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SISSEJUHATUS
Kohtla-Järve Lasteaia Karuke arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse
seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteaia arengu põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava
õppeaastateks 2018 – 2021 ning arengukava uuendamise korda.
Lasteaia arengukava on avalik ja kättesaadav kõigile asjast huvitatud isikutele.
Lasteaia arengukava koostamisel on arvestatud lasteaia sisehindamise aruandes märgitud lasteaia
tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega, Kohtla-Järve linna arengukavaga.
Arengukava on aluseks lasteaia tegevuskavale, kus esitatakse arengukavas olevad eesmärgid.
Eesmärkide realiseerimiseks viiakse läbi konkreetsed tegevused ja tegevuste rakendamise
meetmed. Lasteaia tegevuskavas kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused,
sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest
vastutavad isikud.
Üldandmed
Ametlik nimetus
Aadress
Registrikood
Koolitusluba:

Kohtla-Järve Lasteaed Karuke
Põhja allee 20, 30324 Kohtla-Järve
75002991
nr 2108HM

Asutuse tegutsemise algus:
Telefon:

1980. a
33 50517; 33 50738

E-post:
Kodulehekülg:

karuke@kjlv.ee
www.karuke.ee

Teeninduspiirkond:
Lasteaia tööaeg:
Direktor:
Kõrgemalseisev asutus
Aadress
Registrikood

Kohtla-Järve linn
tööpäeviti 7.00 – 18.00
Svetlana Sokolova
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
75001017
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1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
Missioon
Lasteaia missiooniks on lastele parima hoiu ja alushariduse tagamine. Koostöös lapsevanematega
toetada lapse loovuse arengut ja individuaalsust, kasvatades positiivse maailmapildiga last, kes
tulevikus oskab hoida oma maa kultuuri ja väärtusi.
Visioon
Kohtla- Järve Lasteaed Karuke on

kodune

ja

turvaline, omanäoline, lapsesõbraliku

keskkonnaga lasteaed, kus lapsed saavad loovalt tegutseda ja uudishimu rahuldada ning kooli
minnes on nad terved, sotsiaalselt toimetulevad ning tunnevad huvi ümbritsevas toimuva vastu.
Põhiväärtused

• Professionaalsus- omada teadmisi, oskusi ja tahet lapse arenguvõimaluste toetamiseks ja
saavutamaks seatud eesmärgid ning unistused;

• Turvalisus- väärtustada vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust;
• Usaldusväärsus- laste ja lastevanemate usaldus lasteaias toimuva tegevuse suhtes;
• Innovaatilisus – võtame kõige parema igast töökogemusest ja õpime ellu viima uusi
ideid;

• Loomingulisus – looval õpetajal on loomingulised ja andekad lapsed ning
lapsevanemad;

• Sõbralikkus – heatahtlikud suhted laste, lastevanemate ja personali vahel;
• Koostöö

– väärtustatakse koostööd huvigruppidega, olles ise avatud ja huvitatud

erinevatest võimalustest.
Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas KARUKE:
K- kogemus;
A- avatus: oleme avatud uutele ideedele ja võimalustele, teeme koostööd erinevate
huvigruppidega;
R- rõõm: peod, positiivsus;
U- usinus;
K- kordumatus;
E- edukus.
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2. LASTEAIA ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD
Lasteaia visiooni ja arengukava elluviimine toimub läbi viie põhivaldkonna:
1. eestvedamine ja juhtimine;
2. personalijuhtimine;
3. koostöö huvigruppidega;
4. ressursside juhtimine;
5. õppe- ja kasvatusprotsess.
Eelpoolnimetatud viis põhivaldkonda hõlmavad kokkuvõetult kogu lasteaia tegevust. Viiest
tegevusvaldkonnast

lähtutakse

sisehindamisel,

arengukavas

ning

lasteaia

tegevuskava

koostamisel. Selline järjekindel ja süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale
sisehindamisel, arengukavas ja lasteaia tegevuskavas, soodustab strateegilise juhtimise kaudu
eesmärkide saavutamist.
Lasteaia arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna lõikes nii hetkeolukorra
analüüs kui arengukava tegevuskava. Arengu kavandamine nende valdkondade kaudu võimaldab
lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad tegevused.
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3. LÄHTEPOSITSIOON JA ARENGUSUUNAD
3.1. Eestvedamine ja juhtimine
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Eestvedamine ja juhtimine
•

lasteaia kollektiiv on ühtseid väärtusi kandev ja motiveeritud;

