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SISSEJUHATUS 

 

Salme Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse 

lasteasutuse seaduse §91 alusel ning sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, 

tegevuskava kolmeks aastaks 2021 – 2023 ning arengukava uuendamise korda. Lasteaia 

arengukava on aluseks järgneva perioodi lasteaia õppeaasta tegevuskavadele. 

 

Lisaks koolieelse lasteasutuse seadusele on Salme Lasteaia 2021-2023 arengukava 

koostamisel arvesse võetud Saaremaa Vallavolikogu 19. juuni 2020 määrusega nr 1-2/23 

kinnitatud „Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030”, Salme Lasteaia põhimäärust, 

Salme Lasteaia arengukava 2016-2021 ja Salme Lasteaia sisehindamise 2017-2020 tulemusi. 

 

Lasteaia arengukavas leiavad kajastamist arendussüsteemid, mille aluseks on järgmised 

valdkonnad: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, 

ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Nimetatud viis valdkonda hõlmavad 

kokkuvõtlikult kogu lasteasutuse tegevust. Arengukava koostamisel osalesid Salme Lasteaia 

personal ja lapsevanemate esindajad hoolekogus. Arendussuundade kaardistamisel on 

kasutatud Salme Lasteaia sisehindamise aruannet 2017-2020, pedagoogide eneseanalüüside ja 

arenguvestluste tulemusi, lapsevanemate rahuloluküsitlusi ja 2017-2020 arengukava SWOT 

analüüsi tulemusi.  

 

Arengukava eesmärk on kõiki eeltoodud dokumente ja kogutud andmeid arvesse võttes 

koostada sisehindamise käigus selgunud parendusvajaduste arengukava perioodil ellu 

viimiseks konkreetne plaan, et tagada järjepidev lasteasutuse areng.  
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1. LÄHTEPOSITSIOON AASTATEKS 2021-2023 

 

1.1.Üldandmed 

Õppeasutuse nimetus: Salme Lasteaed 

Asutamise aeg:  18. oktoober 1967 

Direktor: Maret Seeman 

Aadress: Aia 3, Salme alevik, Saaremaa vald, 93201 

Registrikood: 75021586 

HTM-i koolitusluba: Nr.495 

Omandivorm: munitsipaallasteasutus 

Õppeasutuse pidaja: Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819, Kuressaare 

Õppeasutuse koduleht: www.otto-triin.edu.ee 

Infotelefon: 457 1548 

Rühmade arv: 3 

Laste arv seisuga 01.02.2021 50  

Personali arv seisuga 

01.02.2021 

13 töötajat ja 11,9 ametikohta 

Lahtioleku aeg: 7.00 – 18.00. 

 

 

1.2. Lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 

 

Salme lasteaed on asutatud 1967. aastal. Alustati kaherühmalisena, algul oli avatud ka 

ööpäevarühm. 1996. aastal lasteaed renoveeriti ja lisandus katusekorrus. 1996. aastast alates 

töötab lasteaed 3-rühmalisena. Salme lasteaed asub looduskaunis Salme alevikus.  

 

Lasteaia eripärad. Meie lasteaed asub kahe mere vahel, läheduses on Salme jõgi ja eri tüüpi 

looduskooslused. Lastega tehakse sageli õppekäike nii jõe kui mere äärde ning lähedal 

asuvatele niitudele ning metsaradadele. Kogenud pedagoogide juhtimisel pööratakse suurt 

rõhku laste liikumisharjumuste arendamisele ning kodukoha looduse vastu huvi tekitamisele. 

Õpetajate tööaeg on planeeritud nii, et kogu hommikupoolse õppetegevuse aja jooksul on kõik 

õpetajad tööl. Sel viisil saab iga õpetaja töötada võimalikult väikese lastegrupiga ning lapsed 

saavad võimalikult palju individuaalset tähelepanu ja juhendamist oma õpetajalt. Lasteaial on 

mitmeid traditsioonilisi sündmusi, mida on peetud juba aastakümneid, kui ka uuemaid 

aktiivsete õpetajate algatusel ellu kutsutud üritusi, mis on kujunemas traditsioonideks.  

 

 

2. LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED 
 

Missioon: Lapse individuaalsuse arvestamine ja lapse arengu igakülgne toetamine koostöös 

koduga, et tagada lapse koolivalmidus ning sujuv üleminek lasteaiast kooli.  

 

Visioon: Salme Lasteaed on professionaalse personali ning areneva õpi- ja töökeskkonnaga 

hea mainega ja tunnustatud lasteasutus, mis on partneriks kodule ja turvaliseks 

kasvukeskkonnaks lapsele. 

