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SISSEJUHATUS 

Elva Lasteaed Õnneseen (edaspidi lasteaed Õnneseen) arengukava 2021-2023 on dokument, kus 

on määratletud lasteaia eesmärgid, visioon, missioon, põhiväärtused, tegevusvaldkondade 

tugevused ja arendamist vajavad tegevused, tegevusnäitajad ning arengukava uuendamise kord. 

Lasteaed Õnneseen arengukava koostamisel on lähtutud lasteaia põhimäärusest, sisehindamise 

aruande (2017-2019) tulemustest, koolieelse lasteasutuse seadusest, lastevanemate, laste ja 

õpetajate rahulolu uuringutest (Innove 2016-2018), õppeaastate kokkuvõtetest, õpetajate 

eneseanalüüsidest  ja arenguvestluste kokkuvõtetest ning Elva valla arengukavast 2019-2025 ja 

Eesti haridusstrateegiast. 

Arengukava koostamine toimus demokraatliku protsessina, kuhu kaasati lasteaia personal, 

lapsevanemad, lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse liikmed. 

Arengukava täitmine on kooskõlas Elva Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarvega. 

 

1. ÕPPEASUTUSE ÜLDANDMED 

Lasteaed Õnneseen on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse registris koodiga 75014830 

ning on Elva Vallavalitsuse poolt hallatav koolieelne lasteasutus. Lasteaedade tegevuse eesmärk 

on võimaldada eelkooliealiste laste hoid, alushariduse andmine ja kooliks ettevalmistus. 

1.1 Üldinfo ja asend 

Lasteaed Õnneseen asub kahel aadressil: 

 Lasteaed Õnneseen Elva maja Lasteaed Õnneseen Peedu majad 

Aadress: Kaja 4, Elva, 61505 Lõuna 5/7, Elva, 61508 

Telefon: 735 6017; 505 2075 745 6681; 524 1080 

e-post: onneseen@elva.ee onneseen@elva.ee 

Kodulehekülg: http://onneseen.elva.ee/ http://onneseen.elva.ee/ 

Rühmade arv: 8 3 

Rühmade arv kokku: 11, kõik rühmad on eesti õppekeelega. 

Laste arv: 193, seisuga 1. mai 2020 

mailto:peeduonneseen@elva.ee
http://onneseen.elva.ee/
http://onneseen.elva.ee/
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Juhtkond: direktor, õppealajuhataja, juhiabi. 

Personal: töötajate üldarv 47, kellest pedagoogilist personali 24 ja tugispetsialiste 2 (kolm töötajat 

on  lapsehoolduspuhkusel). 

Lasteaed Õnneseen on avatud tööpäeviti 6.45 – 18.45. 

Elva Lasteaed Õnneseen personali struktuur 
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1.2 Lasteaia kirjeldus ja eripära 

Lasteaed Õnneseen avati kuuerühmalisena 20. detsembril 1982. Hoone on ehitatud tüüpprojekti 

järgi. Alates aastast 2000 on lasteaed kandnud nime Elva Lasteaed Õnneseen (varem Elva II 

Lastepäevakodu). 1. aprillist 2005 on seoses juurdeehituse valmimisega lasteaia Elva majas 

kaheksa rühma. 2006. a 1. septembril liitus Õnneseenega üherühmaline Peedu Lasteaed, millele 

lisandus 14. jaanuaril 2008 veel 2 rühma. Kokku 11 rühma. 

Lasteaia toitlustamise ja majandusliku juhtimisega tegelevad SA Elva Teenused ja Elva 

Varahalduse OÜ. 

Lasteaed Õnneseen on näitemängu suunitlusega lasteaed, kus läbiviidavad tegevused ühendavad 

endas muusikat, laulu, näitlemist, rütmikat ja tantsu. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks 

on mitmekesine projektipõhine tegevus. Õppeaasta alguses käivitub eesmärgistatud temaatiline 

õppekava toetav projekt, mis hõlmab kõiki lasteaias toimuvaid tegevusi. Lasteaias Õnneseen on 

iganädalaselt teadlikult planeeritud õuesõpe, mis lähtub nädala eesmärkidest ja teemast ning 

millesse on lõimitud kõik teised valdkonnad vastavalt võimalustele. Lasteaial on välja kujunenud 

rohkesti traditsioonilisi sündmusi, mida viiakse läbi koos laste ja peredega. Lasteaial on oma logo, 

laul ja lipp.  

