
Kunda 
 
 
EESTVEDAMINE, JUHTIMINE 
Eesmärgid 
1.Kujuneb ühtsena toimiv asutus 
2.Organisatsiooni kultuur ning väärtushinnangud toetavad ja soodustavad asutuse arengut 
3. Analüüs kõikidel tasanditel on tulemuslikum ja kõrge kasuteguriga 

4.Asutuses on hea enesehinnanguga ja motiveeritud personal 

5. Kogu dokumentatsioon on seadusega vastavuses 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tegevused, ülesandede 
 

Tähtaeg 
 

Üldkoosolekute läbiviimine september 

Pedagoogiline nõukogu – ettepanekud Viru-Nigula valla lasteaia 
Kelluke arengukavasse, 
hetkeseisu analüüs ja uus tegevuskava. 
Aasta tegevuste kavade kinnitamine 
 

Septebmer 
Jaanuar 
mai 
 

Pedagoogide tunnustamine 
 

august 
oktoober 
jaanuar 
mai 

Töölepingute ja ametijuhendite uuendamine 
 

detsember 

Dokumentatsiooni uuendamine seoses asutuse 
ümberkorraldamisega 
 

november 

Arenguvestlused töötajatega September 
Aprill 
Mai  

Lasteaia sümboolika uuendamine September 
oktoober 

Arengukava koostamine Jaanuar 
 

Kodulehekülje uuendamine Oktoober 
Ja edaspidi pidev 
 



Kunda 
 
 
 

 

SISEHINDAMINE 

Eesmärgid 

1.Luuakse tugevamad seosed 

arengukava, sisehindamistulemuste ja tegevuste eesmärkide vahel 

2.Toimub areng läbi meeskonnatööna toimiva sisehindamise 

Valmib arengukava, tegevuskavad jaanuar 

Sisehindamises osaleb kogu personal pidev 

Toimub eneseanalüüs ja töö 
tulemuslikkuse ning õpi- ja töökeskkonna 
hindamine. 

mai 

 

 

PERSONALIJUHTIMINE 

Eesmärgid 

1.Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.  

2. Koolituspoliitika on asutuse arengut toetav. Koolituspoliitika üheks suunaks on ühiskoolitused, mis 

loovad tugevama meeskonnatunnetuse 

3.Pedagoogid on kaasatud juhtimisse 

4.Uuendatud on personali ametikirjeldused, töölepingud ja rahuloluküsitlused 

5.Täiustatud motivatsioonisüsteem 

 

Kolm õpetajat omandavad kvalifikatsiooni pidev 

Koostatakse koolitusplaan, mis lähtub lasteaia eesmärkidest, 
vajadustest ja pedagoogide arengu toetamisest 

oktoober 

Koostöös personaliga valmib motivatsioonisüsteem november 

Ühiskoolituste toimumine pidev 

Pedagoogidele on antud suurem vastutus ja otsustusõigus 
osaledes töörühmade töös 

Septembris moodustatakse 
töörühmad, töö pidev 

Uuendatakse kõik töölepingud ametikirjeldused ja 
rahuloluküsitlused.  

September 
november 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunda 
 
 
 

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärgid 

1.Koostöö lapsevanematega toetab lapse arengut 

2.Koostöö kogukonnaga, valla asutustega ja organisatsioonidega võimaldab asutuse tegevuse 

mitmekesistamist 

3.Projektides osalemine 

4.Koostöö on planeeritud 

 

2x aastas viiakse läbi lastevanemate koosolekud September 
mai 

2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosolekud 
Oktoobris – tegevuskava kooskõlastamine 
Detsembris – hetkeolukord ja aktuaalsed küsimused 
Veebruaris – hetkeolukord ja aktuaalsed küsimused 
Mai – õppeaasta kokkuvõte  
 

Oktoober 
Detsember 
Veebruar 
mai 

Koostöö hindamine, rahuloluküsitluste läbiviimine. 
Lapsevanema rahulolu lapse individuaalse arengu toetamisel 

Aprill 
mai 

Toimuvad arenguvestlused lapsevanmatega Aprill 
mai 

Uute koostööpartnerite leidmine ja sellega laste silmaringi 
laiendamine 

pidev 

Osalemine erinevates projektides pidev 

Tegevusplaani koostamine koostööpartneritega veebruaris 

Kogukonnale lasteaia tegemiste tutvustamine pidev 

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eesmärgid 

1.Lapse arengut toetav tervislik ning kaasaja nõuetele vastav õppe- ja mängukeskkond 

