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Sissejuhatus 

Käesolevas arengukavas on määratud eralasteaed Kelvingi Lasteaia (edaspidi 

Kelvingi lasteaed) põhieesmärgid aastateks  2014-2016. Välja on toodud ka peamised 

teed nende eesmärkide saavutamiseks, andes lasteaiale kui organisatsioonile kindla 

tegevussuuna. Kelvingi lasteaia arengukava 2014-2016 põhisuundadeks on  

mitmekülgne õpikeskkond, kvaliteetne õppe- ja kasvatusprotsess, professionaalne 

personal, hea meeskonnatöö, kvaliteetne juhtimine, kaasaegne töökeskkond, lasteaia 

hea maine hoidmine, hea infovahetus, toimiv koostöö huvigruppide ja teiste 

organisatsioonidega. 

Käesoleva arengukava koostamisel on aluseks võetud koolieelse lasteasutuse seadus, 

erakooliseadus, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Kelvingi lasteaia põhikiri. 

Arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia sisehindamise tulemustest (2010-2013) 

ning on arvestatud lasteaia eelarvelisi võimalusi. 
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1. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 

2002 a oli Viimsi vallas vähe lasteaedasid, aga lasteaia järjekorras oli palju lapsi. 

Otsisime ruume kuhu teha oma väike lasteaed, leidsime sobilikud ruumid Kelvingi 

külas, mida asusime remontima  vastavalt tervisekaitse poolt ette antud määrustele ja 

seadustele, mis käsid lasteaia kohta. Saime ka täismahus EAS-st toetust algava 

ettevõtte stardiabi näol. Pärast koolitusloa saamist 15.september 2003a. saigi avatud 

Kelvingi Lasteaed. 2005 aastal avasime köögiosa ja võtsime tööle koka, seega 

hakkasid lapsed saama kohapeal valmistatud toitu. Kelvingi eralasteaed asub Viimsi 

vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses, mis loob soodsad võimalused 

läbi viia õuesõppe tegevusi. Meie lasteaed on kodune ja hubane, see võimaldab 

korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi ning ka õues mängivad suured ja 

väikesed lapsed koos. Lasteaias on 2 rühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja 

järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused 



igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks. 
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2. Üldandmed 

2.1 Kontaktandmed 

Aadress:   Meresihi tee 4, kelvingi küla, Viimsi vald  

registrikood: 10891170 

telefon: 6076083  

e-post:  juhataja@kelvingilasteaed.ee, kelvingila@gmail.com 

asutamise aeg: 15.09. 2003 

rühmade arv:  2 

keel: eesti 

lahtiolekuaeg: E-R 7.30-18.30 

õiguslik seisiund: eralasteaed 

koolitusluba: nr:7188HTM 

direktor: Kristin Sooaru 

!
2.2 Õppekasvatustöö 

Kelvingi lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist 

võimaldav õppeasutus. Õppetöö läbiviimise aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab 

koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Õppekava täiendatakse ja 

korrigeeritakse vastavalt vajadusele. 

Lisaks üldõpetuse põhimõtetele kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks 

Hea Alguse ja Montessori pedagoogika elemente ning avastus- ja õuesõpet. Oluline 

on õppimine  läbi mängu. Õppetegevuste valdkonnad on omavahel lõimitud. 

Õppetegevust toetavad tegevused lähtuvad rahvakalendritähtpäevadest, lasteaia 

traditsioonidest, haarates erinevaid koostööpartnereid. Õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära, võimeid, vanust, sugu, 

terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava 

keskkonna loojad. Laps on õppe-ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb 

rõõmu tegutsemisest.  Huviringidest töötab lasteaias kandletund, aeroobika, 

loovustund ja mängukool.    
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2.3 Ülevaade laste arvust 

2013/2014. õppeaastal käib Kelvingi lasteaias 39  last. 

Lasteaia nõukogu otsusega on suurendatud Kukerpallurite rühma  laste lubatud arvu 

20 lapseni, 

Käbilaste rühmas 19 lapseni.  

!
2.4 Ülevaade personalist 

Lasteaia edukus sõltub töötajate võimetest, pühendumusest, motiveeritusest ja 

loovusest. Kelvingi lasteaias töötavad kvalifitseeritud ja pühendunud õpetajad. 

Lasteaias on 10 töötajat, neist 7 on pedagoogid. 6 pedagoogil on omandatud 

kõrgharidus, 1 pedagoog  on kesk-eri haridusega. 

!
Visioon 

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvu-ja õpikeskkond 

lapsele 

!
Missioon 

Tähtsustame last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetame tema füüsilist, 

vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagame hea ettevalmistuse igapäevaeluga 

toimetulekuks järgmiseks elu-ja haridusetapis. 

