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1. SISSEJUHATUS
Sillamäe lasteaia Rukkilill arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arengu
põhisuunad ja -valdkonnad aastateks 2015-2017, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra.
Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Sillamäe linna arengukavast ning lasteaia
põhimäärusest.
Arengukava ülesanne on tagada lasteaia tasakaalustatud areng, juhtimise järjepidevus ning
kindlustunne huvigruppidele. Sillamäe lasteaia Rukkilill arengukava koostamisse on haaratud
erinevad huvigrupid: lasteaia juhtkond, töötajad, lapsevanemad. Arengukava valmis
meeskonnatööna.
2. LASTEAIA LÜHIÜLEVAADE
2.1. Üldandmed
Lasteaed Rukkilill (edaspidi Lasteaed) on Sillamäe linna koolieelne lasteasutus, mis on
registreeritud riikliku ja kohaliku omavalitsuse riiklike asutuste registris.
Lasteaia aadress
Registri kood
Telefon
e-posti aadress
Veebilehe aadress
Lasteaia töökeel
Lasteaia tööaeg

Vladimir Majakovski 8, Sillamäe 40231, Ida-Virumaa
75012050
39 73 090, 55 521 155
rukkilill7@gmail.com
www.rukkilill.planet.ee
Vene keel / eesti keel
Tööpäevadel 06.30 – 18.30

2.2 Lühike ajalooline ülevaade
Lasteaed on avatud 1963. aastal ja ehitatud tüüpprojekti järgi 120-kohalisena.
Lasteaias on bassein ja administratiivosa. 1991.aastal hoone toimus rekonstrueerimine ning seoses
sellega ehitati juurde hoone uus osa ja on arvestatud 160 lastele.
2.3 Lasteaia eripära
2014.-2015.õppeaastal töötavad lasteaias 10 rühma: 4 sõimerühma ja 6 aiarühma, neist – 1
tasandusrühm. 2012.a. oli avatud osalise keelekümblusrühm. Alates 2014.aastast lisandub veel üks
keelekümblusrühm.
Lasteaed asub Sillamäe kesklinnas. Lasteaia lähedal on muusikakool, huvikeskus „Ulei“ ja
lasteraamatukogu, nende asutustega toimib pidev koostöö. Lasteaia ümbrus on haljastatud, siin
kasvab palju puid ja põõsaid. Lasteaial on suur õueala, kus paiknevad spordiväljakud. Iga rühma
jaoks on eraldi mänguväljak koos verandaga. Lasteaias on bassein ja ravivõimlemine: rühi- ja
lampjalgsuse korrigeerimine.
2.4 Lasteaia traditsioonid
Lasteaias on välja kujunenud traditsioonid: Sügispidu Toila-Oru pargis, spordipäevad
lastevanematega, Jõululaat, rühmaekskursioonid päästekeskusesse, linna muuseumi, teatrietendused
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lastele ja lastega, käsitööde näitused laste kunstitöödest ja loodusmaterjalidest; eesti kalendri
tähtpäevade tähistamine, avatud uste päevad, südamenädal, tervisepäevad, vee peod basseinis, vene
kultuuripäevad, väljasõidud linna ümbruses.
3. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
3.1 Visioon
Sillamäe Lasteaed Rukkilill on kaasaegne, lapse vajadustest lähtuv kõrge õppekvaliteediga
haridusasutus, kus professionaalsete õpetajate ning perede toetusel kasvab väike inimene terveks,
kombekaks ja teadmishimuliseks koolilapseks, kes oskab väärtustada enda ja teiste loomingut ning
teda ümbritsevat keskkonda.
3.2 Missioon







Laste füüsiline, vaimne ja sotsiaalne arendamine, eelduste loomine iseseisvaks
toimetulekuks igapäevases elus ja õpingutega koolis.
Laste tervise hoidmine ja vajadusel kõnehäirete korrigeerimine.
Eesti keele intensiivne õpetamine eesti keele tundides ja läbi tegevusi
keelekümblusrühmades.
Koostöö perekonnaga lapse täisväärtusliku arengu tagamiseks, lapsevanemate abistamine
õppe- ja kasvatusküsimustes.
Lasteasutuse materiaalse olukorra parandamine, laste heaolu nimel olmetingimuste
parendamine, vastavate mängu- ja õppetingimuste loomine mitmekülgse arengu tagamiseks,
kasutades kaasaaegseid õppevahendeid.
Töötajate kvalifikatsiooni ja kutseoskuste pidev täiustamine.

