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TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 - 2018

1. SISSEJUHATUS

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli (edaspidi õppeasutus) arengukava 2015–2018 (edaspidi arengukava)

annab ülevaate asutuse edusammudest ja prioriteetsetest arengusuundadest, püstitab eesmärgid järgnevaks

neljaks  aastaks  ning esitab eesmärkidest  tulenevalt  meetmed  ja  tegevused  asutuse iga lapse  arenguks

optimaalsete tingimuste loomiseks.

Õppeasutuse arengukava koostamisel on lähtutud:

 Õppeasutuse põhimäärusest;

 Koolieelse lasteasutuse seadusest ning selle alusel välja antud määrustest;

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja selle alusel välja antud määrustest;

 Lasteaedade arenguprogrammist 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele“;

 Eesti ühiskonna olukorrast ja selle eeldatavatest arengutest;

 Tänase  Eesti  eripedagoogilise  süsteemi  korraldusest  ja  mõttesuundadest  (võrdsete  võimaluste

tagamine, kaasav haridus, varajane sekkumine jne); 

 Sisehindamise käigus selgunud tugevustest ja parendusvaldkondadest;

 Õpilaste/laste,  lastevanemate  ning  õppeasutuse  personali  hulgas  läbiviidud  rahuloluuuringute

tulemustest;

 Õppeasutuse töötajatega läbiviidud arenguvestluste tulemustest;

 Õppeaasta analüüsist;

 Eelmise arengukava analüüsist;

 Hoolekogu ettepanekutest;

 Õppekavade arendustööst.

Arengukava on valminud õppeasutuse töötajate, laste/õpilaste ja lastevanemate ühise koostöö tulemusena.

Arengukava  koostamise  käigus viidi  läbi  arutlused  töörühmades  ja  SWOT-analüüs asutuse  tugevuste,

nõrkuste väljaselgitamiseks ning välis- ja sisekeskkonnast tulenevate mõjude hindamiseks. 

Arengukava koosneb kahest tegevuskavast: 

 üldtegevuskava  kuues  valdkonnas:  eestvedamine  ja  juhtimine,  personali  juhtimine,  koostöö

huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppekasvatustöö, tervisedendus; 

 personali täiendkoolituskava.

Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et asutuse jätkusuutlikkus sõltub laste, lapsevanemate ja personali

rahulolust ning iga lapse/õpilase individuaalsusega arvestamisest. 
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                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 - 2018

2. LASTEAED-PÕHIKOOLI KOHT TALLINNA LINNA HARIDUSELUS

2.1 Lasteaed-põhikooli üldiseloomustus ja eripära

Käesoleval hetkel on Tallinna Laagna Lasteaed – Põhikool keerulise struktuuriga õppeasutus Tallinnas,

mis  tagab  õppimisvõimalused  üldrühmade,  tasandusrühmade,  liikumispuudega  ja  pervasiivsete

arenguhäiretega  lastele  lasteaia  osas  ning  liikumis-,  kõne-  ja  liitpuudega  lastele  põhikooli  osas.  Meie

asutuse kontingendiks on nii Tallinna linnas kui ka väljaspool Tallinna elavad lapsed. Asutuses õpib 163

last, neist 127 alushariduserühmades. 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool on lapsesõbralik õppeasutus, mis asetab lapse võimed, vajadused ja

huvid kõige tähtsamale kohale. Õppeasutus pakub rahulikku õpikeskkonda, võimetekohast õpet kõigile

asutuse  lastele,  tugiteenuseid  erivajadustega  lastele  (logopeedi,  eripedagoogi  teenus,  ravivõimlemine),

huvitegevust  kõigile  lasteaed-põhikooli  lastele,  pikapäevarühma  kooliõpilastele,  praktikakohti  ja

praktikate juhendamist hariduse-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna tudengitele.

Õppeasutuse õppekasvatustöö aluseks on 3 riiklikku õppekava: koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava,

põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava.

Õppeasutuse laste arengu toetamise ja võimetekohase õppe korralduse eeldusteks on  koostööle suunatud

õppekorraldus  ja  asutuse  juhtimine,  väljapoole  kooli  ulatuv  koostöövõrgustik  ja  võimalused

huvitegevuseks.  Lasteaed-põhikoolis  vajavad  erivajadustega  lapsed/õpilased  ja  üldrühmade  lapsed

eripädevust,  mille  tagab meeskonnatöö.  Asutuses töötab 69 töötajat,  kellest  40 on pedagoogid.  Tugev

koostöövõrgustik õppeasutuse ja kodu vahel toetab lasteaed-põhikooli soodsa õpikeskkonna kujunemist.

Joonis 1 Lasteaed-põhikooli struktuur

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
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TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 - 2018

2.2 Lühiülevaade ajaloost

1. aprillil 1981. a. avati 155. Lastepäevakodu „Terake“, kus hakkasid tegutsema sõime- ja aiaüldrühmad. 

1986. aasta sügisel lisandusid üldrühmadele kõneravirühmad, aasta pärast tekkisid rühmad kehapuudega

lastele. 

14.  juunil  1995.  aastal  sai  lasteaiast  Tallinna  Laagna  Lasteaed-Algkool.  Kolmeklassiline  algkool  oli

mõeldud erivajadustega õpilastele. 

2003/2004 õppeaastast muutus algkool  kuueklassiliseks. 

31. augustist 2006 reorganiseeriti lasteasutus Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks, kus keha-, kõne ja

liitpuudega lapsed saavad õppida kas 9 või 10 aastat olenevalt õppekavast. 

2008/2009 õppeaastal avati pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. 

2009/2010 õppeaastal loodi lasteaias keelekümblusrühm. 

Alates õppeaastast 2011/2012 õpivad koolis ka kõnepuudega õpilased. 

2014/2015 õppeaastal moodustati ühe üldrühma asemel tasandusrühm.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli ajaloos on toimunud mitmeid muudatusi, millest üks olulisemaid on

lasteaed-algkooli reorganiseerimine lasteaed-põhikooliks. Põhikoolina on tegemist noore kooliga, mille on

lõpetanud kuus lendu, alates 2009. aastast. Lasteaias on võetud suund erirühmade arvu suurendamiseks

üldrühmade asemel.

Lasteasutuse juhid aastate vältel:

1981-1982 oli lasteaia juhatajaks Ene Ritso. 

1982-2002 juhtis asutuse tööd Meeta Kalle. 

2002-2005 oli Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli juhatajaks Triin Tõru. 

Alates 2005 on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktoriks Natalia Kond.

