmine. 

Juhtkond * * * * * * Tegevus toetub ühiselt tunnustatud 

väärtustele, eesmärkidele ja 

tegevustele. 

Lasteasutuse eripära arendamine ja väärtustamine.                                       

Lasteasutuse visuaalse sümboolika teadlik 

kujundamine ja rakendamine. 

Juhtkond  *  * * * Lasteasutus toimib 

kompetentsikeskusena ning lähtub 

oma tegevuses kaasava hariduse ja 

Hea Alguse põhimõttest. 

Huvigruppide rahulolu. 

Lasteasutuse esindamine ja tegevuse tutvustamine 

konverentsidel, töörühmades, infopäevadel jms. 

Osalemine riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi 

seadusloome/töökorralduse muudatuste läbiviimise 

protsessis. 

Juhtkond 

Tugispetsialistid 

* * * * * * Lasteasutus on hea mainega, pädev ja 

usaldusväärne koostööpartner. 

 

Sisehindamise süsteemi arendustegevus ja 

sisehindamise aruande koostamine (rahulolu-

uuringu, analüüsi ja tagasiside  vormid  ning 

süsteemi optimeerimine). 

Juhtkond 

Töörühm  

  *   * Lasteasutuse tegevuse tervikliku 

analüüsi kaudu luua lastele ja 

täiskasvanutele arendav ning turvaline 

töö-ja õpikeskkond. 

Huvigruppide rahulolu. 

Arengukava arendustegevus (analüüs ja vajadusel 

muutmine). 

Direktor 

Töörühm  

  *   * Arengukava on ajakohane ja toimiv. 
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2.2 PERSONALIJUHTIMINE 

Tartu Lasteaed Pääsupesa kannab iga töötaja toetamise, nõustamise ja juhendamise ideed eeldusel, 

et lasteasutus toimib ühtse ja ühtehoidva meeskonnana. 

Koostöökultuuris on tähtsaim inimene, kes kannab väärtusi, mis iseloomustavad lasteasutuse kui 

organisatsiooni käitumist ja tegevusi ning millele tuginevad kõik lasteasutuse suhted.  

TUGEVUSED: 

• Personal teab visiooni, missiooni ja ühiste väärtuste tähtsust lasteasutuse koostöökultuuri 

kujunemisel ning panustab ühiseid eetilisi tõekspidamisi ja kokkulepitud käitumisreegleid 

järgides meeskonnatööd väärtustades, et Pääsupesas töötada on uhke ja hää. 

• Meeskonna liikmeid innustatakse osalema lasteasutuse arendustegevuses ning kaasatakse  

neid erinevate töörühmade aruteludesse/tegevustesse. 

• LP ja WANDA mudeli tulemuslik rakendamine, mis toetab organisatsioonikultuuri tundma 

õppimist ja arendamist ning uute kolleegide mentorlust. 

• Praktika juhendamine on toetanud pedagoogide/tugispetsialistide professionaalset arengut – 

mitmekesistanud lapsekesksete meetodite kasutamist, toetanud õppe- ja kasvatustegevuse 

analüüsioskuse arengut. 

• Pedagoogide professionaalset pädevust toetatakse õpetajate omavahelise töökogemuste 

vahendamise kaudu, korraldades majasiseseid avatud tegevusi ja töökogemuslikke seminare.   

• Pedagoogide täienduskoolitus toimub vastavalt täienduskoolituse kavale. Arvestatakse ka 

pedagoogide enesealgatuslikke soove professionaalse arengu toetamisel. Kogu lasteasutuse 

personalile pakutakse võimalusi osalemiseks majasisestel koolitustel. 

• Toetatakse töötajate eestvedamist ja enesealgatust (nt projektitegevus jms). 

• Personali  rahulolu nii asutuse juhtimise kui erinevate valdkondadega uuritakse järjepidevalt 

nii individuaalsete kui meeskondlike arenguvestluste ning rahulolu-uuringute kaudu. 