3.3 Lasteaia põhiväärtused






Kompetentsus - hea suhtlemisoskuse ja suurte kogemustega ning õppimist väärtustav
töötajaskond
Turvalisus – lastesõbraliku keskkonna loomine, terviseedendus tähtsustamine, mitmekesiste
liikumisvõimaluste ja tervisliku toidu pakkumine
Hoolivus – märgata, tunnustada, innustada kõiki: nii lapsi, kui ka lapse vanemaid ning
kollektiivi töötajaid
Avatus – olla avatud ja usaldusväärne kõigile
Koostöö – lastega, lastevanematega, hoolekoguga, kolleegidega, partneritega ja
huvigruppidega.

4. EELMISE PERIOODI ARENGUKAVA- JA SISEHINDAMISE ANALÜÜS
Lasteaia Rukkilill arengukavas 2012-2014 püstitatud eesmärgid on täidetud, analüüs toimub
meeskonnatööna ja on tehtud iga aasta kohta arengukava täitmise aruannetes. Lasteaias parenesid
tingimused laste arenguks ja õpetamiseks. Sellele aitasid kaasa fassaadi rekonstrueerimine 20122013a., sillutiste remont, katuse vahetus maja esimesel korpusel, liivakastide vahetus ja uute
seadmete soetamine mänguväljakul.
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4.1. Eestvedamine ja juhtimine
Parendatud on personali töötingimused, tehtud suur töö lasteaia infotehnoloogilises arengus (Smarttahvli ja uute arvutite ja projektorite soetamine), korrastatud ja haljastatud lasteaia territoorium,
mänguväljakule on paigaldatud kaasaaegsed atraktsioonid. 2013.aastal Sillamäe lasteaed Rukkilill
on saanud Eesti kaunima kodu tiitli. Lasteaia dokumentatsioon on korrastatud, dokumente
registreeritakse elektrooniliselt.
4.2 Personali juhtimine
Lasteaias on kujunenud ühtse meeskonnana töötav stabiilne ja töövõimeline motiveeritud personal.
Kõik pedagoogid on nõutava kvalifikatsiooniga ja pedagoogi ametijärguga. Koolituse korraldamisel
lähtutakse organisatsiooni eesmärkidest ja töötajate vajadustest. Võimalusel võetakse arvesse
arenguvestluse käigus avaldatud töötaja soove. Kaks õppeaastat järjest pedagooge on osalenud
täiendkoolituses. Täiendkoolituse teemad toetavad personali ja laste lõimimist Eesti ühiskonda. 2
pedagoogi läbisid keelekümbluse koolitusi täies mahus.
4.3 Õppe- ja kasvatustegevus
Lasteaia pedagoogid tegutsevad missioon elluviimise suunas, igale lapsele pakutakse arendavat
keskkonda, õppe- ja kasvatustegevus on suunatud laste individuaalse arengu toetamiseks. Lapsel on
võimalus valida tegevusi, kolme aastaga on tehtud suur töö lapse tervise hoidmise ja kaitsmise
vajaduse selgitamise suunas. Lasteaias on loodud turvaline ja lapsesõbralik keskkond. Põhiväärtuste
elluviimist toetavad koosüritused, hommikuringi läbiviimine, ühissportimine, kunsti- ja
muusikategevus ning hommikust õhtuni toimiv õppe-kasvatustegevus. Lasteaia õppekava,
tegelused ja üritused soodustavad lõimimist eesti ühiskonda.
Lasteaias töötavad 2 kvalifitseeritud logopeedi. Erivajadustega lastele on loodud head tingimused
nende arenguks ja õpetamiseks. Lastele on antud võimalus osaleda erinevates näitustes ja üritustes.
Lapsevanemad on kaasatud õppetöösse, toimub lapsevanemate nõustamise lasteaia spetsialistide
poolt. Pedagoogide töö laste kooliks ettevalmistamisel oli hea, oli saadud positiivne tagasiside
koolidelt. Lasteaia töö tulemuslikkust kinnitavad nii laste kui lastevanemate rahulolu küsitluste
tulemused.
Lasteaed on täiesti komplekteeritud, lasteaia koha kasutamise protsent on hea.
4.4 Koostöö huvigruppidega
Lasteaias toimub tihe koostöö oluliste huvigruppidega (lapsed, lapsevanemad, personal, hoolekogu,
teised haridusasutused ja organisatsioonid). Lasteaed on avatud kõikidele partneritele. Koostöö
kavandamisel huvigruppidega on lähtutud õppe- ja kasvatustöö eesmärkide elluviimise ja
turvalisuse vajadusest: lõimimine, ohutus. Rakendatakse erinevaid koostöövorme, mis toetavad
lasteaia arendustegevust.
Lasteaed osaleb koostööprojektides teiste haridusasutustega ja Sillamäe Linnavalitsusega. Alates
2011.a sügisest on loodud informatsioonirikkas ja pidevalt uuenev lasteaia koduleht
www.rukkilill.planet.ee. Infovahetuse viisid huvigruppidega on mitmekesised. Huvigrupid osalevad
lasteaia hindamisprotsessis ja parendustegevustes.