2.Keskkonnasõbraliku elulaadi väärtustamine 

3.Kaasaegne töökeskkond 

4.Robootika ja ITvahendite olemasolu 

 

2020 aasta eelarve koostamine, taotluste esitamine oktoober 

Mänguväljakute korrastamine ja ohutusnõuetega vastavusse 
viimine 

Oktoober 
november 

Spordisaali tagune ruum renoveerida ja spordisaali põrand lihvida 
ja lakkida 

mai 

Aserisse uute kiigekontruktsioonide paigaldamine Aprill 
mai 

Sülearvuti ostmine – õppetegevuse läbiviimiseks jaanuar 

Printeri ostmine jaanuar 



Kunda 
 
 

Inventari uuendamine – voodipesu, käterätid, nõud November 
veebruar 

Vajaduspõhiselt uute kappide/riiulite soetamine veebruar 

Prügi sorteerimine – soetada erinevad prügikastid  oktoober 

Kaskkonnasõbraliku eluviisi omaksvõtmine – vee ja eelktri säästlik 
tarbimine 

pidev 

 Muusika- ja liikumistegevuste kaasajastamiseks mikrofoni 
ostmine. 

märts 

Lasteaia tegevuste kajastamine meedias pidev 

Projektide kaasabil soetada robootika ja ITvahendeid Märts 
aprill 

 

 

ÕPPE-LA KASVATUSPROTSESS 

Eesmärgid 

1.Lapse individuaalsed võimed on toetatud 

2.Tagatud on kõikidele lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, eesti keelne keskkond ja lisa keeleõpe 

3.Robootika ja IT on aktiivse õpitegevuse osa 

4.Sisukam ja võimalusterohkem õppimine õues 

Pedagoogiline nõukogu seab  

õppeaasta eesmärgid ja koostab 

tegevuste plaani 

28.08.2019 

Süsteemne lapse arengu jälgimine igapäeva toimingute ja 

õppe- kasvatustegevuse käigus. 

Kogu õppeaasta vältel 

On koostatud vajadusel lapse individuaalne arengukava. 30.10.2019 

Võistlustel ja konkurssidel osalemine  1.09.2019-30.06.2020 

Lapse loovuse toetamiseks  tegutsevad  tantsuringid, 

spordiring ja inglise keele õppimise ring 

Oktoobrist2019 kuni mai 2020 

Toimub eesti keele lisaõpe Kogu õppeaasta vältel 

Õpetajate vahetus Aseri ja Kunda lasteaedade vahel, 

keeleõppe eesmärgil 

Veebruar 2020 

Õpetajalt -õpetajale õpivormis Robootika ja IT vahendite 

kasutamise täiendkoolitused 

oktoober 

IT ja robootikavahendite lõimimine õpitegevustesse Kogu õppeaasta vältel 

Õuesõppe tegevus on planeeritud ja järjepidev Kogu õppeaasta vältel 

Õppetegevuste tihedam  läbiviimine loodusrajal  Kogu õppeaasta vältel 

Õppetöö läbiviimine erinevatel loodusradadel (Kundas, Viru- 

Nigulas ja Aseris) 

Kogu õppeaasta vältel 



Kunda 
 
 

Muusika ja liikumine kaasatud nädala teemadesse ja 

projektidesse 

Kogu õppeaasta vältel 

EOK Spordinädala raames VIII Tervisemaraton 23-30.09.2019 

Folklooripidu Lääne – Virumaa lasteaedadele Viru- Nigula 

vallas. 

Mai  2019 

 

Missioon 

Toetada last tema arengus ainulaadseks ennest ja teisi austavaks õnnelikuks iseseisvaks isiksuseks 

Visioon 

Hea mainega lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed kui täiskasvanud 

 

Võtmesõnad 

- Arendav õpikeskkond 

- Turvaline kasvukeskkond 

Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke põhiväärtused 

- sõbralikkus ja individuaalsusega arvestamine 

- loovus ja loovad isikud 

- tervis 

- elukestev õpe 

- eeskonnatöö ja head suhted 

- ettevõtlikkus 

Põhiväärtusi toetatakse läbi iseenda eeskuju, märgates last, kolleegi ja ümbritsevat keskkonda 