Lasteaed Õnneseen kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku 2009. aastast. Alates 2013. 

aastast on lasteaed liitunud Taani Save the Children ja Eesti Lastekaitse Liidu koostööprojektiga 

„Kiusamisest vaba lasteaed“.  

 

2. LASTEAIA VÄÄRTUSED JA ARENDUSE 

PÕHIVALDKONNAD 

Lasteaia üldeesmärgiks on: tagada turvaline, last ning kodu toetav mängu- ja õpikeskkond. 

Lasteaia põhiväärtused on: sõbralikkus, originaalsus, usaldusväärsus ja seikluslikkus. 

2.1 Lasteaia visioon, missioon ja väärtused 

VISIOON 

Toetades perekonda rakendame kaasavat haridust ja lapsekeskset lähenemist. 

MISSIOON 

Julgeme olla omanäolised, märkame ja panustame sõbralikkusele, usaldusväärsusele, 

originaalsusele ja seikluslikkusele.  
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VÄÄRTUSED 

Sõbralikkus 

 Oleme lugupidavad, ausad ja sallivad üksteise eripärade suhtes 

 Märkame ja näitame üles huvi, hoolivust ja abivalmidust laste, lastevanemate ja personali 

suhtes 

Originaalsus 

 Julgeme eristuda, märkame ja tunnustame enda ja teiste väärtusi 

 Oleme avatud uutele ideedele, loovad nende leidmisel, aktiivsed uuenduste rakendamisel 

 Oleme orienteeritud lahenduskesksele lähenemisele otsides erinevaid võimalusi 

Usaldusväärsus 

 Tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel 

 Koostöö aluseks on vastastikune usaldus, austus ja üksteisemõistmine 

Seikluslikkus 

 Julgustame lapsi iseseisvalt teadmisi ja oskusi omandama ning lahendusi leidma 

 Oleme avatud lastega uurima ja katsetama, vastu võtma uusi põnevaid väljakutseid  

2.2 Lasteaia hindamise ja planeerimise valdkonnad 

 eestvedamine ja juhtimine; 

 personalijuhtimine; 

 koostöö huvigruppidega; 

 ressursside juhtimine; 

 õppe- ja kasvatusprotsess. 

Kindlustamaks süsteemse lähenemise strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamiseks on 

eelpool nimetatud põhivaldkonnad aluseks nii sisehindamise aruande koostamisel, arengukava 

hetkeolukorra analüüsi tulemuste esitamisel kui ka arengukava tegevuste ja investeeringute kava 

koostamisel. 

3. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

Arengukava koostamiseks ja lasteaia hetkeseisu määratlemiseks on läbi viidud: 

 12.02.20 supervisioon personalile moderaator õppealajuhataja Aigi Kapteniga Elva maja 

saalis 

 17.02.20 seminar pedagoogidele moderaator Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringu-

osakonna juhataja Kertu Vuksiga Elva maja saalis 
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 14.04-01.05.20 küsitlus hoolekogu liikmetele, sh lastevanematele Google.forms-

keskkonnas 

 04.-15.05.20 veebiseminar personalile veebikeskkonnas Zoom 

Personali supervisioonil moodustatud töörühmade arutelu käigus ilmnesid arengukava erinevate 

valdkondade tugevused ja arendamist vajavad tegevused. Pedagoogide seminari tulemusena 

selgusid arhetüübid, millest kujunesid Õnneseene väärtused. Kertu Vuksi koostatud küsimuste abil 

kaasasime lapsevanemad ja selgitasime välja nende ootused uuele arengukavale. Aigi Kapteni 

juhitud veebiseminari käigus kujunes lõplik arengukava, millesse panustas kogu Õnneseene 

meeskond. Õnneseene juhtkond analüüsis ja täiustas lõplikku arengukava lähtuvalt Kertu Vuksi 

ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamme ettepanekuid arvestades. 

 

3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: koostöö edendamine erinevate Elva valla asutustega rakendades kaasavat haridust. 