PARENDUSED: 

• Personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendustegevus. 

• Pedagoogide ja õpetaja abide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse saavutamine ja 

professionaalse pädevuse tagamine (sh eneseanalüüsioskuse arendamine). 

• Lasteasutuse kui organisatsiooniga kohanemise tõhusam toetamine ning mentorlussüsteemi 

arendustegevus. 

• Ametijuhendite kaasajastamine. 

• Personali liikumise ja vajaduse hindamine ning värbamine, sh asendajad ajutisel perioodil.
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TEGEVUS VASTUTAJA 

 

TÄHTAEG TULEMUS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kuuluvustunde väärtustamine ja traditsioonide 

tähtsustamine. 

Juhtkond 

 

* * * * * * Toimiv koostöökultuur ja tulemuslik 

meeskonnatöö. 

Personali osalemine töörühmades, ümarlaudadel, 

nõupidamistel jms. 

Juhtkond 

Personal 

* * * * * * Pedagoogid on kaasatud lasteasutuse 

arendustegevusse. 

Projektide kirjutamine ja läbiviimine. Pedagoogid * * * * * * 

Tugisüsteemide toimimine uute kolleegide tööle 

asumisel. Uue kolleegi arengu jälgimine, 

tagasiside andmine ja eneseanalüüsi juhendamine. 

Juhtkond  * * * * * * Toimiv mentorlussüsteem. 

 

Ametijuhendite kaasajastamine. Juhtkond  *   *   Ajakohane ja toimiv ametijuhend. 

Pidev koolitusvajaduse hindamine, koolituste 

kavandamine ja tulemuslikkuse hindamine. 

Juhtkond 

 

* * * * * * Kvalifikatsioonile vastav, 

professionaalne ja pädev personal. 

Personali osalemine täienduskoolitustel.  Personal * * * * * * 

Personali vajaduse hindamine ning värbamine. Juhtkond   *   * 

Pedagoogide töö tulemuslikkuse hindamise 

kriteeriumite väljatöötamine ja täiendamine. 

Direktor 

Õppealajuhataja 

* * * * * * Professionaalne ja pädev personal. 

Personali tunnustussüsteemi  täiustamine. Juhtkond *   *   Väärtustel tuginev tunnustussüsteem. 

Arenguvestluste (personaalsed ja meeskondlikud) 

ning personali rahulolu-uuringu läbiviimine. 

Juhtkond   *   *  Toimiv osalusjuhtimine ning personali 

ootustel ja vajadustel põhineva 

tegevuskava planeerimine. 
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2.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Tartu Lasteaed Pääsupesa tegevus peegeldab lastega seotud ja nendega tegelevate huvigruppide 

väärtusi, hõlmates kõiki suhteid ja sündmusi, mida laps lasteasutuse keskkonnas kogeb.  

TUGEVUSED: 

• Lasteasutus näeb oma arengut ja maine kujundamist avatuses koostööle erinevate 

huvigruppidega. 

• Lasteasutus on määratlenud huvigrupid ning nende kaasamiseks on kasutatud erinevaid 

koostöövorme: huvigrupid on kaasatud lasteasutuse eesmärkide seadmise, tegevuskava 

planeerimise, hindamise ning otsustamis- ja vastutamisprotsessi; pedagoogid ja tugispetsialistid 

kaasavad lapsevanemaid lapse arengu toetamisega seotud eesmärkide püstitamise, tegevuse 

planeerimise ja tegevuses osalemise protsessi; erinevad ühisüritused lastele koos peredega; 

üliõpilaste ja praktikantide juhendamise parendamiseks toimuvad koostöös Tartu Ülikooli ja 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga teabepäevad õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes üliõpilasi ja 

praktikante juhendavad; igal aastal korraldatakse lapsevanematele algklasside õpetajatega 

infotund; avatud uste päevad; rahulolu-uuringud jms. 