Alates 2012 on direktori kohusetäitjaks Maarika Vorsmann.
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2.3 Asutuse hetkeseis

Õppeaastal 2014/2015 töötab Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis:

1. 8 lasteaiarühma, millest:

 3 üldrühma; 

 4 erirühma;

 1 keelekümblusrühm;

2. 6 liitklassi liikumis-, kõne- ja liitpuudega õpilastele;

3. 69 töötajat, neist:

 15 lasteaiaõpetajat, sh muusika- ja liikumisõpetaja;

 6 klassiõpetajat ja 3 aineõpetajat;

 6 õpetaja abi;

 6 lasteaia abiõpetajat ja 5 kooli abiõpetajat;

 3 pikapäevarühma õpetajat;

 13   spetsialisti:  2  ravivõimlemisinstruktorit,  3  logopeedi,  arst,  meditsiiniõde,  2
eripedagoogi, HEV õppe koordineerija, huvijuht, infojuht, raamatukoguhoidja;

 Köögis töötab 2 kokka ja abitööline; 

 Tehnilise  personali  hulka  kuuluvad  4  inimest:  koristaja,  basseinitehnik,  majahoidja-
remonditööline, laohoidja;

 Juhtkond  koosneb  5  liikmest:  direktor,  kooli  õppejuht,  lasteaia  õppejuht,  haldusjuht,
personalijuht.

4. Lisaks  3  vabatahtlikku  välismaalt  (igal  õppeaastal  uued  9  kuuks)  ja  1  asendusteenistuja  (12
kuuks).

5. 4  õppeasutuse  arengut  toetavat  gruppi:  koostöögrupp,  projektigrupp,  tervisenõukogu,
töökeskkonnagrupp.

6. Õppeasutuse tegevust toetab lastevanemate ja töötajate poolt loodud MTÜ Laagna Loovus.
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3. LASTEAED- PÕHIKOOLI FILOSOOFIA

3.1 Visioon

MITMEKÜLGNE ÕPPE- JA ARENDUSKESKUS IGALE LAPSELE 

3.2 Missioon

LUUA OPTIMAALSED TINGIMUSED RAHULOLEVA, VÕIMETEKOHASELT ENESEGA TOIME
TULEVA LAPSE ARENEMISEKS 

3.3 Tunnuslause

ÜHESKOOS IGA PÄEVAGA PAREMAKS

3.3 Põhiväärtused

USALDUSVÄÄRSUS: leiame, et usaldus on tulemusliku koostöö vundamendiks. Ootame, et lapsevanem

usaldab oma lapse meie kätesse, teades, et laps on hoitud, õpetatud, tal on siin turvaline. Loodame, et

lapsevanem hindab õpetaja ja spetsialisti  tööd.  Tegutseme eesmärgiga tekitada lapsel  julgus pöörduda

igasuguste muredega asutuse töötaja poole. Loome üheskoos psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna, mis

tagab igaühele turva- ja heaolutunde. 

HOOLIVUS: hoolime iga lapse ja töötaja tervisest, heaolust, arengust ja saavutustest. Arvestame iga lapse

ja töötaja individuaalsusega, kohandame õpikeskkonda, oleme tolerantsed ja abivalmid. Oleme mõistvad

ja sallivad erinevuste suhtes.

VÕIMALUSTEROHKUS:  toetame  lapse  arengut  läbi  mängu  ja  valikuvõimaluste.  Tagame

võimalusterohkuse läbi huvitegevuste, tugiteenuste, individuaalse lähenemise. 

AVATUS: arvame, et avatus on koostöö aluseks. Oleme avatud uutele mõtetele, hoides vanu traditsioone.

Hindame paindlikkust ja julgust õppida oma ja teiste vigadest. Oleme avatud muudatustele, mis tulenevad

asutuse sisemistest või välistest vajadustest ning oleme valmis muudatuste elluviimiseks.

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
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4. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Lasteaed-Põhikooli  hetkeseisu  analüüsiks  kasutati  meetodina  SWOT  analüüsi.  Töövormina  kasutati

grupitööd ja ühiseid arutelusid. Töö esialgsel etapil fikseeriti organisatsiooni tugevad ja nõrgad küljed,

võimalikud ohud ja võimalused. Töös osales kogu kollektiiv. Sise- ja välistegurite lõplik valik toimus

esinemissageduse  ja  mõjususe  printsiibi  järgi.  Seejärel  toimus  analüüs,  mille  käigus  koostati  uus

tegevuskava kuues valdkonnas.

4.1 SWOT-analüüsi tulemused
Tugevused (S) Nõrkused (W)

 Hea maine
 Lapsevanemate rahulolu
 Valmisolek muutusteks
 Remonditud, turvaline (kohandatud erivajadustega lastele), 

esteetiline ja puhas maja
 Kaasaegsed ja mitmekesised õppe- ning abivahendid nii 

metoodikas kui klassides/rühmades/kabinettides
 Basseini olemasolu /ujumisvõimalus
 Igas rühmas/klassis/kabinetis olemas arvuti ja internetiühendus
 Oma köök ja igapäevased vitamiinipausid
 Spordiväljak 
 Piisavalt tugispetsialiste ja abijõudusid (vabatahtlikud ja 

asendusteenistuja)
 Töötajad on kaasatud töögruppidesse
 Kvalifitseeritud, professionaalne, sõbralik, üksteist toetav ja 

pühendunud kollektiiv 
 Võimaldatud töötajatele töö tervishoidu (töötervishoiuarst, 

abivahendid)
 Selge ja toimiv personalipoliitika
 Koostöö rehabilitatsiooniteenuse osutajaga
 Individuaalne lähenemine ja eripärade arvestamine
 Toimiv meeskonnatöö lapse arengu toetamiseks
 Eesmärgipärane tervisedendus
 Võimalus osaleda huviringides 
 Koostöö erinevate huvigruppidega
 Praktikabaasiks olemine
 ELasteaia ja eKooliga liitumine 
 „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmiga  liitumine
 Väljakujunenud sümboolika
 Haridusameti konkurssidel osalemine
 Eestisisestes ja rahvusvahelistes projektides osalemine 
 Toimuvad traditsioonilised ühisüritused, metoodikakonverentsid

ja väljasõidud 
 Töötajatele võimaldatakse enesetäiendamist 

 Muukeelsete laste suur arv
 Suur kaadri voolavus
 Koolipsühholoogi, tegevusterapeudi puudumine 
 Hoolekogu passiivsus
 Kasin eelarve (vähene ressursside olemasolu takistab 

arendustegevust)
 Mitteturvalised väravad ja piirdeaed 
 Ruumipuudus
 Väike autoparkla nii väljapool kui seespool piirdeaeda
 Vähe teadmisi agressiivsuse ohjamiseks 
 Kodu ja lasteasutuse nõrk koostöö lastele põhiväärtuste 

õpetamisel

Võimalused (O) Ohud (T)
 Asutuse aktiivsem tutvustamine  meedias
 Info jagamine koduleheküljel erinevates keeltes (vene, inglise)
 Kujunemine ainult erivajadustega laste asutuseks
 Rohkem erispetsialiste
 Lapsevanemate aktiivsem kaasamine
 Õppevahendite ja IKT vahendite kaasajastamine
 Kehapuuetega lastele sobiliku mitmekülgse õueinventari 

olemasolu
 Varjualune/õuesõppepaviljon ja motoorikarada õuealal
 Õppetegevuste rikastamine  erinevates projektides osalemise 

kaudu
 Valikainete mitmekesistamine
 Järjepidev karjäärinõustamine
 Lõõgastusnurga täiendamine
 Õuesõppe arendamine