•

lasteaial on välja kujunenud traditsioonid;

•

lasteaia personal osaleb aktiivselt otsuste tegemise protsessis ja arendustegevuses;

•

lasteaia tegevust reguleerivad dokumendid on koostatud ja kinnitatud;

•

sisehindamise süsteem on toimiv;

•

sisehindamise aruanne on koostatud ja kinnitatud 2018. aastal;

•

lasteaia juhtkond, pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu toetavad direktorit lasteasutuse
tegevusega seotud küsimuste lahendamisel.

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas
Eestvedamine ja juhtimine
•

Elektroonilise infosüsteemi loomine lasteaias ja kasutamine ( www.eliis.ee );

•

elektrooniliste rahuloluküsitluste mooduli koostamine ja rakendamine.

3.2. Personalijuhtimine
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Personalijuhtimine
•

lasteaias on tagatud kvalifitseeritud personali olemasolu vastavalt lasteaia struktuurile;

•

personali värbamine on planeeritud ja töötaja arengut toetav;

•

töötajaid tunnustatakse (avalik tänu infostendil, direktori tänukiri, linnapea tänukiri jm);

•

õpetajate eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta analüüsivad kokkuvõtted on muutunud
sisukamaks ja põhjalikumaks;

•

pedagoogide osalemise aktiivsus koolitustel, milles omandatud teadmised rakendatakse
oma igapäevatöös;

•

töötajaid toetatakse tasemeõppes osalemisel;

•

pedagoogide riigikeele valdamise tase on tõusnud;
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•

pedagoogid kasutavad õppe- ja kasvatustöös IT vahendeid.

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas
Personalijuhtimine
• probleem pedagoogide leidmisega keelekümbluse rühmadesse;
• pedagoogide riigikeele oskuse mittevastavus nõutud tasemele;
• asutuses puudub süsteem personali tervisedendustöö tunnustamiseks.

3.3. Koostöö huvigruppidega
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Koostöö huvigruppidega
•

lapsevanemad usaldavad õpetajaid ja on rahul lasteaia tegevustega;

•

lasteaias toimub hästi kavandatud ja juhitud koostöö huvigruppidega;

•

hoolekogu töö on heal tasemel, hoolekogu on kaasatud lasteaia juhtimisse;

•

lapsevanemad osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatusprotsessis;

•

viiakse läbi lastevanemate ja laste rahulolu uuringud;

•

toimub

aktiivne

koostöö

erinevate

koostööpartneritega

laste

õppetegevuste

mitmekesistamiseks.
Lasteaia koostööpartneriteks on:
•

Kohtla- Järve Linnavalitsus;

•

Kohtla- Järve koolid;

•

Kohtla- Järve lasteaiad;

•

Lasteaia hoolekogu;

•

Tartu Ülikooli Narva Kolledž;

•

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus;

•

Eterna Koolituskeskus OÜ;

•

OÜ Õppekeskus Intellekt;

•

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus;

•

Kohtla-Järve Kultuurikeskus;
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•

Kohtla- Järve Koolinoorte Loomemaja;

•

Kohtla- Järve Kunstide Kool;

•

Kohtla- Järve Spordikeskus;

•

Ida Päästekeskus;

•

Ida politseiprefektuur;

•

Lasteaia lapsed ja nende vanemad;

•

Nukuteater Lepatriinu;

•

Teater Tuuleveski;

•

Teater Ilmarine;

•

Moskva nukuteater;

•

Kohtla- Järve Keskraamatukogu lasteosakond;

•

Kohtla- Järve Põlevkivimuuseumi Valge saal.

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Koostöö
huvigruppidega
•

aktiviseerida kõiki huvigruppe lasteaia tegevuse parendamiseks;

•

tagasiside- ja rahuloluküsitluste läbiviimine elektrooniliselt.