• Lasteasutus toimib praktikabaasina nii taseme- kui ka täienduskoolituses osalejatele, mis tagab 

väärtustele tugineva arengustrateegia tutvustamise tulevastele õpetajatele ja tugispetsialistidele 

ning praktikajuhendajate pideva professionaalse arengu. 

• Lasteasutus pakub kompetentsikeskusena avatud tegevusi, õppepraktikaid, kogemuste 

vahendamist teistele haridusasutustele. 

• Lasteasutus kuulub Tartu kompetentsikeskuste koostöövõrgustikku ja osaleb MTÜ Hea Algus 

koostöövõrgustiku tegevustes.  

PARENDUSED: 

• Huvigruppidega koostöökava koostamine (teised haridusasutused, sh piirkonnakoolid, tugiisiku 

teenuse pakkujad, meditsiiniasutused, huviharidusasutused ja kultuuriasutused). 

• Lapsevanemate koolituse/nõustamise põhimõtete analüüs ja koolituse/nõustamise rakendamine. 

• Koeri kaasava teraapia elluviimine koostöös MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga. 

• Lasteasutuse sisese praktikajuhendi ja kokkulepete kujundamise dokumentatsiooni ning 

aruandluse täiendamine koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. 

• Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuse tegevuste toimimise analüüs ja arendamine. 
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TEGEVUS VASTUTAJA 

 

TÄHTAEG TULEMUS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hoolekogu tegevuse kavandamine. Hoolekogu  * * * * * * Lapsevanemad on kaasatud 

lasteasutuse õppe- ja 

kasvatustegevusse ning planeerimisse. 

Arenguvestluste korraldamine lapsevanematega. Pedagoogid  * * * * * * 

Rahulolu- uuringute läbiviimine lapsevanematega. Juhtkond  *   *  

Praktika- ja koostöölepingute vajaduspõhine 

uuendamine. 

Direktor *  *  *  Õppepraktika õpiväljundite 

saavutamine ning pedagoogide ja 

tugispetsialistide professionaalsuse 

säilitamine. 

Dokumentatsiooni ajakohasus ja 

korrektsus.  

Üliõpilaste ja praktikantide juhendamine ja 

rahulolu- uuringute läbiviimine.  

Õppealajuhataja 

Praktikajuhendajad 

* * * * * * 

Lasteasutuse sisese praktikajuhendi ja 

kokkulepete kujundamise dokumentatsiooni ning 

aruandluse täiendamine. 

Juhtkond  *  *  *  

Lapsevanemate koolituste kavandamine. Juhtkond 

Pedagoogid  

 *   *  Lapsevanemate teadlikkuse tõus. 

Koostöö kavandamine huvigruppidega.  Juhtkond * * * * * * Lasteasutus on usaldusväärne 

koostööpartner. 

Kompetentsikeskuse tegevuste planeerimine ja 

analüüs ning dokumentatsiooni arendamine. 

Juhtkond 

Tugispetsialistid 

* * * * * * Kompetentsikeskuste võrgustiku tõhus 

toimimine. 

Lasteasutuse tutvustamine ja külaliste 

vastuvõtmine (õppepäevad, koolitused jms). 

Juhtkond 

Pedagoogid 

Tugispetsialistid  

* * * * * * Lasteasutusel on usaldusväärse ja 

pädeva koostööpartnerina võimalus 

oma tegemisi tutvustada ning 

kogemusi vahendada. 
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2.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Tartu Lasteaed Pääsupesa lähtub töö- ning kasvu- ja õpikeskkonna kujundamisel koostöös 

huvigruppidega seatud kindlatest sihtidest, arvestades olemasolevaid eelarvelisi võimalusi. 

TUGEVUSED: 

• Lasteasutuse ressursside juhtimise iga-aastane analüüs on täpsemalt kirjeldatud majandusaasta 

aruandes. 

• Eelarveliste ressursside juhtimise aluseks on lasteasutuse arengukava, sisehindamise tulemused, 

Tervisekaitse, Tööinspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti ning Päästeameti ettekirjutused ja 

huvigruppide ettepanekud. 