Tugevused  

 Usaldusväärne, sõbralik ja empaatiline lasteaia meeskond 

 Süsteemne ja eesmärgipärane juhtimine, avatud ja arvestav juhtkond 

 Meeskonda liitvad ühistegevused 

 Ideede ja heade praktikate jagamine õpetajalt õpetajale 

 Toimivad, järjepidevad arendustegevuse töörühmad 

 Töötajate tunnustamissüsteem töötajate motivatsiooni hoidmiseks ning tõstmiseks 

 Lasteaia mainekujundus avalikes suhtluskanalites 

Arendamist vajavad tegevused  

Tegevused Aeg Vastutaja Tegevusnäitajad 

1. Koostöö Elva Laste- ja 

Perekeskusega kaasava 

hariduse raames, 

infotunnid ja 

kogemusnõustamine 

õpetajatele 

2021-2023 Logopeed, 

eripedagoog 

Laiapõhjalises 

tugivõrgustikus osalemine ja 

kogemuste vahetamine 

2. Võimalusel luua juhiabi 

(0,75) ja tervisedendaja 

(0,5) ametikoht 

2022 Direktor Juhiabi ja tervisedendaja 

ametikoht tagab efektiivse 

lasteaia juhtimistegevuse ja 

tervisedenduse  

3. Tervist edendavate 

tegevuste läbiviimine 

2021-2023 Õppealajuhataja,  

tervisemeeskond 

Hea praktika vahetamine 

naaberlasteaiaga 



 

8 

koostöös Murumuna 

LOTE-ga (LOodus, 

TErvis) TÕN-i (Tervis, 

Õuesõpe, Näitemäng) 

baasil 

4. Ümarlauad kaasava 

hariduse mõtestamiseks 

rühma meeskondade, 

tugiõpetajate, 

tugispetsialistide, 

liikumisõpetaja, 

muusikaõpetaja ja 

vanematega vastavalt 

juhtumile/olukorrale 

2021-2023 Juhtkond Juhtumipõhised lahendused 

erinevatele olukordadele 

5. Erakorraliste juhtumite 

korral asutusevälise 

psühholoogi kaasamine 

2021-2023 Juhtkond Erialaspetsialisti kaasamine 

lahenduste leidmisel 

eriolukordades 

 

3.2 Personalijuhtimine 

Eesmärk: personali koolitamine erinevates valdkondades ja tervisedenduse tõhustamine. 

Tugevused  

 Professionaalsed ning loovad töötajad sh logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 

eripedagoog, rütmika- ja  tantsuõpetaja 

    Täiskoormusega tugiõpetajad igas sobitusrühmas  

 Personali arenguvestluste ja enesehindamise süstemaatilisus 

 Noorte pedagoogide toetamine mentorkoolituse läbinud vanempedagoogide poolt 

 Aktiivne koostöö huviharidust, sealhulgas sportlikke treeninguvõimalusi 

pakkuvate  asutustega 

Arendamist vajavad tegevused 

Tegevused Aeg Vastutaja Tegevusnäitajad 

1. Personali õppepäev ja 

laste koduõppepäev, 

tagades valverühmad 

Elva ja Peedu majades 

kooskõlastatuna 

hoolekoguga 

2021-2023 Juhtkond Kogemuste vahetus Eesti 

haridusmaastikul luues 

võimalusi tutvumiseks 

teiste lasteaedade tööga 
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2. Personali koolitamine ja 

teadmiste täiendamine 

eripedagoogika vallas 

töötamiseks AEV lastega 

kõikides rühmades 

2021-2023 Juhtkond Personali valmisolek 

töötada AEV lastega 

3. Tervisemeeskonna 

tegutsemine personali 

tervise, sportlikkuse ja 

meeskonnatunde huvides 

2021-2023 Tervisemeeskond Personal on  terve ja 

sportlik  

4. Personali koolitamine 

digiseadmete edukamaks 

kasutamiseks 

2021-2023 Juhtkond Personal on kursis 

muutustega digiseadmete 

arengus 

5. Kaugtöö tegemise, sh 

pedagoogilisel 

nõupidamisel osalemise 

võimaldamine distantsilt 

juhtkonnale, eriolukorras 

riskigruppi kuulujatele ja 

teistes hoonetes (nt 

Peedu majades) olevatele 

töötajatele 

2021-2023 Juhtkond Inim-, tervise-  ja 

ajaressursi kokkuhoid 

 

3.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: lastevanemate nõustamine ja kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks. 