3.4. Ressursside juhtimine
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Ressursside juhtimine
•

ressursse kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult, nende kasutamist analüüsitakse
regulaarselt;

•

on teostatud lasteaia ruumide remonti, uuendatakse mööblit;

•

on vahetatud lasteaia territooriumil asfaltkate;

•

spordi- ja liiklusväljakutel on tehtud markeerimist liikluskasvatuse õpetamiseks (projekt
Maanteeametisse);

•

on soetatud õuealale osadele rühmadele mänguväljakute atraktsioonid;

•

õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamiseks vajalikud vahendid on olemas;

•

õppetegevuste läbiviimiseks on varustatud kaasaegsete IT vahenditega (5 Smart- tahvlit,
sülearvutid);
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•

on lülitatud kõikidesse ruumidesse Wi-fi;

•

ettekirjutused täidetakse ja tervisekaitse ning tuleohutuse nõudeid täiendatakse.

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas
Ressursside juhtimine
•

hoone katuse, fassaadi, soojus- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimine (linna projekti
raames);

•

elektrisüsteemi renoveerimine (2., 4., 6. rühmad, muusikasaal, köök);

•

hankida mänguväljakutele kaasaegseid atraktsioone;

•

õueala kahele sõimerühmale ehitada piirdeaed;

•

keskkonnahoidliku ja säästva majandamise juurutamine.

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess
Olulisemad tugevused tegevusvaldkonnas Õppe- ja kasvatusprotsess
• õppekava on täiendatud ja rakendatud – lisatud valdkond „Kiusamisest vaba lasteaed”;
• õppe-

ja

kasvatustegevusustes

on

rakendatud

erinevaid

aktiivõppemeetodeid,

projektiõpet;
• suurenenud on õuesõppe osakaal;
• õppe- ja kasvatustöö lähtub lasteaia eripärast;
• laste arengu hindamine toimib ühtse süsteemina;
• toimib hariduslike erivajadustega laste märkamis- ja toetussüsteem;
• logopeediline abi ja toetus kõigile kõneravi vajavatele lastele;
• lapsed saavutavad koolivalmiduse;
• lapsevanemaid on toetatud laste arengulistes küsimustes;
• hetkel töötab lasteaias 3 osalise keelekümbluse rühma;
• heal tasemel eesti keele kui teise keele õpe ja keelekümblus;
• järgitakse ja väärtustatakse eesti ning vene rahvuskultuuri traditsioone;
• lasteaia õppevahendeid on kaasajastatud uutest arengusuundadest lähtuvalt;
• elektrooniliste õppevahendite rakendamine õppetöös;
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• lasteaias töötab 2 huviringi: male, džuudo ja lapsed tegelevad spordiga Kohtla- Järve
Spordiklubis Viru Sputnik ja Zenit.

Olulisemad parendusvaldkonnad ja lasteaia arenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas Õppe- ja
kasvatusprotsess

• Avada uus osalise keelekümbluse rühm;
• aktiviseerida lapsevanemate tähelepanu erivajaduste laste suhtes ja suhtuda
spetsialistide soovitustesse mõistlikult.
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4. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ÕPPEAASTATEKS 2018-2021
4.1. Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk: ühtseid väärtusi kandev juhtimine püüeldes innovatsioonide poole.
Meetmed eesmärkide saavutamiseks:
• lasteaias rakendatakse ühistel väärtustel põhinevat personali tunnustussüsteemi;
• innovatsiooniliste meetodite rakendamine lasteaia arendustegevustes.
Prioriteetsed tegevused

2018/
2019
X

2019/
2020
X

2020/
2021
X

Arengukava rakendamine, analüüsimine

X

X

X

Direktor

Sisehindamissüsteemi toimimine

X

X

X

Direktor

Ühiste väärtushinnangute järgmine

X

X

X

Direktor

e- lasteaia veebikeskkonna rakendamine

X

X

X

Direktor
õppealajuhataja

X

X

X

Direktor
õppealajuhataja

Dokumentatsiooni korrigeerimine

www.eliis.ee
Digitaalse dokumendiregistri kasutamine

Vastutaja
Direktor

4.2. Personalijuhtimine
Eesmärk: laste arengut toetav kvalifitseeritud ja motiveeritud personal
Meetmed eesmärkide saavutamiseks:
•

omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitut vahendatakse;

•

personali kvalifikatsiooni tõstmine läbi tasemeõppe ja täiendkoolituste.