• Arengukavas kavandatud prioriteetsed tegevused lasteasutuse sise- ja väliskeskkonna 

parendamiseks on linna investeeringute abil osaliselt realiseerunud. 

• Majandamiskulu analüüsist lähtuvalt on toimunud järk-järguline üleminek teenuspõhisele 

lähenemisele. 

• Eelarve ressursi efektiivse kasutamise eesmärgil osaletakse erinevates projektides. 

• Keskkonnahoiu põhimõtteid järgitakse nii personali kui laste poolt igapäevaselt. Lasteasutuse 

õppekavas ja rühmade tegevuskavades on säästlikkuse ja keskkonnahoiu teemad, väärtustatakse 

loodust säästva ja keskkonnateadliku lapse kasvamist. 

• Õpetajad planeerivad õpperaha kasutamist, lähtudes rühma eripärast ning õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärkidest. 

• Töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ja töötervishoiuarsti ettepanekutest tulenevalt on 

personalile loodud nii vaimset kui ka füüsilist tervist säästev puhkepesa (massaažitool, 

tasakaalulaud, silmamasseerija ja veloergomeeter). 

PARENDUSED: 

• Töö-, kasvu- ja õpikeskkonna kaasajastamine, vahendite uuendamine ning parendamine 

lähtudes tegevuskavast ja ressursside olemasolust. 

• Kodulehe arendus ja järjepidev sisu loomine. 

• Teenusepõhise lähenemise analüüs ja edasise rakendamise võimalused (sh basseini 

hoolduslepingu sõlmimine, mis tagaks pidevate tehniliste tõrgete efektiivsema parandamise). 

• Õuealal tervisraja, liikluslinnaku ja spordiväljakute rajamine. 

• Tartu Lasteaed Pääsupesa hoone rekonstrueerimine. 
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TEGEVUS VASTUTAJA 

 

TÄHTAEG TULEMUS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Teenuspõhise lähenemise analüüs ja lepingute 

sõlmimine tehnosüsteemide hoolduseks. 

Direktor  

Majandusjuhataja  

 *   *  Lasteasutuse majandustegevuse 

järjepidev planeerimine ja analüüs. 

Projektide kirjutamine ja lisaressursside 

taotlemine (PRIA, tervist edendavad, õppekava 

toetavad projektid jms). 

Juhtkond 

Tervisemeeskond  

Pedagoogid  

* * * * * * 

Lasteasutuse keskkonna hindamine ohutuse ja 

turvalisuse valdkonnas ja meetmete rakendamine. 

Majandusjuhataja  

Tervisemeeskond  

*  *  *  Lasteasutuses on turvaline ja ohutu 

füüsiline keskkond. 

Lasteasutuse eripära ja väärtusi kajastava 

visuaalse sümboolikaga esemete valmistamine.  

Juhtkond  *   *  Lasteasutuse väärtusi kandva maine 

kujundamine. Lasteasutuses on 

turvaline ja ohutu füüsiline keskkond, 

mis arvestab nii laste kui täiskasvanute 

füsioloogilisi vajadusi ning tagab 

kaasaegsed kasvu-, õpi-, töö- ja 

olmetingimused. 

Tartu Lasteaed Pääsupesa hoone 

rekonstrueerimine. 

Juhtkond  *      

Terviseraja, liikluslinnaku ja  spordiväljakute 

rajamine. 

Juhtkond 

Tervisemeeskond 

 

 *  *  * 

Õppe- ja mänguvahendite (sh robootika  ja 

alternatiivkommunikatsioon) ostmine vastavalt 

ressursside olemasolule.  

Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja  

* * * * * * Lastel on arendavad mängu- ja 

õppevahendid. 

 

Kodulehe haldamine ja sisu täiendamine. Õppealajuhataja  * * * * * * Infovahetuse parendamine. 