 

Tugevused  

 Lasteaia ühissündmused peredega  

 Laste ettevalmistamine kooliks 

 Arenguvestluste läbiviimine lapse arengu jälgimiseks 

 Sujuv info liikumine lasteaiast koju 

 Õuesõppe rakendamine kaasates erinevaid asutusi 

 Lapse iseseisvuse ja loovuse toetamine 

Arendamist vajavad tegevused 

Tegevused Aeg Vastutaja Tegevusnäitajad 

1. AEV laste vanemate 

nõustamine ja tihe 

2021-2023 Logopeed, 

eripedagoog 

Lapsevanemad on 

nõustatud ja toetatud 
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koostöö Elva Laste- ja 

Perekeskusega ning 

Rajaleidjaga 

 

2. Hoolekogu liikmete 

rakendamine lasteaia 

arendustegevuses 

2021-2023 Direktor Hoolekogu õppe- ja 

kasvatustegevuse 

rikastajana 

3. Lastevanemate 

kaasamine rühma 

tegevustesse, huviringide 

loomisesse ja 

juhendamisse (nt 

beebiring, muusikaring, 

teadusring, tehnikaring, 

robootika, astroloogia) 

2021-2023 Juhtkond Andekad ja huvilised 

lapsevanemad toetavad 

rühma- ja  huvitegevusi  

4. Lasteaia kodukorra 

järgimine ja info 

edastamine 

lastevanemate poolt 

2021-2023 Juhtkond, 

rühmaõpetajad 

Kõigi osapoolte ühine 

arusaamine kodukorrast ja 

mõlemapoolne efektiivne 

info liikumine Eliisi kaudu 

5. Õppetöö rikastamine 

koostöös erinevate Elva 

valla haridusasutustega 

2021-2023 Õppealajuhataja, 

rühmaõpetajad 

Huvitavate ideede ja 

praktikate vahetamine 

6. Õppe- ja 

mänguvahendite 

rühmade vahelise 

laenutussüsteemi 

loomine 

2021 Õppealajuhataja Õppe- ja mänguvahendite 

säästlik ning mitmekesine 

kasutus 

 

3.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärk: lastele ja töötajatele turvalise ja heakorrastatud keskkonna loomine. 

Tugevused 

 Lasteaia rahalisi vahendeid kasutatakse kokkuhoidlikult ja otstarbekalt 

 Õpetajad osalevad mängu- ja õppevahendite soetamisel 

 Piisavalt mänguasju ja õppevahendeid 

 Korraldatakse ülemajalisi koolitusi nii personalile kui lapsevanematele 

 On tagatud kabinetid tugispetsialistidele ning saal muusika- ja liikumistegevuste 

läbiviimiseks Elva majas 
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Arendamist vajavad tegevused 

Tegevused Aeg Vastutaja Tegevusnäitajad 

1. Elva maja laululava 

täiustamine kivisillutise 

ja pinkidega 

2021 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

Laululava ümbrus on 

korrektne ja istekohtade 

olemasolu 

2. Peedu maja õuealale 

sõimerühma aediku 

ehitamine, pinkide ja 

laua paigaldamine 

2021 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

Väikelaste turvalisuse 

tagamine õuealal, 

istekohad 

3. Naturaalsest materjalist 

mängu- ja õppevahendite 

osakaalu suurendamine  

2023 SA Elva 

Teenused, 

juhtkond 

Mängu- ja õppevahendid 

on lapse- ja  

loodussõbralikud 

4. Lasteaia arvutitele 

distantsõppeks vajalike 

vahendite lisamine 

2021 Direktor, juhiabi Info jagamine ja 

koosolekute toimimine 

kaugtöö korral 

5. Teraapia- ja loovustoa 

sisustamine Elva majas 

2023 Juhtkond Loovtegevuste ja 

rahunemise võimaluste 

tagamine lastele 

6. Kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemi 

renoveerimine Elva maja 

(Kaja 4) 

2021 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

 

Vajalike töötingimuste 

tagamine 

7. Peedu maja (Lõuna 5) 

konditsioneeri 

paigaldamine 

2021 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

Temperatuuri 

reguleerimine kuuma- 

perioodil 

8. Lasteaia siseruumide 

renoveerimine Elva 

majas 

2023 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

Nõuetele vastavad ja 

kvaliteetsed tööruumid 

9. Peedu maja (Lõuna 7) 

vastuvõtu ruumi 

eakohaste riidekappide 

soetamine ja 

paigaldamine  

2021 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

 

Sobivas suuruses 

riidekapid tagades 

sõimelaste heaolu 

10.  Saali toolide soetamine  2022 SA Elva 

Teenused, 

direktor 

Kvaliteetsed, kerged ja 

hõlpsasti ladustatavad 

toolid  
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3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: rahulolev, sõbralik, mängu- ja õpihimuline laps. 