 Võimaluste vähesus erivajadustega laste ametiõppeks ja
gümnaasiumis toimetulekuks

 Ettearvamatud käitumised laste poolt
 Õpilaste arvu vähenemine
 Reaalse kriisiolukorra puhul väga keeruline 

evakueeruda liikumispuudega laste rohkuse tõttu
 Keerulised liitklassid
 Läbipõlemise oht
 Lastevanemate vähene huvi lapse vajaduste toetamisel, 

märkamisel ja koostööks kooliga
 Lapse tervisehäiretest kooli mitteteavitamine
 Keelebarjäär muukeelsete lapsevanematega
 Tehnilise personali töö vähene väärtustamine, sh madal 

töötasu
 Ühiskonna hoiak erivajadustega laste ja erikoolide 

suhtes
 Ühiskonna teadmatus varajase sekkumise osas
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4.2. Eelmise arengukava  täitmise tulemused

2012-2014 arengukava täitmise analüüs viidi läbi iga õppeaasta lõpus viimasel õppenõukogu koosolekul

direktori poolt. Tulemused on fikseeritud pedagoogilise nõukogu protokollides.

2012-2014 arengukava täitmine valdkonniti:
Valdkond Täitmine

Eestvedamine ja 
juhtimine

Selle valdkonna prioriteet oli: kaasates kogu personali on loodud lapse arengut toetavad
tingimused ja dokumentatsioon. 
Planeeritud meetmete täitmine 100% ulatuses. Tulemusteks on loodud terve kollektiivi,
lapsi  ja  vanemaid  kaasav  sisehindamissüsteem,  dokumenteeritud  personalipoliitika.
Täiendatud on asjaajamiskorda, lasteaia ja kooli kodukorda, lasteaia ja kooli õppekava,
töötasujuhendit  ja  töökorraldusreegleid.  Koostatud on  sisehindamiskord,  töörühmi
tutvustav materjal, säästliku ja keskkonnahoidliku majandamise kava, mürgiste taimede
juhend.  Edukalt  osaletud Tallinna  Haridusameti  konkurssidel:  2012  Sõbralik
Koolisöökla  3.koht,  „Tubli  tervisedendaja  2012“,  „Tubli  tervisedendaja  2013“,
„Turvaline Kool 2013“ 3.koht, „Parim lõimumisprojekt 2013“ 1.koht. Osaletud 2011-
2013  Comeniuse,  2012-2014  NordPlus  ja  2012-2014  järjehoidjate  rahvusvahelistes
projektides,  Lasnamäe  Linnaosa  „Tervisekool  2013“  ning  „Südame-  ja
veresoonkonnahaiguste ennetamine 2012“ projektides. 

Personali 
juhtimine

Selle  valdkonna  prioriteet oli:  lapse  arengu  tagamiseks  nõutava  kvalifikatsiooni  ja
asutuse väärtustele vastava teadmiste ja hoiakutega personal.
Planeeritud meetmete täitmine 99% ulatuses. Tulemusteks on selge personali struktuur,
toimiv  koolituspoliitika,  vajadustest  tingitud  sisekoolitused,  IT  vahendite  aktiivne
kasutamine,  toimiv  mentorlus-  ja  motivatsioonisüsteem,  personali  arenguvestluste
läbiviimise  süsteem.  Toimib  kogemuste  vahetamise  süsteem  lahtiste  tundide  ja
sisekoolituste kaudu.  Koostatud on tulemustepõhised ametijuhendid, laste ja töötajate
toitlustamise  kord,  asenduste  arvestamise  kord,  töötajate  esmase  juhendamise  kord,
iseseisva  enesetäiendamise  kord,  kvalifikatsiooninõuete  kompetentsid.  Töötajad
kuuluvad  paljudesse  erialaliitudesse,  ametiühingusse,  ühingutesse,  MTÜ-desse.
Teostamata on karjäärinõustamise koolitus.

Koostöö 
huvigruppidega

Selle valdkonna prioriteet oli: koostöö huvigruppidega toetab laste ja asutuse arengut.
Planeeritud meetmete täitmine 100% ulatuses. Tulemusteks on aktiivne koostöö haridus,
meditsiini- ja sotsiaalasutustega, külastatud mitmeid eriõppeasutusi üle Eesti (Lahmuse
Kool, Kallemäe Kool, Porkuni Kool, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus) eesmärgiga
tõsta  töötajate  pädevust  töös  erivajadustega  lastega.  Asutus  on  olnud  aktiivseks
praktikabaasiks  üliõpilastele  järgmistest  kõrgkoolidest  TLÜ,  TÜ,  TTK,  Tallinna
Tugikeskus.  Asutuse  tegevust  on  kajastatud  televisioonis  (ETV  2)  ja  ajakirjanduses
(www.lasteaed.net, Õpetajate Leht, Lasnamäe Leht, Vaimukad, Eripedagoogika, Tallinna
Hariduse aastaraamatus 2013 ja 2014). Asutuses käisid väliskülalised (Soome õppejõud
ja õpetajad, Comeniuse projekti osalejad Türgist, Soomest, Itaaliast, Saksamaalt, EVT
rahvusvahelised  vabatahtlike  koordinaatorid,  NordPlus  projekti  osalejad  Soomest,
Taanist,  Norrast).  Korraldatud  alates  2011.aastast  Lasnamäe  Lasteaedade  laulupidu.
Oleme  osalenud  traditsioonilistel  näitustel,  konkurssidel,  festivalidel:  Savilinnu
teatrifestival,  teatrifestival  „Kanutiaia Kann“, Lasnamäe lasteaedade näitus, Lasnamäe
koolieelikute  etlemiskonkurss,  Tallinna  puuetega  laste  ja  noorte  lauluvõistlus
„Laulurõõm“. Väga palju on erinevaid toetajaid ja sponsoreid üritustele ja tegevustele (nt
Postimehe  tasuta  tellimus,  Lasnamäe  linnaosa  tasuta  graniitkillustik,  tervisenädalate
toetajad: E-Piim, Saaremaa Lihatööstus, Maag Piimatööstuse AS, AS Leibur, AS Fazer
jne). Toimib koostöö hoolekoguga ja teiste lasteaedadega. Koostöö õpilasesindusega on
olnud suurepärane:  Comeniuse  projektis  osalemine ja  ürituste  läbiviimine  (isadepäev,
jõululaat, diskod).