 

 

 

http://www.otto-triin.edu.ee/
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Meie väärtused organisatsioonina:  

• Turvalisus (hoolimine, tervis, individuaalsus) 

• Järjepidevus (traditsioonid, lõiming, koostöö) 

• Elukestev õpe (professionaalsus, õpihimu, mänguline õpe) 

 

 

3. STRATEEGILISED EESMÄRGID VALDKONDADE LÕIKES 
 

Lasteaia lähtealused ja arendustegevuse põhisuunad tulenevad viimasest lasteaia 

sisehindamise aruandest. Lisaks sellele on arendustegevustesse sisend ka lasteaia töötajatelt ja 

lapsevanematelt hoolekogu liikmete kaudu. 

 

3.1.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

TUGEVUSED: 

• ühiseid põhiväärtusi jagav kollektiiv;  

• hea maine;  

• usaldusel ja koostööl põhinev suhe hoolekoguga;  

• koostöövalmidus kollektiivis. 

 

ARENDUSSUUNAD: 

• uuendada lasteaia sümboolikat;  

• analüüsida ja uuendada lasteaia missioon, visioon ja väärtused; 

• korrastatud ja lasteaia tegevust toetav dokumentatsioon. 

 

3.1.2. Personalijuhtimine 

 

TUGEVUSED: 

• arengut väärtustav personal;  

• rahulik ja loomingust kantud tööõhkkond;  

• rühmade meeskondade väga hea sümbioos ja üksteise mõistmine;  

• toimiv tunnustussüsteem. 

 

ARENDUSSUUNAD:  

• õpetajate kompetentsimudeli kasutusele võtmine järgmisel sisehindamise perioodil; 

• koostöös uuendada ja täpsustada ametijuhendid ja töösisekord;  

• õpetajate täienduskoolitustel osalemine läbi iga töötaja analüüsist lähtunud vajaduse, 

suurem rõhk enesetäiendamisel ja sisekoolitustel – oma kogemuse jagamine. 

 

3.1.3. Koostöö huvigruppidega 

 

TUGEVUSED: 

• hea koostöö lastevanematega;  

• lapsevanemate rahulolu lasteaiaga kõrge; 

• hea koostöö hoolekoguga;  

• Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusest pakub alates veebruarist 2020 lasteaias 

kohapeal teenust sotsiaalpedagoog;  



6 

 

• hea koostöö huviringidega; 

• Salme Põhikooliga on juba välja kujunenud traditsioonilised üritused;  

• Salme Rahvamajas osalevad lapsed igal kevadel Salme Laululinnu võistlusel ja 

suuremate rühmade etendustega Oma Laste Näitemänguõhtul.  

• Salme Raamatukogusse toimuvad õppekäigud, laenutatakse raamatuid õppetegevuseks 

ja koolieelikud osalevad lugemisprogrammis “Lugemisisu”.  

• Koostöös RMK-ga osalevad lapsed õppeprogrammides Mändjala loodusmaja juures. 

• Päästeamet käib igal õppeaastal koolieelikutele läbi viimas õppeprogrammi „Tulest 

targem“. 

• Koostöös INNOVEga viib lasteaed regulaarselt läbi rahuloluküsitlusi nii 

lastevanemate kui töötajate seas. 

 

ARENDUSSUUNAD: 

• Õhutada lapsevanemaid tundma suuremat huvi õppe- ja kasvatustöö vastu. 

• Suurendada lastevanemate aktiivsust ja huvi rühma- ja üldkoosolekutest osa võtmisel. 

• Koostöös RMK-ga pakkuda lastele õppeprogrammide läbimist ka mujal Saaremaal. 

• Tagada koostöös Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusega lastele järjepidev 

logopeediline abi. 

 

3.1.4. Ressursside juhtimine 

 

TUGEVUSED:  

• hea eelarve distsipliin; 

• hea tehniliste vahenditega varustatus; 

• 2018. lasteaia mänguväljaku uuendustööd; 

• pidev lasteaia renoveerimine; 

• toetav ja aktiivne hoolekogu. 

 

ARENDUSSUUNAD:  

• maja soojustamine (investeeringute kavas 2022); 

• Mini-Arena korrastamine – katte vahetamine ja puitosade värvimine;  

• Rühmaruumide kaja- ja saalist leviva müraprobleemi uurimine ja lahendamine.  