Prioriteetsed tegevused
Personali kaasamine ja toetamine
•

Mentorluse juurutamine

•

Vestlusringi läbiviimine uutele

2018/
2019
X

2019/
2020
X

2020/
2021
X

Vastutaja
direktor
õppealajuhataja

X

X

X

direktor
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pedagoogidele kogemuste

õppealajuhataja

vahetamiseks
Personali arendamine
• Koolitusplaani väljatöötamine,

direktor
X

X

X

õppealajuhataja

X

X

X

direktor

rakendamine ja analüüsimine
• Pedagoogide täiendkoolitused

õppealajuhataja
• Pedagoogide koostöö tugevdamine

X

X

X

direktor
õppealajuhataja

ühisürituste, lahtiste tegevuste jne.
kaudu
• Personali riigikeele oskuse

X

X

X

direktor

X

X

X

õppealajuhataja

X

X

X

direktor

nõudmistega vastavusse viimine
• Terviseedenduslikud koolitused ja
seminarid
• Infotehnoloogia koolitus personalile,

õppealajuhataja

uute vahendite kasutamine õppetöös
Personali hindamine ja motiveerimine
• Personali rahulolu analüüsimine

X

X

X

direktor

• Pedagoogide tunnustamine

X

X

X

direktor

(saavutused konkurssidel, osalemine
projektides ja linnaüritustel jne.)

4.3. Koostöö huvigruppidega
Eesmärk: koostöö tagab lasteaia mitmekülgse arengu ja osapoolte rahuolu
Meetmed eesmärkide saavutamiseks:
•

ühisürituste korraldamine (peod, juubelid, tähtpäevade tähistamine);

•

tagasiside kindlustamine erinevatelt huvigruppidelt.

Prioriteetsed tegevused

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Vastutaja

Huvigruppide kaasamine, huvigruppidega
koostöö hindamine
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• Lastevanemate kaasamine lasteaia

X

X

X

direktor
õpetajad

tegevustesse ühisürituste
korraldamisel
• Hoolekogu kaasamine lasteaia

X

X

X

hoolekogu esimees

X

X

X

direktor

arendustegevustesse
• Kohtla- Järve lasteaedade ja koolide

õppealajuhataja

ühisürituste, spordipäevade
läbiviimine
• Koostöö linna asutustega

X

X

X

direktor
õppealajuhataja

• Erivajadustega laste toetamisel IdaVirumaa Rajaleidja keskuse

X

X

X

õppealajuhataja

spetsialistide kaasamine
• Osalemine projektides ja program-

direktor

X

X

X

direktor
õppealajuhataja

mides: KIK, pilliprojekt „Igal lapsel
oma pill”, Virumaa pärimuskultuuri
programm 2015-2019, TEL,
Kiusamisest vaba lasteaed, HITSA
• Koostöö SA Innove keelekümblusX

X

X

õppealajuhataja

• Lasteaia elu kajastamine kodulehel

X

X

X

õppealajuhataja

• e- lasteaia elektroonilise keskkonna

X

X

X

õppealajuhataja

X

X

X

direktor

keskuse ja koolieelsete lasteasutuste
eesti keele kui teise keele metoodikakeskusega Lasteaias Kirju- Mirju
Vanematele suunatud infovahetussüsteemi
edasiarendamine

kaudu
• Üld- ja rühmakoosolekute läbiviimine

õpetajad
• hoolekogu liikmete kaudu

X

X

X

hoolekogu esimees

X

X

X

direktor

Lastevanemate tunnustamine
• Tänukirjad, avalik tunnustamine
infostendil ja lasteaia kodulehel
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4.4. Ressursside juhtimine
Eesmärk: säästlik majandamine, kokkuhoid ja keskkonnahoid
Meetmed eesmärkide saavutamiseks:
•

suhtuda säästlikult rahalistesse vahenditesse;

•

säästlikult kasutada vett, elektrienergiat, paberit.

Prioriteetsed tegevused

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Vastutaja

Töökeskkonna arendamine
• 4. rühma sanitaarremont

X

direktor
X

• 6. rühma sanitaarremont

X

• 2. rühma sanitaarremont
• elektrisüsteemi renoveerimine (4. r)