!
Meie moto 

Mängime õppides, õpime mängides! 

!
Meie väärtustame 

MÄNG- väärtustame mängu kui lapse põhitegevust 

TURVALISUS – väärtustame laste ja personali igakülgnest turvatunnet. 

SÕBRALIKKUS-  väärtustame kodust ja  positiivset keskkond, et kasvaks 

rõõmsameelne ja enesekindel laps. 



JÄRJEPIDEVUS– väärtustame kindlaid põhimõtteid  lasteaia eesmärkide 

saavutamisel. 

TERVISLIKKUS- väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist 

aktiivsust. 

LOOVUS- väärtustame lapsekesksust ,mõttevabadust, omaalgatust. 

!
Meie põhimõtted 

• Arvestame lapse individuaalsust ja tema arengupotensiaali; 
• Loome arengut soodustava keskkonna, 
• Tagame lapsele turvatunde ja eduelamuse; 
• Väärtustame mängu kui lapse põhitegevust; 
• Lähtume üldõpetuslikest põhimõtetest; 
• Teeme koostööd peredega; 

• Väärtustame eesti kultuuri-ja rahvatraditsioone. 

!
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3.Eelmise perioodi  arengukava- ja sisehindamise analüüs. (2011-2013) 

3.1 Eestvedamine  

Tugevused 

• juhtkonna ja personali vaheline koostöö on väga hea. Juhtkond kaasab personali 

otsustusprotsessidesse.  

• personalipoolsed ettepanekud ja uued ideed võetakse arvesse ning võimalusel 

viiakse ellu.  

• lasteaia töötajad teavad oma rolli arengukava elluviimisel, osalevad oluliste otsuste 

tegemisel ning aitavad ellu viia planeeritud muutusi; 

• regulaarselt toimuvad töökoosolekudja juhtimine 

!
Parendusvõilamused 

• meeskonnatöö arendamine ja suuremal määral on vaja kogu personali kaasata 

arendustegevusse ja plaanide koostamisse. 

• igapäevatöö võtab oma aja mistõttu lasteaia arendustegevus jääb 



teisejärguliseks. 

!
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3.2 Personalijuhtimine 

Tugevused 

• lasteaia töötajatel on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel; 

• regulaarsed töökoosolekud pedagoogilise personaliga; 

• tööd toetavad arenguvestlused; 

• jooksvalt tunnustamine; 

• piisavalt koolitusi; 

• ühisüritusi piisavalt. 

!
Parandustegevused 

• abipersonali eneseanalüüsi aluste väljatöötamine; 

• rühmasiseste reeglite paika panemine ning kogu rühma ühine vastutus nende 

järgmisel; 

• tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiustamine. 

!
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3.3 Koostöö huvigruppidega 

Tugevused 

• koostöö teiste lasteaedadega on kasvanud; 

• toimuvad ühisüritused koos teiste lasteaedadega; 

• lastevanemate rahuloluuuringute tulemused näitavad, et 

           lastevanemate suhtumine lasteaeda on igati positiivne ja toetav. 

!
Parandustegevused 

• kaasata rohkem lapsevanemaid ühisürituste planeerimisel ja korraldamisel; 

• laste rahulolu uuringud; 

• koostöö lähiümbruse koolidega; 

• jätkata koostööd lähiümbruse lasteaedadega – ühised koolitused, vastastikune 



külas käimine, jms. 

!
3.4 Ressursside juhtimine 

Tugevused 

• uuendatud õueala,  

• uuendatud rühmade mööbel ja sööginõud, 

• toimivad huviringid, mis on saanud positiivset tagasisidet, 

• läbi viidud riskianalüüs, 

• loodud elektrooniline dokumendihaldussüsteem 

!
Parandustegevused 

• õueala värskendamine(sh .uued liivakastid), õuesõppe võimaluste täiendamine 

• rühmaruumide san. remont 
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3.5 Õppe-ja kasvatusprotsess 

Tugevused 

• õpetajate huvi üritusi korraldada ning läbi viia on suur. Mitmed üritused toimuvad 

õpetajate initsiatiivil; 

• koostatud õppekava on toimiv; 

• lasteaia väärtused on sõnastatud ning lasteaia tegevus lähtub väärtustest; 

• metoodiline materjal ja õppevahendid täienevad pidevalt. 

!
Parandustegevused 

• õuesõpe veel aktiivsemalt kasutusse võtta, planeerimine nädalakavadesse; 

• metoodilise materjali süstematiseerimine; 

• lapse arengu jälgimise süsteemi sisse viimine, igale lapsele arengumapp. 