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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Õppekasvatustöö Selle valdkonna prioriteet oli: võimetekohaselt arenenud laps. 
Planeeritud  meetmete  täitmine  86%  ulatuses.  Tulemusteks on  õppekavade  vastavus
riiklike  õppekavadega,  lisatud  lasteaia  õppekavasse  koolivalmiduse  põhimõtted,
õuesõppe  ja  väärtuskasvatuse  valdkond.  Loodud  varajase  märkamise  ja  sekkumise
strateegiad  ning  läbiviidud  meeskonnatööd  tugitegevuste  rakendamiseks  ja
psühhosotsiaalse  keskkonna  kujundamiseks.  Kõik  üritused,  õppematerjalide
valmistamised ja ostmised lähtuvad väärtuskasvatusest (nt lasteaia õppeaasta eesmärk).
Avatud uus erirühm (tasandus) üldrühma asemel, arendatud huvitegevust nii lasteaia kui
kooli  osas,  tagatud  lapse  vajadustest  lähtuvad  tugiteenused,  tõusnud  ürituste  tase,
rakendatud  eKool  ja  eLasteaed.  Teostatud on  õueala  loodusobjektide  kaardistamine,
koostatud  õpimapp,  saadud  RMK-st  puupakke,  ostetud  õuesõppelaud  ja  vajalikud
õppevahendid  (ilmajaam,  luubid  jms). Teostamata on  õuesõppeklassi  rajamisel
õuepaviljon ja motoorikarada. 

Ressursside 
juhtimine

Selle valdkonna prioriteet oli: asutuses on tagatud eelarveliste ja teiste ressursside tõhus
ja säästlik kasutamine õppekasvatustöö läbiviimiseks ja laste igakülgseks arendamiseks.
Planeeritud meetmete  täitmine  83% ulatuses.  Tulemusteks on haljastatud ja  osaliselt
korrastatud õueala, paigaldatud kooli peauksele varikatus, tuletõrjetreppidele piirdeaiad
ja ehitatud spordiväljak. Tööõpetuse klass on sisustatud vastavalt vajadustele, lisandunud
on  keraamikaahi  ja  kangasteljed.  Ravivõimlemiskabinet  on  täienenud  massaaži  ja
teraapialaudadega.  Liikumispuudega  laste  rühma  on  paigaldatud  potiiste,
invakraanikauss  ja  spetsiaalne  kõrge  õueliivakast.  Pervasiivsete  laste  rühma  soetatud
spetsiaalsed õppevahendid ja mööbel individuaalseks õppetööks. Metoodilised materjalid
on täienenud kaartide,  plakatite,  õppemängude ja näidismaterjalidega.  Teostamata on
piirdeaia  ja  ebaturvaliste  väravate  ning  üldrühmade  mänguväljaku  muldkeha
väljavahetamine.
Inforessursid: Asutus on varustatud Tallinna linnavalitsuse abiga IT vahenditega 100%
ulatuses,  ostetud  2  interaktiivset  tahvlit  koos  projektoritega,  kujundatud  uus
kodulehekülg  koos  selle  majutusrendiga.  Teostamata on  dokumendikaamerate
soetamine, kuna vajadus puudub.
Raamatukogu: uuendatud  on  raamatukogu  kasutamise  eeskirja,  renditud  RiksWeb
kasutajamoodul  kasutamiseks kõikidele  töötajatele  ja õpilastele,  fondi  liigitussüsteemi
korrastamine, suurenenud on teavikute ja laenutuste arv, võeti kasutusele vöötkoodiga
märgistamise kleebised.

Turvalisus Selle valdkonna prioriteet oli: turvaline ja lapse arengut toetav õpikeskkond.
Planeeritud  meetmete  rakendamine  100%  ulatuses.  Tulemuseks on  uuendatud
hädaolukorra  lahendamise  plaan  ja  koostatud  tulekahju  korral  tegutsemise  plaan.
Asutuses  on  läbiviidud  riskianalüüsid  ja  selle  tegevuskavast  tulenevalt  teostatud
töötajatele  parendustegevusi:  töötoolid,  ühekordsed  kindad,  desinfitseerimisvahendid,
päästetekid,  saadetud töötervishoiuarsti  vastuvõtule  ja täiendatud töökorraldusreeglites
töötervishoiu  peatükki  tervisekontrolli  ja  abivahendite  hüvitamisega.  Koolitatud  kõik
kriisimeeskonna  liikmed.  Esmaabi  valdkonnas  koolitatud  kõik  töötajad  2012  ja  iga
kolme  aasta  järel  direktori  käskkirjaga  määratud  esmaabi  andjad.  Kaks  korda  aastas
viidud läbi evakuatsiooniõppus kõikidele töötajatele ja lastele/õpilastele.

Tervisedendus Selle  valdkonna  prioriteet oli:  teadlikkuse tõstmine  tervisliku toitumise,  liikumise ja
vaimse tervise hoidmise tähtsusest.
Planeeritud meetmete rakendamine 83% ulatuses. Tulemuseks on õpilaste poolt loodud
tervisliku toitumise teemaline loovtöö ja elektrooniline retseptiraamat,  igal  õppeaastal
toimuvad  ka  loengud  erinevatel  teemadel:  toitumine,  suitsetamine,  liikumine,
narkootikumid,  internetiohud.  Loodud  personalile  ja  lastele/õpilastele  lõõgastusnurk.
Viidud  läbi  traditsioonilised  ja  mitmekesised  tervise  teemanädalad.  Personal  osaleb
erinevatel  liikumisüritustel  ja  igakevadisel  asutuse  matkal.  Personalile  on  läbi  viidud
terviseteemalised  koolitused  (leivaküpsetamine,  kitsepiimatooted,  ravimtaimed).
Teostamata on laste/õpilaste liikumise uuring, mille vajadus puudub.

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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Tulenevalt 2012-2014 arengukava täitmise analüüsist, on järgmised parendusettepanekud:

 Kaasata õpilasesindust senisest enam õppeasutuse arendustegevusse.

 Vahetada välja piirdeaed ja paigaldada automaatselt avanevad väravad.

 Välja vahetada üldrühmade mänguväljaku muldkeha.

 Viia läbi karjäärinõustamise koolitus.

 Täiendada õuesõppeklassi rajamist õuepaviljoni ja motoorikarajaga. 

 Täiendada liikumispuudega ning pervasiivsete laste rühma spetsiaalsete abi- ja õppevahenditega.

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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5. ARENDUSVALDKONNAD JA PRIORITEEDID 2015-2018

Õppeasutuse  arenduse  valdkonnad  on  nimetatud  haridus-  ja  teadusministri  määruse  nr  62  „Kooli  ja

lasteasutuste nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes“ (13.august 2009), mille alusel on

koostatud sisehindamise kord.