 

3.1.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

TUGEVUSED:  

• Lasteaed on küllaltki hästi varustatud erinevate kasutatavate metoodikate 

õppevahenditega. 

• Õpetajad kasutavad mitmetest metoodikatest erinevaid meetodeid laste õpetamisel.  

• Lapsevanemad on rahul lasteaias tehtava kooliks ettevalmistusega ning lasteaias 

tehtava õppetöö ja -vahenditega. 

• Lasteaias on pikaaegsed traditsioonid, mis toetavad laste esinemisjulguse arengut. 

• Lastevanematele kättesaadav veebilehekülgede loetelu lasteaia kodulehel, mille abil 

toetada lapse arengut kodus. 

• Lasteaed on hästi varustatud infotehnoloogiliste vahenditega, mida õpetajad laste 

õpetamisel kasutada saavad. 

• Lasteaed on looduskaunis Salme alevikus, mille läheduses on erinevad 

looduskooslused, kus lapsed õppekäikudel käia saavad. 



7 

 

• Pereüritustest võtab osa enamus vanemaid. 

• Lapsevanemate suur aktiivsus arenguvestlustel osalemises. 

 

ARENDUSSUUNAD: 

• uuendada põhjalikult lasteaia õppekava peale uue riikliku õppekava kinnitamist;  

• ise tehtud õppevahendite hulga suurendamine; 

• koostada lasteaias pidevalt täiendatav kogumik robootika vahendite kasutamiseks; 

• suurendada õpetajate IKT-kasutamise osakaalu õppetegevuse läbiviimises; 

• suurendada õuesõppe osakaalu õppetöös; 

• alustada mõtestatud tervisedendusega. 

 

 

4. VALDKONDADE ARENDUSTEGEVUSKAVAD 
 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid:  

1. uuendada lasteaia sümboolikat 

2. analüüsida ja uuendada lasteaia missioon, visioon ja väärtused 

3. korrastatud ja lasteaia tegevust toetav dokumentatsioon 

 

TEGEVUS 2021 2022 2023 OODATAVAD TULEMUSED 

Eesmärk: uuendada lasteaia sümboolikat 

Varasemalt kinnitamata jäänud nime 

eemaldamine kodulehe 

veebiaadressilt ja meiliaadressidest 

X   Uus kodulehe aadress ja lasteaia 

töötajate meiliaadressid 

Lasteaia rühmade nimede analüüs X X  Uue logoga kooskõlas olevad 

rühmade nimed 

Uue logo leidmine lasteaiale X X  Lasteaial on uus ametlik logo 

Eesmärk: analüüsida ja uuendada lasteaia missioon, visioon ja väärtused 

Lasteaia missiooni, visiooni ja 

väärtuste analüüsimine ja 

uuendamine 

X X  Uuendatud missioon, visioon ja 

väärtused. 

Eesmärk: korrastatud ja lasteaia tegevust toetav dokumentatsioon 

Dokumentatsiooni analüüs ja 

korrastamine 

X X X Korrastatud ja lasteaia tegevust 

toetav dokumentatsioon 

 

 

4.2. Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid:  

1. õpetajale tema töö kohta laiapõhjalise tagasiside andmine 

2. uuendatud ametijuhendid ja töösisekord 

3. lasteaias töötab koolitatud ja professionaalne personal 
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TEGEVUS MÕÕDIK 2021 2022 2023 OODATAV 

TULEMUS 

Eesmärk: õpetajale tema töö kohta laiapõhjalise tagasiside andmine. 

Õpetajate 

kompetentsimudeli 

kasutamine 

eneseanalüüsiks ja 

tagasiside 

andmiseks 

õpetajatele. 

Õpetajate kompetentsimudel X  X Oma 

töötulemustest 

hästi 

informeeritud 

õpetajad. 

Eesmärk: uuendatud ametijuhendid ja töösisekord. 

Kehtivate 

ametijuhendite 

analüüs ja 

parenduste sisse 

viimine 

Mõõdikut ei saa määrata X X  Uuendatud 

ametijuhendid. 

Kehtiva 

töösisekorra 

analüüs ja 

parenduste sisse 

viimine 

Mõõdikut ei saa määrata  X  Uuendatud 

töösisekord 

Eesmärk: lasteaias töötab koolitatud ja professionaalne personal.  

Personali 

koolitusvajaduse 

hindamine 

Õpetaja eneseanalüüs X X X Koolitusplaan nii 

õpetajatele kui 

abipersonalile 

Õpetajate 

digioskuste 

arendamine 

IKT-alaste koolitustundide 

arv 

X X X Õpetajatel on 

pädevused 

kaasaegsete 

õppevahendite 

kasutamiseks 

Arenguvestluste 

läbiviimine 

personaliga 

Vestlusest tulenevad 

kokkulepped. 