Lasteasutuses on keskkonnahoidliku suhtumise 

juurutamine taaskasutavate vahendite kaudu 

(õppetööks vajalikud paberid, pakendid jne). 

Tervisemeeskond *  *  * * Keskkonnahoidlik igapäevane 

tegutsemine. 
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2.5 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS 

Tartu Lasteaed Pääsupesa meeskond väärtustab koostööd ning ühiselt lahti mõtestatud 

põhimõtteid õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas. Koos leiame, et lapse arengut toetab 

lasteasutuse meeskonna ja lapsevanemate igakülgne koostöö, mille tulemusel luuakse lapse 

arengut toetav kasvu- ja õpikeskkond. Väärtustame ja rakendame lapsekeskse õpetuse- ja 

kasvatuse läbiviimisel Hea Alguse põhimõtteid, millest lähtuvalt on laps kaasatud õppe- ja 

kasvatustegevuse planeerimisse ning tal on võimalus teha valikuid. Tegevuskeskuste raames 

võimaldatakse lapsel teha valikuid ning tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. 

Oluline on, et lapsel kujuneb positiivne minapilt, otsustus- ja vastutusvõime, ümbritseva 

mõistmine, esmased koostööoskused ning tervist hoidev ja eetiline käitumine. 

TUGEVUSED: 

• Lapse arengu toetamisel on oluline meeskonnatöö. Iga lapse ümber on moodustatud lapse 

arendusmeeskond, kuhu kuuluvad kõik lapsega tegelevad pedagoogid, õpetaja abid ja laste 

toetavad tugispetsialistid (eripedagoog, logopeed ja füsioterapeut, psühholoog). Lapse 

arendusmeeskonna liikmete poolt viiakse läbi õppe- ja kasvatustegevuse väärtuspõhine ja 

lapsest lähtuv eesmärgistamine ning paindlik planeerimine, mis keskenduvad õppimisele läbi 

mängu. 

• Läbiviidavad tegevused lähtuvad lapse vajadustest, huvist ja individuaalsest arengutasemest. 

Õppe- ja kasvatustegevused toetavad laste väärtuste kujunemist, iseseisvat mõtlemist ja 

sotsiaalsete oskuste omandamist ning ettevalmistust järgmisteks õppetasemeteks. 

• Lapse arengu toetamisel lähtuvad pedagoogid lapsekesksest õpikäsitlusest. Laste aktiivsust 

õppeprotsessis toetatakse mitmekülgsete meetodite ning tegevuste võimaldamisega lastele: 

laste kaasamine ja laste huvidest lähtumine õppetegevuste planeerimisel ja korraldamisel, 

positiivne tagasiside lastele, vestlused-arutelud, individuaalne töö, valikute võimaldamine, 

teemade seostamine igapäevaeluga, õppesisu käsitlemine lähemalt kaugemale, kergemalt 

raskemale, teemade läbimängimine, näitvahendite kasutamine, õppekäigud, teatrikülastused 

ja traditsioonilised  ning projektipõhised sündmused jms. 

• Õppekava arendustegevus on toimunud sihipäraselt. Õppekava arendustegevuse aluseks on  

õppe- ja kasvatustegevuse õppeaasta kokkuvõtted ning riiklike suundadega arvestamine. 

Arendustöö on toimunud nii erinevate töörühmade kui ka LP-mudeli koosolekute kaudu. 

Uuendatud on õppe- ja kasvatustegevuse sisu ning valdkondade kokkuvõtlikke suunitlusi, 

lapse arengu eeldatavad tulemused  (1,5–7 aastane laps) ja lapse arengu hindamine, 

täiendatud õppekava lisasid ja loodud uusi dokumente nt kvartali- ja nädalaplaan liitpuudega 

laste rühmale, lapse tugiteenustekaart, koosolekute protokollide alused. 
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• Pedagoogid teadvustavad lastele järjepidevalt meie tegevuse ja käitumise mõju keskkonnale, 

keskkonna mõju meie tervisele, kujundades lastes tervislikke eluviise ning luues võimalusi 

keskkonnasäästliku tegevuse praktiseerimiseks. 