Strateegiline  juhtimine  põhineb  planeeri  –  teosta  –  analüüsi  –  parenda  meetodil  (Demingi  ratas):

Õppeasutuse arenduse valdkonnad ja peamised strateegilised tegevussuunad valdkonniti:

1. Eestvedamine ja juhtimine – kvaliteedijuhtimise juurutamine;
2. Personali juhtimine – järjepidevuse saavutamine õppiva organisatsioonina;
3. Koostöö huvigruppidega – lapse/õpilase arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna kujundamine;
4. Ressursside juhtimine – säästlik majandamine;
5. Õppekasvatustöö – õppekavade rakendamine ja parendamine;
6. Tervisedendus – tervislike eluviiside kujundamine.

Lähtudes  SWOT analüüsi  ja sisehindamise  tulemustest  ning eelmise arengukava tegevuskava täitmise

analüüsist tuuakse välja arendusvaldkonnad ja prioriteedid neljaks aastaks (2015-2018) järgnevates

valdkondades:

1. Eestvedamine ja juhtimine

 Õppeasutuse tutvustamine erinevates meediakanalites.
 Uuenev ja seadusandlusega vastavuses asutuse dokumentatsioon.
 Kõikide töötajate kaasamine töögruppidesse ja ürituste organiseerimisse.
 Õppeasutuse aktiivne osalemine rahvusvahelistes ja kogukonna sisestes 

projektides/konkurssidel.

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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2. Personali juhtimine

 Toimiv ja õppeasutuse eesmärkidele vastav koosseisu struktuur.

 Kvalifitseeritud ja pidevalt arenev personal.

 Mentorsüsteemi arendamine tugiisikusüsteemiga.

 Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendamine.

 Metoodikakonverentsi ja koolitustel osalemise jätkamine.

 Ühiste traditsiooniliste ürituste jätkamine.

 Töötajate töötervishoiu tagamine.

3. Koostöö huvigruppidega

 Lapsevanemate nõustamissüsteemi arendamine.
 Õpilasesinduse kaasamine asutuse tegevusse.
 Koostöö traditsioonide jätkamine ja arendamine.
 Vilistlaste koostöö arendamine.
 Koostöö jätkamine Tallinna Haridusameti, SA Innove, EstYes, Kaitseressursside Ameti, 

toetajate, sponsorite, ülikoolide, Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.
 Erinevate ja mitmekesiste huviringide pakkumine.

4. Ressursside juhtimine

 Turvaline õueala (turvaline aed ja väravad, laste mänguväljakud, õueatraktsioonid).
 IKT vahendite järjepidev arendamine.
 Tunnetustoa loomine.
 Mitmekesised ning spetsiaalsed erirühmade/klasside õppe- ja mänguvahendid.
 Siseparkla laiendamine.
 Õuesõppeala ja spordiväljaku täiendamine.

5. Õppekasvatustöö

 Lapsest lähtuv, turvaline ja mitmekesine õpikeskkond ning õppekasvatustöö.
 Õppekavade arendamine.
 Kovisiooni rakendamine.
 Selge ja toimiv tugisüsteem nii lasteaias kui koolis.
 Väärtuste kujundamine läbi ürituste ja tegevuste.
 Õuesõppe suurem rakendamine.
 Raamatukogu koostöö arendamine.

6. Tervisedendus

 Traditsiooniliste tervisenädalate ja ürituste korraldamine.

 Tervislike eluviiside põhimõtete tutvustamine.

Kooskõlastatud :1. kooli õppenõukogu koosolekul 01.09.2014 nr 1-8/1
                           2. hoolekogu koosolekul 16.09.2014 nr 1-8/5
                          3. õpilasesinduse koosolekul 05.09.2014 nr 1-8/2
                         4. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 17.11.2014 nr 1-9/290
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6. TEGEVUSKAVA 2015-2018

6.1. Võtmeala: Eestvedamine ja  juhtimine
Üldeesmärk: Personal on kaasatud õppeasutuse arendustegevusse
6.1.1 Eestvedamine
Meede: Osaletakse aktiivselt projektides ja kujundatakse positiivset mainet
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Asutuse maine kujundamine ja eripärast teavitamine 
erinevates meediakanalites Asutuse  eripärast  on

teavitatud  avalikkust  ja
osaletud  erinevates
projektides

x x x x Direktor Direktor

Aktiivne osalemine rahvusvahelistes ja linnasisestes 
projektides

x x x x Projektigrupp Direktor

Koostöö kujundamine projektidega seotud ettevõtete ja 
asutustega

x x x x Direktor Direktor

6.1.2 Eestvedamine
Meede: Järgitakse seadusandluse nõudeid, vajadusel korrigeeritakse ja uuendatakse strateegilist dokumentatsiooni
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Arengukava täitmise analüüsimine üks kord õppeaastas 

Tagatud  on  läbimõeldud
ja tulemuslik 

x x x x Juhtkond Direktor
Õppeaasta  üldtööplaani  koostamine  ja  analüüsimine,
lähtudes arengukavast ja sisehindamisest

x x x x Juhtkond Direktor

Dokumentatsiooni  parendamine  seoses  seadusandluste  ja
vajadustega

õppeasutuse areng x x x x Direktor Direktor

6.1.3 Strateegiline juhtimine
Meede: Kaasatakse kogu personal koostöökultuuri arendamisesse
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Võimaluste tagamine kõikidele töötajatele soovitud 
töögrupi töös ja ürituste organiseerimise osalemiseks

Kõik asutuse töötajad on 
kaasatud asutuse 
arengusse ja osaletud on 
konkurssidel

x x x x Juhtkond Direktor

Ürituste tagasiside süsteemi loomine sisehindamise osana x Koostöögrupp Direktor
HA konkurssidel osalemine erinevate tegevuste 
tunnustamiseks

x x x x Juhtkond Direktor

Asutuse 35.sünnipäeva pidulik tähistamine x Koostöögrupp Direktor
6.1.4 Reageerimine ohu korral
Meede: Tagatakse kiire reageerimine ohu korral
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Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Evakueerumisõppuste läbiviimine kaks korda aastas Tagatud on ohutu ja kiire x x x x Kriisimeeskond Direktor
Tulemuste analüüsimine ja puuduste kõrvaldamine evakueerumine x x x x Kriisimeeskond Direktor
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6.2. Võtmeala: Personali juhtimine
Üldeesmärk: Asutuses on nõutava kvalifikatsiooni ja asutuse väärtustele vastavate teadmiste ja hoiakutega personal
6.2.1 Personali vajaduse hindamine
Meede:  Tagatakse personali koosseisu paindlik muutus vastavalt vajadusele
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Analüüsi põhjal vajamineva kooseisu prognoosimine 
järgmiseks õppeaastaks 

Tagatud  on  vajadusele
põhinev  koosseisu
struktuur 

x x x x Juhtkond Direktor

Personali koosseisu muudatuste sisseviimine x x x x Personalijuht Direktor
6.2.2 Personali motiveerimine ja toetamine
Meede : Parendatakse motivatsiooni- ja tunnustus- ning mentorsüsteeme
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi  parendustöö 
jätkamine vastavalt personali rahulolu uuringutele ja 
arenguvestlustele