!
LASTEAIA SWOT-analüüs 

• TUGEVUSED
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4.Prioriteetsed  lasteaia arendusvaldkonnad ja eesmärgid ning tegevuskava 

aastateks 2014-2016 

Arengukava 2014-2016 arendusvaldkonnad ja tegevuskava on väljatöötatud ja 

koostatud toetudes välis- ja sisehindamisaruannetele, SWOT-analüüsi tulemustele 

ning lähtudes eelmise perioodi arengukava analüüsist. 

!
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1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Eesmärgid:  
• valminud on lasteaia uus arengukava;  
• sisehindamise aruanne esitatakse iga 3-aasta järel vastavalt kehtestatud 

nõuetele; 
• juhtimine toimub läbi lasteaia väärtushinnangute, personal osaleb 

juhtimisprotsessis; 
•  lasteaia arengu planeerimine on süsteemne, lähtub lasteaia misioonist, 

Lasteaial hea looduslik asukoht; sõbralik töökeskkond, hea mikrokliima; heal 
tasemel toitlustamine (oma köök); muusika-ja liikumisõpetaja olemasolu, head 
võimalused õuesõppe läbi viimiseks, personali üritused.

• NÕRKUSED

Lasteaia väiksed ja kitsad ruumid; lasteaed vajab remonti; muusika-ja spordisaali 
puudumine; personali värbamisel valikuvõimalused väiksed (palk, sõitmine )

• OHUD

Kaugel tööle käiv personal; ühistransporditeenuse puudulik ja vähene intervall 
tallinlasest töötajale; erinevad viirushaigused; madalad palgad haridussüsteemis; 
võimalusel eelistatakse valla lasteaedu; 

• VÕIMALUSED

Võimalus taotleda projektidest raha, mitmesugused võimalused kultuuriüritustel 
osalemiseks, koolipiim/puuvili ,väärtustada lasteadnike tööd, koostöö Viimsi valla 
lasteaedadega, mere ja metsa lähedus; osaleda erinevates projektides; osaleda 
konkurssidel; kajastada lasteaia tegemisi Valla lehes.



väärtustest ja põhimõtetest; 
• lasteaia mikrokliima on stabiilselt hea; 
• olemas lasteaiale vajalik nõuetekohane dokumentatsioon; 
• !

!
2. Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 
• lasteaias on nõutava kvalifikatsiooniga ja lasteaia põhimõtetele vastavate 

hoiakutega personal; 
• personali ürituste traditsioonid on mitmekesisemad; 
• personal on osaleb koolitustel ja tegeleb enesetäiendamisega; 
• hästi toimiv meeskonnatöö rühmades ja kogu lasteaias; 
• tunnustamis-ja motivatsioonisüsteem on uuendatud ja töötajaid motiveeriv. 

Jr
k 
nr

Tegevused 2014 2015 2016 Vastutaj
a

1 Lasteaia omanäolisuse põhimõtete 
edendamine

x x Juhtkond , 
õpetajad

2 Missiooni, visiooni ja põhiväärtuste 
analüüsimine uueks arengukavaks.

x Õpetajad, 
juhataja

3 Tehtud arengukava analüüs ja 3 aasta 

sisehindamise aruanne.

x Kogu 
meeskond

4 Moodustatud  lasteaia arengukava 
töörühmad  Koostatud  arengukava aastateks 
2017-2019 

x juhtkond

5 Viia läbi riskianalüüs x x x K o g u 
meeskond

6 Uuendatud  ja vajadusel täiendatud 
lastevanemate rahuloluankeetide  
vormi  

x x juhtkond

Valdkond Tegevused 2014 2015 201
6

Vastutaja
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3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 
• koostöö huvigruppidega toetab lasteaia arengut ning õppe- ja kasvatustööd; 
• toimib koostöö lähiümbruse lasteaedade ja koolidega; 
• analüüsitud huvigruppide tagasiside ja rahulolu. 

1 Moodustatud töörühm lasteaia  
motivatsiooni-ja tunnustussüsteemi 
uuendamiseks.

x Kogu 
meeskond

2 Korraldada pedagoogide täiendkoolitus  
*160 tunnine tööalane koolitus  
*Pedagoogilised lühikursused  
tulenevalt sisehindamisest ja  
arenguvestlustest

x x x Juhtkond

3 Personalile mõeldud üritused toimuvad 4x 
aastas, ürituste korraldamisel arvestatakse 
pesonaali huvide ja soovidega

x x x Juhtkond 

4 Toimuvad personali arengut toetavad 

vestlused(arenguvestlus)

x x x juhtkond

5 Personali arendamine sisekoolituste kaudu: 

väärtuskasvatus,  

õuesõpe,  

integreeritud tegevused

x x x juhtkond

Jrk 
nr

Tegevused 2014 2015 2016 Vastutaja 

!
1

Rühma õpetajad viivad läbi perevestlusi 
lapse arengu tagasisidestamiseks;

x x x õpetajad

2 1x aastas toimub lastevanematele koolitus x x x Juhtkond

3 Rahuloluküsitluse läbiviimine 
lastevanematele igal kevadel 

x x x juhtkond
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4.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 
• Lasteaias on loodud kaasaegne, tervislik ning turvaline õpi- ja töökeskkond. 