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4.5 Ressursse juhtimine
Lasteaias on loodud laste vajadusi arvestav õpikeskkond, lasteaed on ilus ja hubane. Kulude
vajalikkust ja otstarbekust analüüsitakse pidevalt, personalil ja lapsevanematel on alati võimalus
teha oma ettepanekuid lasteaia eelarveliste ressursside kasutamiseks. Kulude kokkuhoid on juhataja
ja majandusjuhataja pideva kontrolli all.
Kahe aasta jooksul on soetatud uued mänguasjad ja metoodilised vahendid (plakatid, raamatud),
suures valikus lauamängud iga vanuserühma jaoks. Arvestatakse laste soove, poiste ja tüdrukute
eelistusi.
Personali arvuti kasutamise oskused on viimastel aastatel märgatavalt arenenud. Tänaseks on
muusika- ja eesti keele õpetaja kabinetis paigaldatud arvutid printeritega, õppeklassis on 2 arvutit ja
Smart-tahvel. Need arvutid on interneti ühendusega.
5. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD 2015-2017
5.1. Eestvedamine ja juhtimine
Juhtimisstrateegia eesmärgiks on kujundada lasteaiast avatud, perekonna ja lasteaia koostööd toetav
alusharidust andev asutus.
Püstitatud eesmärgid
 Saavutada lasteaias usaldusväärne sisekeskkond
 Osaleda koolitustel ja edastada infot kolleegidele
 Koostada koolitusplaan sisehindamisest ja töötajate eneseanalüüsist lähtuvalt
5.2. Personali juhtimine
Lasteaias töötavad õpetajad, õpetaja abid ja teeninduspersonal.
Lasteaia direktoril on ülesanne tagada tulemuslik töö, juhtida edukalt lasteaia tegevust. Lasteaias on
toimiv personali tunnustamissüsteem. Iga aasta valitakse välja „Parim aasta õpetaja”. Täiendkoolitus
on vajalik töötajate võimete arendamiseks ja nende tõhususe suurendamiseks ning järelkasvu
kujundamiseks lasteaias.
Prioriteedid:
 Personali aktiivsem kaasamine ja toimiv koostöö kogu personaliga
 Uute juhtimisstrateegiate omandamine
 Personali pidev enesetäiendamine
 Motiveerida õpetajaid ametijärgu tõstmiseks
 Sisehindamise süsteemi uuendamine
5.3. Õppe- ja kasvatustegevus
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel tuleb arvestada alushariduse raamõppekavaga, lasteaia
õppekavaga ning rühma õppe- ja kasvatustegevuse plaaniga.
Pedagoogilisi nõupidamisi viiakse läbi vähemalt 4 korda aastas (vajadusel rohkem). Pedagoogilise
nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine, pedagoogilise
kogemuse esitamine õppevaldkondade järgi (näiteks: õueõppe, eesti keele õppimine mängu kaudu
jne.), kogemuste vahetamine pedagoogide vahel ning ettepanekute tegemine juhatajale,
hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
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Püstitatud eesmärgid:
 Soodustada laste sotsiaalset ja füüsilist arengut
 Kujundada eeldused lapse iseseisvaks toimetulekuks igapäevaeluga
 Aidata kaasa lapse koolivalmiduse kujunemisele
 Arendada emakeele ja eesti keele oskusi
 Tutvustada oma kodulinna ning selle lähimat ümbrust
 Jätkata tööd projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“.
Kõik eelnev kajastub lasteaia õppekavas. Õpetamine käib käsikäes kasvatamisega. Õpetamise ja
kasvatamise eesmärgiks on tervikliku isiksuse kujundamine. Eeskujuks lapsele on lasteaia õpetaja.
Prioriteedid:
 Heal tasemel õppe- ja kasvatustöö läbiviimine
 Õppekava pidev arendamine vastavalt kaasaja nõuetele ja uutele suundadele
 Õppevahendite ajakohastamine ja uuendamine vastavalt vajadusele
 Erivajadustega laste õpetamine ja kasvatamine
 LAK-õppe
5.4. Koostöö huvigruppidega
Lasteaed on koduse kasvatuse edasiarendaja ning lasteaia ja kodu vahelise koostöö edukus sõltub
paljuski sellest, milline on lastevanemate ja õpetajate vaheline üksteisemõistmine ja usaldus.
Eduka koostöö tagamiseks on lasteaia ülesanne tunda pere eelistusi, huve, muresid ja traditsioone
ja vastavalt sellele toimida.
Lasteaia Rukkilill huvigruppideks on lapsevanemad, hoolekogu, teised lasteaiad, linna koolid,
Sillamäe Linnavalitsus ja koostööpartnerid (muusikakool, huvikeskus „Ulei“, spordikompleks
„Kalev“, lasteraamatukogu, linnamuuseum, Iisaku Loodusmaja ja muuseum, laste teatrid,
perekeskused „Domashni ujut“ ja „Märka last“, MTÜ Lastekaitseliit, meedia)
Püstitatud eesmärgid:









Koostöö lastevanemate ja hoolekoguga
Viia läbi individuaalsed vestlused lastevanematega, et toetada perekonda lapse kasvatamisel
ja arenemisel ning vahetada infot
Täiendada lastevanemate pedagoogilisi teadmisi, organiseerides neile vastavaid loenguid
Välja selgitada lastevanemate probleemid lapse kasvatamisel ja õpetamisel
Tõhustada koostööd lasteaia õpetajate ja Vanalinna Põhikooli õpetajate vahel
Jätkata koostööd partneritega
Osaleda Sillamäe Linnavalitsuse projektides
Lasteaia kui linna õppeasutuse reklaamimine meedias ja koduleheküljel.
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5.5. Ressursside juhtimine
Lasteaias on loodud kaasaegne, tervislik ning turvaline õpi- ja töökeskkond. Lasteaed on varustatud
kaasaegsete infotehnoloogia vahenditega töö-ja õpikeskkonna parendamiseks. Lasteaia rahalisi ja
mitterahalisi ressursse kasutatakse sihtotstarbeliselt lasteaia töö efektiivseks arendamiseks.
6. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015-2017
Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärgid:
1. Sisehindamise ja arengukava vajalike valdkondade vastavusse viimine
2. Asjaajamine toetab lasteaia eesmärkide elluviimist
Tegevus
 Arengukava analüüsimine
ja uue arengukava
2018-2020 koostamine
 Sisehindamisesüsteemi
edasiarendamine
 Lasteaia dokumentatsiooni
korrashoidmine (sh.
riigihanke
dokumentatsioon)
 Arhiivi korrastamine
 Lasteaia
eeskirjade
kooskõlastamine
ja
täiendamine

2015
x



Veebipõhise
dokumendihalduse EHIS-e
rakendamine ja
kasutamine igapäevases
tegevuses

2016
x

2017
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Vastutaja
Direktor, asjaajaja,
majandusjuhataja