 X  Professionaalne 

personal 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid:  

1. huvigrupid on toetavad laste ja lasteaia arengut  

2. lapsevanemad osalevad aktiivselt rühma- ja üldkoosolekutel 

 

TEGEVUS MÕÕDIK 2021 2022 2023 OODATAV 

TULEMUS 

Eesmärk: huvigrupid on toetavad laste ja lasteaia arengut. 

Koostöö Saaremaa 

Laste ja Perede 

Tugikeskuse ja 

Rajaleidjaga 

Tugispetsialistide olemasolu 

lasteaias; 

toetust saavate laste/perede 

arv; 

konsultatsioonide arv.  

X X X Tuge vajavad 

lapsed ja pered 

saavad 

tugispetsialistide 

abi vajadusel 

mõlemast 

keskusest 
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Koostöö 

Päästeametiga 

Koolituste arv X X X Koolituste 

korraldamine 

lastele 

Koostöö Salme 

Põhikooliga 

Koostöiste ürituste arv  

 

X X X Tihe koostöö 

Salme Põhikooliga 

Koostöö 

kogukonna, 

kohalike asutuste 

ja ettevõtetega 

Õppekäikude arv X X X Rühmade 

külastused ja 

õppekäigud 

Koostöö 

huvialaringidega 

Koostööpartnerite arv, 

huviringide tegeluste arv 

nädalas 

X X X Lastel on lasteaias 

võimalik osaleda 

erinevates 

huviringides 

Koostöö Saaremaa 

Vallavalitsusega 

Arendustöö tulemused eri 

valdkondades 

X X X Koostöö 

võrdväärsete 

partneritena 

Koostöö Innovega Rahulolu uuringute 

tulemused 

X   Rahulolu uuringud 

on läbi viidud 

Koostöö RMK-ga Läbitud õppeprogrammide 

arv 

X X X Tehakse õppekäike 

RMK 

loodusmajade 

juurde 

Koostöö 

hoolekoguga 

Hoolekogu korraldatud 

ürituste arv;  

arendustöö tulemused. 

X X X Aktiivne ja 

lasteaeda toetav 

hoolekogu 

Eesmärk: lapsevanemad osalevad aktiivselt rühma- ja üldkoosolekutel. 

Teavitustöö 

koosolekute olulise 

kohta 

Lapsevanemate 

osalusprotsent rühma- ja 

üldkoosolekutel 

X X X Lapsevanemad 

osalevad aktiivselt 

rühma- ja 

üldkoosolekutel 

Pakkuda 

vanematele 

võimalus vaadelda 

avatud 

õppetegevusi 

Osalevate lapsevanemate 

protsent õppetegevuse kohta 

X X X Lasteaias tehtavast 

õppetööst teadlikud 

vanemad 

 

4.4. Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid: 

1. kaasaja norme arvestades soojustatud lasteaia hoone (investeeringute kavas 2022) 

2. korrastatud Mini-Arena 

3. leida lahendus kaja- ja müraprobleemile lasteaias 

4. leida lahendus Lepatriinu rühma esikus õueriiete kuivatamiseks 

5. parendatud võimalused õuesõppeks 

 

 

TEGEVUS 2021 2022 2023 OODATAV TULEMUS 

Eesmärk: kaasaja norme arvestades soojustatud lasteaia hoone (investeeringute kavas 2022). 

Lasteaia välisvoodri väljavahetamine  X  Soojapidav lasteaed 
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Eesmärk: korrastatud Mini-Arena.     

Mini-Arena katte vahetamine X   Korraliku kattega Mini-Arena 

Mini-Arena piirete korrastamine ja 

värvimine 

X   Pikendatud elueaga Mini-

Arena piirded 

Eesmärk: leida lahendus kaja- ja müraprobleemile lasteaias. 

Kaja- ja müraprobleemidele 

lahenduse leidmine 

X X X Lahendus probleemile 

Kaja- ja müraprobleemide lahenduse 

elluviimine 

X X X Kaja- ja müraprobleemideta 

lasteaed 

Eesmärk: leida lahendus Lepatriinu rühma esikus õueriiete kuivatamiseks 

Lepatriinu rühma esikus õueriiete 

kuivatamise probleemile lahenduse 

leidmine 

X X X Lahendus probleemile 

Leitud lahenduse elluviimine  X X Kuivad õueriided Lepatriinu 

rühma esikus 

Eesmärk: parendatud võimalused õuesõppes. 