Parendatud on 
motivatsiooni- ja 
tunnustussüsteemi ning 
mentorsüsteemi

x x x x Personalijuht Direktor

Mentorsüsteemi täiendamine (lühi- ja pikaajaline 
mentorlus)

x Personalijuht Direktor

6.2.3 Personali kaasamine
Meede: Tagatakse võimalus osaleda ürituste korraldamisel
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Ühiste traditsiooniliste ürituste korraldamine Tagatud on töötajate 

osalemine üritustel
x x x x Personalijuht Personalijuht

Töötajate kaasamine traditsiooniliste ürituste korraldamisse x x x x Töötajad Personalijuht
6.2.4 Personali arendamine
Meede : Luuakse tingimused töötajate professionaalseks arenguks
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Täiendkoolitustel osalemise võimaldamine Loodud  on  tingimused

töötaja  professionaalseks
arenguks

x x x x Juhtkond Personalijuht
Sisekoolituste korraldamine x x x x Juhtkond Personalijuht
Kogemuste jagamine õpetajalt õpetajale x x x x Pedagoogid Õppejuhid 
6.2.5 Personali töötervishoid
Meede: Luuakse töötajate töötervishoiunõuetele vastavad tingimused
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Riskianalüüsi läbiviimine vastavalt vajadusele Loodud on turvaline 

töökeskkond ja tagatud 
tervist säästvad töövõtted

x x Töökeskkonnagrupp Direktor
Töötervishoiu tegevuskava koostamine ja täitmine vastavalt
riskianalüüsile

x x Töökeskkonnagrupp Direktor 

Töötajate koolitamine ohutute töövõtete osas vastavalt 
vajadusele

x x x x Töökeskkonnagrupp Direktor

Töötajate saatmine vastavalt tegevuskavale 
töötervishoiuarsti vastuvõtule

x x x x Haldusjuht Direktor 

Töötajate töötervishoiu tagamine spetsiaalsete 
abivahenditega (ortoosid, prillid, jalatsid, randmetoed jne)

x x x x Direktor Direktor 
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6.3. Võtmeala: Koostöö huvigruppidega
Üldeesmärk: Koostöö huvigruppidega toetab laste ja asutuse arengut
6.3.1  Koostöö lapsevanematega
Meede: Arendatakse lapsevanemate nõustamissüsteemi, koostöö traditsioone ja huviringe
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Lapsevanemate nõustamissüsteemi arendamine, sh 
üldrühmadele

Tagatud  on  toimiv
lapsevanemate
nõustamissüsteem

x Lapse arengut toetav
meeskond (LATM)

HEVKO

Erinevate huviringide pakkumine lähtuvalt vajadustest ja 
rahulolu uuringutest

x x x x Huvijuht, lasteaia
õppejuht

Direktor

Koostöö traditsioonide jätkamine ja arendamine x x x x LATM Õppejuhid
6.3.2  Koostöö õpilasesindusega
Meede: Arendatakse koostööd juhtkonna, õpilasesinduse ja vilistlaste vahel
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Üldtööplaani täiendamine õpilasesinduse tööplaaniga Tagatud  on  toimiv  ja

tõhus koostöö  
x x x x Juhtkond Direktor

Õpilasesinduse kaasamine asutuse esindamisele nii 
majasiseselt kui väljaspool maja

x x x x Juhtkond Direktor

Vilistastega koostöö ja ürituste arendamine x x x x Õpilasesindus Direktor 
6.3.3  Koostöö hoolekoguga
Meede: Arendatakse igakülgset koostööd
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Koostöö arendamine ürituste läbiviimisel Tagatud  on  tõhus  ja

toimiv koostöö 
x x x x Hoolekogu esimees Direktor

Asutuse jätkusuutliku arengu tagamine x x x x Hoolekogu esimees Direktor
6.3.4Koostöö kõrgkoolidega
Meede: Tagatakse koostöö jätkusuutlikkus  kõrgkoolidega
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Praktikabaasi võimaluste tagamine ja laiendamine Tagatud on tõhus ja 

toimiv koostöö 
x x x x Juhtkond Direktor

Koostöö tagamine kõrgkoolidega (tagasiside) x x x x Juhtkond Direktor
6.3.5 Koostöö teiste asutustega
Meede: Arendatakse lapse arengut soodustavat ja toetavat koostööd erinevate huvigruppidega
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Koostöö arendamine teiste lasteaedade ja koolidega Tagatud on tõhus ja 

toimiv koostöö
x x x x Juhtkond Direktor

Koostöö jätkamine EstYesi ja Kaitseressursside Ametiga x x x x Juhtkond Direktor
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Koostöö jätkamine nõustamiskomisjoni, SA Innove, 
Haridusameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega

x x x x Juhtkond Direktor

Sponsorite ja toetajate leidmine traditsiooniliste üritustele x x x x Töögruppide juhid Direktor

6.4. Võtmeala: Ressursside juhtimine
Üldeesmärk: Asutuses on tagatud eelarveliste ja teiste ressursside tõhus ja säästlik kasutamine õppekasvatustöö läbiviimiseks ja laste igakülgseks arendamiseks
6.4.1 Materiaal-tehnilise baasi arendamine
Meede: Tagatakse turvaline ja mitmekesine õueala
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Piirdeaia vahetamine

Tagatud on turvaline ja 
mitmekesine õueala

x Linnavalitsus Direktor
Automaatselt avanevate väravate paigaldamine x Linnavalitsus Direktor
Majaesise lastemänguväljaku korrastamine  (mulla vahetus) x Haldusjuht Direktor
Kiikede alusmattide paigaldamine x Haldusjuht Direktor
Uute õueala atraktsioonide paigaldamine x Haldusjuht Direktor
Siseparkla laiendamine x Linnavalitsus Direktor
Meede: Korrastatakse  maja ruumid, fassaad ja õueala
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Allikas
Lasteaiapoolse fassaadi krohvi parandamine Korrastatud  on  maja

fassaad ja ruumid
x Haldusjuht Direktor

Ruumide remontimine vastavalt vajadusele x x x x Haldusjuht Direktor
Õuesõppepaviljoni paigaldamine x Haldusjuht Direktor
Meede:  Varustatakse füüsilist õppekeskkonda abivahenditega
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Siilikese rühmale spetsiaalsete abivahendite tagamine: 
esiku vahetuslaud, automaatselt avanev  rühmauks

Tagatud  on  vajadustele
vastav  füüsiline
õpikeskkond

x x Haldusjuht Direktor

Järjepidev spetsiaalsete õppevahendite ostmine 
erivajadustega  lastele rühmadele

x x x x Direktor Direktor

Spordiväljaku võimaluste arendamine x Haldusjuht Direktor  
6.4.2  Säästlik majandamine ja keskkond
Meede : Rakendatakse säästlikku majandamist ja keskkonnahoidu
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Säästliku  majandamise jätkamine x x x x Haldusjuht Direktor
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Tagatud  on  säästlik
majandamine  ja
keskkonnahoid