Tugevused 

 Rütmika- ja tantsuõpetuse võimaldamine aiarühma lastele (va sõimerühmad) 

 Traditsiooniliste sündmuste korraldamine 

 Töökasvatus (ametite tutvustamine, korrapidamine, taimekasvatus „Söödavas iluaias“) 

 Tugispetsialistide, tugiõpetajate ja tugiisikute tegevus AEV laste arengu toetamisel 

 Muusika, liikumise ja tantsu õpetamine  professionaalsel tasemel 

 Ülemajaline õppeaastat läbiv projektiteema 

 Õuesõppe tegevused laste tervise ja keskkonna hoiu eesmärgil 

 Tundetarkuse omandamine (nt „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika alusel) 

Arendamist vajavad tegevused 

Tegevused Aeg Vastutaja Tegevusnäitajad 

1. Sotsiaalsete oskuste sh 

suhtlemine, üldtuntud 

tavade ja käitumisetiketi 

järgimine rühma- ja 

meeskonnatöö kaudu  

2021-2023 Õppealajuhataja, 

rühmameeskonnad 

Sotsiaalsete oskuste 

valdamine on toeks 

igapäevastes 

toimingutes 

2. Töökasvatuses uute 

suundade leidmine 

(ühised talgupäevad 

lapsevanematega, 

töökultuuri harjutamine, 

oskuste õpe) 

2021-2023 Õppealajuhataja, 

rühmameeskonnad 

Praktiliste oskustega 

toimetulek erinevates 

eluvaldkondades 

3. Aus ja avatud suhtlus 

õpetajate ja 

lapsevanemate vahel, sh 

probleemidest rääkimine 

2021-2023 Personal, 

lapsevanemad 

Kiired ja vahetud 

probleemilahendused 

4. Lapsekeskne lähenemine: 

laste kaasamine 

planeerimisse  ja nende 

huvist lähtuvalt õppe- ja 

kasvatustegevuse teemade 

pikem käsitlemine 

projektõppe raames  

2021-2023 Õppealajuhataja, 

rühmameeskonnad 

Kaasava hariduse 

rakendamine lapsest 

lähtuvalt 

5. Lastega läbiviidava 

tervisedendusliku 

tegevuse 

2021-2023 Õppealajuhataja, 

tervisemeeskond, 

rühmameeskonnad 

Teadmised tervislikust  

eluviisist ja oskus teha 

teadlikke valikuid 
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mitmekesistamine 

(terviseteemalised töötoad 

ja terviseprojektides 

osalemine) 

6. Probleemilahendusoskuste 

ja tugevate tunnetega 

toimetuleku õpetamine 

2021-2023 Õppealajuhataja, 

rühmameeskonnad, 

eripedagoog 

Eneseregulatsiooni 

oskus 

7. Paindlikum lõunapuhkuse 

aeg koolieelikutele  

2021-2023 Direktor, 

rühmameeskonnad 

Rahulolevad lapsed ja 

lapsevanemad 

8. Erinevate digiseadmetega 

tutvumine ja nende 

kasutamine 

2021-2023 Rühmameeskonnad Digiteadlikkuse 

tõstmine  

 
 

4. ARENGUKAVA UUENDAMISE JA MUUTMISE KORD 

Arengukava uuendatakse seoses: 

 muudatustega haridusalases seadusandluses 

 muudatustega lasteasutuse eelarves ja investeeringute kavas 

 muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 

 lasteaia pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, direktori või lasteaia pidaja ettepanekuga 

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega 

Arengukava täitmist jälgib arendustegevuse töörühm „Sisehindamise tulemused ja seire“  kaks 

korda aastas. Tulenevalt õppeaasta kokkuvõttest uuendatakse tegevuskava. Lasteaia pidaja 

korraldab avaliku teabe seaduse alusel lasteaia tegevuse kajastamise. 

Arengukava kinnitab Elva Vallavalitsus. 