Lehtla remont X   Heas korras lehtla õuesõppe 

läbiviimiseks 

Liivaala ääre väljavahetamine X   Ohutu äär liivaalal 

 

4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärgid: 

1. uuendatud lasteaia õppekava  

2. õuesõppe osakaalu suurenemine õppetöös  

3. õppetegevuses kasutatakse kaasaegseid ja mitmekesiseid õppevahendeid 

4. alustada lasteaias mõtestatud tervisedendusega 

 

TEGEVUS MÕÕDIK 2021 2022 2023 OODATAV 

TULEMUS 

Eesmärk: uuendatud lasteaia õppekava. 

Kehtiva lasteaia 

õppekava analüüs 

Protokollid X X  Parendusvaldkonnad 

õppekava 

uuendamiseks 

Õppekava 

uuendamine koostöös 

huvigruppidega 

Protokollid  X X Uuendatud õppekava 

Eesmärk: õuesõppe osakaalu suurenemine õppetöös. 

Õpetajate 

motiveerimine 

õuesõppe 

läbiviimiseks 

Õuesõppe kordade arv X X X Õuesõppe regulaarne 

kasutamine 

Õuesõppe raja 

loomine lasteaia 

hoovi 

Infotahvlid puudel ja 

põõsastel 

 

X X  Õuesõppe rada 

lasteaia õuealal 

Väljaspool lasteaeda 

läbitavate õuesõppe 

radade 

Õuesõppe radade 

kaartide arv, 

nende radade 

läbimissagedus 

 X X Ümbruskonnas 

läbitavate õuesõppe 

radade kaardid 
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kokkuleppimine ja 

paberil fikseerimine 

Aianduskogemuse 

pakkumiseks peenra 

rajamine lasteaeda 

Peenra kui 

õppevahendi 

kasutussagedus 

 X  Lastele õppevahend – 

maitsetaimede peenar 

Eesmärk: õppetegevuses kasutatakse kaasaegseid ja mitmekesiseid õppevahendeid. 

Õpetajad teevad ise 

õppevahendeid 

Ise tehtud 

õppevahendite hulk 

X X X Mitmekesiste 

isetehtud 

õppevahendite hulk 

lasteaias 

Kaasaegsete 

õppevahendite 

kasutusvõimaluste 

osas õpetajate 

teadlikkuse tõstmine 

Kaasaegsete 

õppevahendite 

kasutussagedus 

X X X Kaasaegsete 

õppevahendite 

regulaarne ja teadlik 

kasutamine 

Eesmärk: alustada mõtestatud tervisedendusega 

Tähistada laste 

sünnipäevasid 

võimalikult 

tervislikult 

Laste protsent, kes 

pakkusid oma 

sünnipäeval puu- või 

köögivilju 

X X X Tervislikust 

toitumisest teadlikud 

lapsevanemad, lapsed 

ja personal 

Alustada 

ülelasteaialise 

traditsioonilise ürituse 

„Tervisepäev“ 

tähistamist 

Ürituse analüüs  X X Oma tervise 

hoidmisest 

teadlikumad lapsed ja 

personal 

 

 

5. INVESTEERINGUTE VAJADUSTE KAVA AASTATEKS 2021-2023 
 

INVESTEERINGU 

VAJADUS 

EELARVE VÕIMALIK 

KAASRAHASTAMISE 

ALLIKAS 

2021 2022 2023 

Lasteaia 

välisvoodri vahetus 

X - - X - 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Arengukava elluviimiseks koostatakse igaks õppeaastaks tegevuskava. Iga õppeaasta lõpus 

analüüsitakse arengukava täitmist sisehindamise käigus ning selle tulemusi tutvustatakse 

pedagoogilises nõukogus ning hoolekogus.  

Lasteaia arengukava analüüsitakse selle lõppedes põhjalikult järgmises sisehindamise 

aruandes, milles esitatakse lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad. Sisehindamise 

aruande tulemused võetakse aluseks uue arengukava eelnõu koostamisel. Lasteaia personali ja 

lapsevanemaid kaasatakse arengukava eelnõu koostamisel ning eelnõu kooskõlastatakse 

pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus. Arengukava kinnitab Saaremaa Vallavalitsus.  
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Lisa 1 
 

Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll 2/2021 

Hoolekogu koosoleku protokoll 2/2021 

 