Prügimaja paigaldamine x Haldusjuht Direktor
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6.4.3 Inforessursside juhtimine
Meede: Ostetakse IKT vahendeid
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
iPadide ostmine õpilastele 7 tk Tagatud on mitmekesine 

õppekasvatustöö 
erinevate IT vahenditega

x IT juht Direktor
Interaktiivsete tahvlite ostmine (1tk – 2015, 1 tk – 2016,
1tk – 2017)

x x x IT juht Direktor

Sülearvutite  ostmine  saali  ja  õpetajatele,  kes  liiguvad
klasside vahel

x x IT juht Direktor 

Meede: Liitutakse erinevate õppekeskkondadega
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
eLasteaia keskkonnaga liitumine Liitutud on eLasteaia ja 

Kooliks Valmis 
keskkondadega

x IT juht Direktor

Kooliks Valmis e-õppekeskkonnaga liitumine x IT juht Direktor
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6.4.4 Raamatukogu
Eesmärk: Raamatukogu sisaldab õppekirjanduse kogu ja metoodilisi juhendeid, sõnaraamatuid, teatmeteoseid, terviktekstidena käsitletavaid kirjandusteoseid ning muid igapäevaseks 
õppetööks vajalikke teavikuid
Meede:  Toetatakse trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate hankimise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava elluviimist
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Õppekirjanduse  e-tellimuse  kogumine  ja  tellimine
õpetajatelt kaks korda õppeaastas

Hästi korraldatud ja 
toimiv õpperaamatukogu
fond, lugejateenindus 
ning aruandlus

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Üldarendavate  ning  õppe-  ja  kasvatustegevuses  vajalike
teavikute  ning  perioodika  vajaduse  selgitamine  ning
põhikogu komplekteerimine

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Koostöö korraldamine kirjastuste ning raamatuleviga 
tegelevate isikute ja asutustega kogude täiustamiseks

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Koostööd korraldamine ERÜ,  Lastekirjanduse Keskuse, 
teiste raamatukogude  jt asutustega 

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Meede:  Täiendatakse ja kontrollitakse RIKS andmebaasi
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Korraldatakse RIKSWEBi kasutamise koolitused uutele 
õpilastele ja töötajatele

Lugejad kasutavad 
RIKSWEBI, 
raamatukogufondi 
inventuur on läbiviidud 

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

RIKS andmebaasi andmete pidev kontrollimine ja 
täiendamine

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Raamatukogufondi inventuuri läbiviimine x x x x Raamatukoguhoidja Direktor
Raamatutugede ja liigieraldajate kasutusele võtmine x x Raamatukoguhoidja Direktor

Meede: Täiendatakse koostööd ja infovahetust
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Osalemine  rahvusvahelistes raamatukogude projektides 
(järjehoidjate projekt vms)

Tagatud  on  edukas
infovahetus  ja  koostöö
personaliga

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor 

Raamatukogu-, ettelugemispäevade, näituste jmt ürituste 
korraldamine

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor

Info edastamine personalile ja õpilastele kirjanduse ja 
sündmuste kohta

x x x x Raamatukoguhoidja Direktor
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6.5. Võtmeala: Õppekasvatustöö
Üldeesmärk: Võimetekohaselt arenenud laps
6.5.1 Lapse areng
Eesmärk: Koolis ja lasteaias toimib HEV õppe koordineerimissüsteem, tugisüsteem ja meeskonnatöö
Meede:  Luuakse ja rakendatakse varajase märkamise ja sekkumise strateegiad, jälgitakse individuaalset arengut, rakendatakse vajalikke tugiteenuseid
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Erirühmade  põhimõtete,  töökorralduse,  töösisu,  arengu
hindamise ja jälgimise arendamine

Igale HEV lapsele on 
tagatud tema võimeid 
arvestatav individuaalne 
arengu- või õppekava

x x x x LATM Õppejuht

Lapsest  lähtuva,  turvalise  ja  mitmekesise  õpikeskkonna
ning õppekasvatustöö arendamine

x x x x LATM Õppejuhid

Selge ja toimiva tugisüsteemi loomine x x x x LATM Õppejuhid
Meede:  Luuakse arusaadav ja toimiv meeskonnatöö ning koostöö lapsevanematega
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Kovisiooni rakendamine meeskonnatöö meetodina Tagatud  on  toimiv

meeskonnatöö ja koostöö
lapsevanematega

x x x x LATM HEVKO
Koostöö parendamine lapse-õpetaja-lapsevanema vahel x x x x LATM HEVKO
Lapsevanematele koolituste korraldamine x x x x LATM Õppejuhid
Agressiivse  lapse  rahustamise  võtete  kasutamine  (Verge
meetod)

x x x x LATM HEVKO

Meede: Rakendatakse Kiusamisest Vaba Lasteaia ja Kooli põhimõtteid 
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Kiusamisest Vaba Kooliga liitumine Tagatud on turvaline 

õpikeskkond
x Õppejuht Direktor

Kiusamisest  Vaba  Lasteaia  programmi  rakendamine
lasteaias

x x x x Õppejuht Direktor
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6.5.2 Õppekava
Eesmärk: Lasteaia//kooli õppekava vastab seadusandlikele nõuetele
Meede: Tagatakse kooli õppekava pidev arendustöö
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Karjääri- ja kutsenõustamise arendamine kooli õppekavas Kooli  õppekavasse  on

lisatud  karjääri-  ja
kutsenõustamine  ning
valikainete ainekava

x x x x Pedagoogid Õppejuht
Valikainena  B-võõrkeelt  õppimise  võimaldamine  ja
ainekava koostamine kooli õppekavasse

x x x Pedagoogid Õppejuht

Meede:  Tagatakse lasteaia õppekava pidev arendustöö
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Olemasoleva lasteaia õppekava analüüsimine Lasteaia  õppekavasse  on

lisatud  meediapädevuste
kujundamine

x Pedagoogid Õppejuht
Meediapädevuste kujundamise valdkonna lisamine lasteaia
õppekavasse

x x x x Pedagoogid Õppejuht

6.5.3 Õppekorraldus ja meetodid
Eesmärk:  On loodud tingimused lapse ea-ja võimetekohaseks arenguks, õuesõppeks ja tervise tugevdamiseks
Meede:  Luuakse õuesõppe tingimused lapse ea- ja võimetekohaseks arenguks
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Õuesõppe klassi arendamine Loodud  on

õppekasvatustööd toetav
õueala

x x x x Pedagoogid Direktor
Õuesõppe  võimaluste  laiendamine  (loodusõpperada,
motoorikarada)

x x x x Pedagoogid Direktor

6.5.4 Väärtused ja eetika
Eesmärk: Lapse kõlbelised väärtused kujunevad kodu ja lasteasutuse koostöö tulemusena
Meede: Õpetatakse teadlikult asutuse väärtusi
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Õppeasutuse  väärtustest,  mitmekultuurilisuse  eripärast  ja
Eesti  rahvakalendri  tähtpäevadest  lähtuvate  ürituste
korraldamine