              - huviringid on jätkusuutlikud 

               - rühmaruumid on remonditud 

               - õueala on korrastatud ja sisse on seatud õuesõppeala 

!
5. Õppe-ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 
• Õppekava arendamine on loonud lapsele uusi arenguvõimalusi õuesõppe, 

tervise- ja väärtuskasvatuse näol 

4 Külasteme teatri etendusi Leppneeme l/a , 
korraldame ühisüritusi

x x x Õpetajad, 
muusikaõpe

taja ja 
juhataja

Jr
k 
nr

Tegevused 2014 201
5

201
6

Vastutaja

1 Hoida lasteaias toimuvad huviringid töös x x x l.pidaja, 
juhataja, 
õpetajad

Välisukse välja vahetamine ja trepi 
uuendamine

x Lasteaia 
pidaja, juhataja

3 Rühmaruumide san. remont ja põrandate 
vahetus

x x la.pidaja, 
juhataja

4 Õueala korrastamine- liivakastide 

renoveerimine, kasvukastide sisse seadmine, 

õuesõppe nurga loomine

x x x Juhtkond 
koostöös 
personaliga

5 Vahetame välja laste voodites madratsid x x La.pidaja, 
juhataja

6 IKT süsteemide kaasajastamine (rühma 

arvutid uuendada)

x x la.pidaja, 
juhataja
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5. Andmed finantsressursside saamise allika kohta 

Lasteaia rahastamine toimub riigieelarvest või valla- ja linnaeelarvest, vanemate 

poolt kaetavast osast ja annetustest. Viimsi valla elanikele laste hoidmist lasteaias 

finantseeritakse Viimsi Vallavalitsuse eelarvest tasutavatest summadest ja 

lapsevanemate poolt tasutavatest summadest. Väljaspool Viimsi valda elavate 

inimeste laste hoidmist lasteaias finantseeritakse lapsevanema poolt tasutavatest 

summadest. 

Eralasteaia pidajal on lasteaia kohta eraldi eelarve ning see on lahus tema teiste 

asutuste ja ettevõtete raamatupidamisest. Lasteaia eelarves võetakse arvesse kõiki 

arengukavas väljatoodud tegevuste finantseerimist. 

Kelvingi Lasteaia teenuse finantsressursside allikad 2014/15 õppeaastal on: 

Esimene allikas: Viimsi Vallavalitsus toetab iga Viimsi valla lasteaiaealise lapse hoiu- 

ja alushariduse andmist 223,69 euro  suuruses summas igas kuus. 

Teine allikas: Lapsevanema õppemaksu suurus on 308,69 eurot kuus, millest 

lapsevanemale maksmisele kuuluva summa arvestamisel võetakse maha hetkel 

lasteaiapidajale ettenähtud vallaeelarvest laekuv toetus. Arvestades hetkel 

vallaeelarvest laekuva toetuse suurust, on lapsevanema poolt tasumisele kuuluva 

õppemaksu osa  suurus 85 eurot. 

Eelarve koostatakse võttes arvesse kõiki lasteaiaga seotud kulusid:  palgad, 

Jrk 
nr

Tegevused 201
4

201
5

201
6

Vastutaja

1 Täiendada õppevahendeid ja süstematiseerida 
koostöös õpetajatega metoodiline materjal

x x x Juhataja, 
õpetajad

2 Õuesõpe on planeeritud nädalakavdesse ja 
toimub vähemalt 1x kuus

x x x õpetajad

3 Jätkub osalemine projektis Kiusamisest vaba 
lasteaed

x x x õpetajad

4 Osalemine lasteaedadele mõeldud projketides x x Õpetajad, 
juhataja

5 Igale lapsele sisse viia arengu jälgimise mapp x x rühmaõpetajad



õppevahendid, lasteaia rent, vee, kanalisatsiooni, elektri, prügi, pesupesemis- ja muud 

taolised kulud, mis ei ole kaetud toitlustuskuludega ning kasum lasteaiapidajale. 

!
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6. Arengukava  uuendamise kord 
• Lasteaia arengukava elluviimisest tehakse kokkuvõtteid õppeaasta lõpul personali  

üldkoosolekul; 
• Arengukava uuendatakse määratud tähtaja möödudes. Arengukava uuendamisel 

arvestatakse sisehindamise käigus väljatulnud tugevusi ja parendusvaldkondi; 
• Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor; 
• Lasteaia arengukava kinnitab lasteaiapidaja.