• Lapse arengu toetamiseks on lasteasutuses korraldatud meeskonnatöö ja toimiva tugisüsteemi 

kaudu rakendatud tugiteenused. Lapse arendusmeeskonna liikmed jälgivad, dokumenteerivad 

ja analüüsivad iga lapse arengut ning koostavad igal õppeaastal kõikidele lastele 

individuaalsuskaardi. Tugiteenuste koordineerija kutsub kokku rühma arendusmeeskonna ja 

lapse arendusmeeskonna, nõustab rühma õpetajaid individuaalsuskaardi, individuaalse 

arenduskava, koolivalmiduskaardi koostamisel ja täitmisel. Vajadusel võtab lapsevanemaga 

kokkuleppel ühendust spetsialistidega väljastpoolt lasteasutust. 

• Loodud on tervisemeeskond ning liitutud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. 

Pöörame tähelepanu lapse tervise hoidmisele, edendamisele ja liikumisvajaduse 

rahuldamisele. Bassein ja võimla ning tulevikus ka soolakamber ja tunnetustuba loovad head 

võimalused laste mitmekülgseks kehaliseks tegevuseks ja vaimseks arenguks. 

• Psühhosotsiaalselt ja emotsionaalselt turvalise keskkonna kujunemise ja hoidmise eesmärgil 

rakendame ennetavat metoodikat Kiusamisest vaba lasteaed lastega ning LP ja WANDA 

mudelit täiskasvanutega. 

PARENDUSED: 

• Väärtuskasvatuse lõimine läbi erinevate valdkondade. 

• Lisatuge vajavate laste toetamine. 

• Robootika rakendamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. 

• Keskkonnateadlikku ja säästva mõtteviisi kujundamine ning laste ja personali tervislikku 

eluviisi toetamine. 

• Rakendada aktiivsemalt õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel õuesõpet 

ja selle kaudu erinevate valdkondade lõimimist. 
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TEGEVUS VASTUTAJA 

 

TÄHTAEG  TULEMUS  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Õppekava arendustegevuse planeerimine ja 

rakendamine: lisatuge vajavate laste toetamine, 

väärtuskasvatus, liiklusõpetus, terviseõpetus, 

keskkonnateadlikku ja säästva mõtteviis 

kujundamine ning õuesõppe kaudu erinevate 

valdkondade lõimimine. 

Õppealajuhataja 

Töörühm 

* * * * * * Õppekava arendustegevuse tulemusena 

on kinnitatud õppekava täiendused.  

Olulist tähelepanu pööratakse lapse 

vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele, 

edendamisele ja liikumisvajaduse 

rahuldamisele. 

Teadvustatakse meie tegevuse ja 

käitumise mõju keskkonnale ja 

keskkonna mõju meie tervisele. 

Robootika ja alternatiivkommunikatsiooni 

võimaluste arendamine ning rakendamine õppe- 

ja kasvatustegevuses. 

Õppealajuhataja * * * * * * 

Lapse arengu hindamise ja toetamise süsteemi 

arendamine: 

• kõikide laste arengu jälgimine, kirjeldamine ja 

järjepidev analüüsimine lapse 

arendusmeeskonna poolt; 

• meeskonna koostööna lapse arengu hindamine 

ja toetamine; 

• lapse arengulise lisatoe vajaduse märkamine 

ja varajane koordineeritud koostöö ning 

tugisüsteemide rakendamine; 

Õppealajuhataja 

Tugiteenuste 

koordineerija 

* * * * * * Toimub lapse arengu hindamine ja 

toetamine ning ettevalmistamine 

järgmisteks õppetasemeteks. 
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• lapse koolivalmiduse toetamine ja hindamine. 

Lapse kaasamine kasvu- ja  

õpikeskkonna turvariskide hindamisse. 

Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja  

 *   *  Lasteasutuse meeskonna ja 

lapsevanemate igakülgse koostöö 

tulemusel on loodud lapsele turvaline ja 

tema arengut toetav vaimne ja füüsiline 

kasvu- ja õpikeskkond. 

Huviringide loomine lapse huvide ja arengu 

toetamiseks. 

Juhtkond * * * * * * 

Lapsevanemate kaasamine lasteasutuse 

igapäevategevustesse (planeerimine ja 

osalemine). 

Õppealajuhataja 

Pedagoogid  

* * * * * * 

Lapsekeskse õppe- ja  

kasvatustegevuse läbiviimisel  Hea Alguse 

põhimõtete rakendamine: 

• rühma õppe- ja kasvatustegevuse toimumine 

lapsele sobilikus, arendavas, valikuid 

pakkuvas ja läbi mängu õppida võimaldavas 

keskkonnas; 

• mitmekesiste mängu- ja õppevahenditega 

sisustatud tegevuskeskuste kaudu laste 

innustamine  mängima, uurima, katsetama, 

suhtlema ja probleeme lahendama 

aktiivõppemeetodeid kasutades. 

Õppealajuhataja 

Pedagoogid  

* * * * * * Õppekasvatustegevus toimub 

lapsekeskselt lähtuvalt Hea Alguse 

põhimõtetest. 

Lapse individuaalsete võimete ning vajaduste 

arvestamine õppe- ja kasvatustegevuste 

Õppealajuhataja 

Pedagoogid 

* * * * * * Õppe- ja kasvatustegevuste  

planeerimisel väärtustatakse last ning 
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planeerimisel ning läbiviimisel.  toetatakse tema individuaalset arengut. 

Laps on õppe- ja kasvatustegevustes 

aktiivne osaleja ning oskab teha 

eakohaseid valikuid, mis toetavad tema 

otsustus- ja vastutusvõime kujunemist. 

Lapse kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse 

planeerimisse. 

Õppealajuhataja 

Pedagoogid 

 

* * * * * * 

Õppe– ja kasvatustegevust toetavate projektide 

kirjutamine ning elluviimine, mis 

mitmekesistavad lastele pakutavat õppekogemust. 

Õppealajuhataja  * * * * * * Õppe- ja kasvatustegevusi toetavad 

projektid mitmekesistavad lastele 

pakutavat õppekogemust. 

Lasteasutuse väärtustest ja eripärast lähtuvate 

sündmuste korraldamine ja traditsioonide 

arendamine. Väärtuskasvatuse põhimõtete 

lõimimine  igapäevasesse õppetegevusse. 

Juhtkond * * * * * * Lasteasutuse väärtussüsteem toetab lapse 

väärtushinnangute kujunemist. Koos 

kujunetakse väärtustega väärikamaks. 

Tervisedenduse põhimõtete rakendamine 

rühmades ja toetavate õppematerjalide loomine. 

Laste ja personali tervist väärtustavate 

teemapäevade ning -nädalate organiseerimine. 

Tervisemeeskond 

 

* * * * * * Personal ja lapsed väärtustavad 

tervislikku eluviisi ning on omandanud 

uusi teadmisi tervislikust toitumisest ja 

oskusi teadlikust liikumisest. 

Terviserada, liikluslinnak ja 

spordiväljakud pakuvad lastele 

huvitavaid enesearendamise võimalusi 

ning loovad paremad tingimused 

teadlikkuse kujunemiseks,  tervise 

hoidmisest ja liikumisaktiivsuse 

tähtsusest. 
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3. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

• Arengukava muutmisvajadust hinnatakse pärast kalendriaasta lõppu majandusaasta 

aruande koostamise käigus. 

• Arengukava muutmisvajaduse teabe edastab lasteasutuse juht Tartu Linnavalitsuse 

haridusosakonnale koos majandusaasta aruandega. 

• Arengukava kinnitab Tartu Linnavalitsus. 

 