Tagatud  on  õppeasutuse
väärtustest  lähtuvad
üritused ja tegevused

x x x x Pedagoogid Õppejuht

Väärtusepuude  kujundamine  rühmadesse/
rekreatsiooniruumi

x x x x Pedagoogid Õppejuht

Keskkonnateadlikkuse kujundamine läbi väärtuste x x x x Pedagoogid Õppejuht
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6.6 Tervisedendus
6.6.1 Toitlustus
Eesmärk: Kõik asutuse lapsed/õpilased ja personal on teadlikud tervisliku toitumise ning liikumise põhimõtetest
Meede: Tutvustatakse tervisliku toitumise põhimõtteid
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Tervisliku menüü koostamine vastavalt seadusandlusele Tagatud on teadlikkus 

tervislikust toitumisest
x x x x Tervisenõukogu Direktor

Tervislike vahepalade ja jookide pakkumine üritustel x x x x Tervisenõukogu Direktor
Tervisliku toitlumise teemaõhtute/loengute korraldamine 
personalile

x x x x Tervisenõukogu Direktor

6.6.2 Liikumine
Meede: Selgitatakse liikumise tähtsust tervisele, kaasatakse lapsed/õpilased liikuma
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Erinevate spordialade tutvustamine lastele/õpilastele

Tagatud on teadlikkus 
liikumise tähtsusest

x x x x Tervisenõukogu Direktor
Õuesviibimise  ja  liikumistegevuse  suurendamine
lastele/õpilastele

x x x x Tervisenõukogu Direktor

Asutusesiseste treeningute pakkumine personalile x x x x Tervisenõukogu Direktor
Kooli territooriumil talgupäevade korraldamine x x x x Tervisenõukogu Direktor
Tervisematka korraldamine personalile x x x x Tervisenõukogu Direktor
Üleriigilistel liikumisüritustel osalemine personaliga x x x x Tervisenõukogu Direktor
6.6.3 Vaimne tervis
Meede: Korraldatakse vaimset tervist toetavad üritused
Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Teostajad Vastutaja Analüüs
Väärtuskasvatuse põhimõtete rakendamine x x x x Tervisenõukogu Direktor
Heategevuslikel üritustel/tegevustel osalemine x x x x Tervisenõukogu Direktor
Vaimse tervise koolituste ja ürituste korraldamine 
personalile

Tagatud on teadlikkus
vaimse tervise hoidmisest

x x x x Tervisenõukogu Direktor

Tervislike eluviiside propageerimine õppeaasta üritustel x x x x Tervisenõukogu Direktor
Majasiseste terviseürituste, teemapäevade/nädalate 
korraldamine

x x x x Tervisenõukogu Direktor

Ennetustegevuste loengute jätkamine vigastuste, liikluse, 
tule- ja veeohutusest

x x x x Tervisenõukogu Direktor
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7. PERSONALI TÄIENDKOOLITUSKAVA
Koolituse kategooria Koolitused 2015 2016 2017 2018 Vastutaja Allüksus
Pedagoogi/spetsialisti
üldpädevusi arendav

koolitus

Kasvukeskkonna kujundamine x Personalijuht Terve kollektiiv
Loovõppemeetodid x Personalijuht Kool/Lasteaed
Viha ja valetamise psühholoogia x Personalijuht Kool
Karjäärinõustamine, karjääriõpetus x Personalijuht Kool/Lasteaed

Pedagoogi/spetsialisti
eripädevusi arendav

koolitus

Seksuaalsus ja vaimupuue x Personalijuht Terve kollektiiv
Muukeelne laps lasteasutuses (keelekümblus) x x x x Personalijuht Terve kollektiiv
Eripedagoogika alane koolitus x x Personalijuht Kool/Lasteaed
Alakõnega laste arengu toetamine x Personalijuht Kool/L
Lugemis- ja arvutamisraskuste ületamine x Personalijuht Kool

Asutuse spetsiifikast
lähtuv täiendkoolitus

Tegevusteraapia x Personalijuht Kool/Lasteaed
Käsitöö ja kunstialased koolitused x x x Personalijuht Kool/Lasteaed
Toiduhügieeni koolitus x x Haldusjuht Abiõpetajad,

õpetaja abid,
kokad

Tervisedenduse alane
koolitus

Tervishoiu põhimõtete tutvustamine x x x Tervisenõukogu juht Terve kollektiiv
Psühholoogiline eneseabi stressi ja väsimuse korral x Personalijuht Terve kollektiiv
Tervisliku toitumise põhimõtted x Tervisenõukogu juht Terve kollektiiv
Liikumisalased koolitused x Tervisenõukogu juht Terve kollektiiv

Turvalisuse alane koolitus Erinevates ohuolukordades tegutsemine x x Haldusjuht Terve kollektiiv
Esmaabikoolitus x Personalijuht Terve kollektiiv
Laste liikumise ohutus x x Personalijuht Terve kollektiiv

Koostöö alane koolitus Supervisioon ja kovisioon x Personalijuht Kool/Lasteaed
Konfliktide juhtimine x Personalijuht Terve kollektiiv
Suhtlemis- ja nõustamisoskused x Personalijuht Terve kollektiiv
Koostöö õpilaste ja lapsevanematega x Personalijuht Terve kollektiiv
Kuulamis- ja küsitlemisoskused x Personalijuht Pedagoogid 

IT alane koolitus IKT vahendite kasutamise võimalused õppekasvatustöös x x x x Infojuht Terve kollektiiv
E-lasteaia programmi kasutamine x Infojuht Lasteaed
Interneti turvalisus x Infojuht Kool/Lasteaed
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8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

1. Iga  õppeaasta  lõpul  analüüsitakse  õppenõukogu  koosolekul  ning  hoolekogu  ja  õpilasesinduse

koosolekul  tegevuskava  täitmise  tulemusi,  vajadusel  tehakse  tegevuskavadesse  korrektiive.

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor kooli õppenõukoguga ja hoolekoguga

ning  seejärel  kinnitab.  Koopia  muudetud  tegevuskavast  esitatakse  Tallina  Haridusameti

halduskorralduse teenistusele.

2. Iga  4  aasta  järel  koostatakse  uus  arengukava,  mis  kooskõlastatakse  õppenõukogu koosolekul,

hoolekogu koosolekul, õpilasesinduse koosolekul ja kinnitatakse Tallinna Haridusametis.

3. Arengukava uuendatakse seoses:

 haridusalase seadusandluse muudatustega;

 lasteaed-põhikooli staatuse muutumisega;

 õppenõukogu, hoolekogu või õpilasesinduse ettepanekutega;

 arengukava tähtaja möödumisega.
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