X

direktor
direktor

X

• elektrisüsteemi renoveerimine (6. r)

direktor
X

• elektrisüsteemi renoveerimine (2. r)
• elektrisüsteemi

direktor

direktor

renoveerimine

(muusikasaal, köök)
• 4. rühma WC- ruumi renoveerimine

X

direktor

X

direktor
X

• 6. rühma WC- ruumi renoveerimine

X

• 1. rühma WC- ruumi renoveerimine
• muusikasaali renoveerimine
• õuealale mänguvahendite soetamine

direktor

X
X

direktor

direktor
X

X

direktor
majandusjuhataja

• õuealal viiakse läbi hetkeolukorra ja
ohtude hindamine

X

direktor
majandusjuhataja

• piirdeaia väljavahetamine
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direktor
X

majandusjuhataja

X

direktor

X

majandusjuhataja

Õpi- ja kasvukeskkonna arendamine
• Smart- tahvlite soetamine (2 tk)

X

• värvilise koopiamasina soetamine
• printerite soetamine keelekümbluse

X

X

X

direktor

rühmadesse (3 tk)
• robootika õppevahendite soetamine

X

• mööbli

X

X

X

majandusjuhataja

X

X

X

direktor

soetamine

rühmadesse

õppealajuhataja

(lastelauad, - toolid)
Turvalisuse tagamine
• spetsiaalmatid õue liumägedele

majandusjuhataja

4.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
Eesmärk: lasteaiast läheb kooli loov, terve, endast ja ümbritsevast hooliv laps.

Meetmed eesmärkide saavutamiseks:
•

õppe- ja kasvatustegevuses väärtustatakse loovust, tervist, loodust ja keskkonda;

•

lapse arengut toetatakse koostöös õpetajate ja spetsialistidega;

•

lapse aktiivne osalemine õppeprotsessis;

•

keeleõppe toetamine huvitegevuste ja erinevate koostöövormide kaudu;

•

turvalise keskkonna loomine;

•

õppetegevuste toetamine läbi projektide.
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PÕHISUUNAD ÕPPEAASTATEL 2018-2021
Õppeaasta

Teema

2018/2019

Ökoloogiline kasvatustöö koolieelses eas läbi elava looduse. Rännak floora
maailma.

2019/2020

Ökoloogiline kasvatustöö koolieelses eas läbi elava looduse. Ma avastan fauna
maailma.

2020/2021

Ökoloogiline kasvatustöö koolieelses eas läbi elava looduse. Hoia loodust!

Prioriteetsed tegevused

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Vastutaja

Õppekava uuendamine
• Väärtuskasvatuse ainekava lisamine

X

õppealajuhataja

õppekavasse
Lapse

areng

(sh.

erivajadusega

lapse

toetamine)
• Tugiisiku

olemasolu

HEV

laste

X

X

X

õppealajuhataja

õpetamisel
• Ida-Virumaa

direktor

Rajaleidja

Keskuse

X

X

X

direktor
õppealajuhataja

erispetsialistide nõustamine
Õppekorralduse arendamine
• Osalise keelekümbluse rühma

X

direktor

X

direktor

avamine
• Uute huviringide avamine: inglise

X

X

õppealajuhataja

keele, kunsti- ja muusikaringid
(klaver)
• Robootika õppevahendite kasutamine

X

X

X

direktor
õppealajuhataja

X

X

X

õppealajuhataja

X

X

X

õppealajuhataja

- KIK

X

X

X

õppealajuhataja

- Rahvakultuuri keskus „Virumaa -

X

• Smart- tahvlite kasutamine
õppeprotsessis
• Elektroonilise keskkonna
rakendamine
•

osalemine projektides/programmides:
õppealajuhataja
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pärimuskultuuri programm 2015-2019”

X

- EV100 "Igal lapsel oma pill"

X

- TEL

X

õppealajuhataja
X

X

õppealajuhataja
õppealajuhataja

- Kiusamisest vaba lasteaed

5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava analüüsimine ning muudatusteks ettepanekute tegemine toimub koostöös
pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga.
Ettepanekud muudatuste tegemiseks esitatakse lasteaia direktorile, kes kooskõlastab need
lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning esitab linnavalitsusele läbivaatamiseks.
Arengukava uuendamise eest vastutab lasteaia direktor.
Lasteaia arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Lasteaia arengukava õppeaastateks 2018- 2021 on kooskõlastatud:
1) Kohtla-Järve Lasteaia Karuke hoolekoguga - hoolekogu otsus (protokoll nr 4, 01.03.2018)
2) Kohtla-Järve Lasteaia Karuke pedagoogilise nõukoguga - pedagoogilise nõukogu otsus
(protokoll nr 3, 19.03.2018)
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