Ressurss

Direktor,
asjaajaja

Valdkond: Personali juhtimine
Eesmärgid:
1. Personali kvalifikatsiooni tõstmine
2. Personal on arendatud eesti keelse koolituse kaudu
3. Personali infotehnoloogilised oskused on parendatud ja need rakenduvad igapäevatöös.
Tegevus
2015
 Personali koolitusvajaduse x
hindamine, koolituskavade
koostamine ja elluviimine
 Eesti
keele
koolitus x
personalile

2016
x

2017
x

Vastutaja
Direktor,
õppealajuhataja

x

x

Direktor,
õppealajuhataja

Ressurss
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Personali
arendamine x
sisekoolituste kaudu:
väärtuskasvatus,
õueõpe,
integreeritud tegevused

x

x

Direktor,
õppealajuhataja



Infotehnoloogia
personalile

koolitus x

x

x

Direktor,
õppealajuhataja

Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus
Eesmärgid:
1. Soodustada laste sotsiaalset ja füüsilist arengut
2. Kujundada eeldused lapse iseseisvaks toimetulekuks igapäevaeluga
3. Aidata kaasa lapse koolivalmiduse kujunemisele
4. Arendada emakeele ja eesti keele oskusi
5. Tutvustada oma kodulinna ning selle lähimat ümbrust
6. Kirjutada ja osaleda projektides
Tegevus
 Koostöö huvigruppidega
 Individuaalne tegelemine
probleemsete
ja
erivajadustega lastega
 Kvaliteedi tõstmine rühma
tasandil:
planeerimine,
tegevus,
analüüs
ja
hinnang, lapse arengu
kaardid
 Lapse individuaalsust
arvestav õpetamine

2015
x

2016
x

2017
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Koostöö
koolide
ja
lastevanematega
Individuaalne tegelemine
probleemsete
ja
erivajadustega lastega
Tasandusrühmade
tegevuse jätkamine
Kõnetehnika arendamine
Keelekümblusrühmade töö

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Jätkata koostööd
muuseumitega
Õppimine mängides

x

x

x

x

x

x









Vastutaja
Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

Ressurss

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad,
logopeedid
Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad
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õueõppe
Väljasõidud
Jätkata osalemist projektis
„Kiusamisest vaba
lasteaed“
Osaleda Sillamäe
Linnavalitsuse projektides

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

Valdkond: Koostöö huvigruppidega
Eesmärgid:
1. Koostöö lastevanemate ja hoolekoguga
2. Tõhustada koostööd lasteaia õpetajate ja Vanalinna Põhikooli õpetajate vahel
3. Jätkata koostööd partneritega ja osaleda Sillamäe Linnavalitsuse projektides
4. Lasteaia kui linna õppeasutuse reklaamimine meedias
Tegevus
 Viia läbi arenguvestlused
 Täiendada lastevanemate
pedagoogilisi
teadmisi,
organiseerides
neile
vastavaid loenguid
 Välja
selgitada
lastevanemate probleemid
lapse
kasvatamisel
ja
õpetamisel
 Jätkata
koostööd
hoolekoguga

2015
x
x

2016
x
x

2017
x
x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

x

x

x

Direktor,
õppealajuhataja,








Jagada
töökogemusi
õpetajate vahel
Saada
tagasisidet
kooliõpetajatelt
Töö
jätkamine
kooliõpetajatega
ja
koolivalmiduskaartide
koostamine
Koostöös huvigruppidega
osaleda erinevates
projektides,
analüüsida tulemusi,
parendustegevuste
rakendamine
Jätkata lasteaia elu info
väljapanemist

Vastutaja
Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad

Ressurss

Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad
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koduleheküljel ja meedias

asjaajaja

Valdkond: Ressursside juhtimine
Eesmärgid:
lähtudes linna finantsilistest võimalustest (Sillamäe linna arengukavast 2013-2020a.) peame
tähtsaks lasteaia toidublokki remonti ja kuivatuskappide paigutamine sõimerühmadesse; samuti
lasteaia mänguväljaku inventari soetamine igaaastaselt.
Tegevus
Remonditööd
 Toidubloki remont
Rühmade Päikesekiir ja
Jaaniussike riietusruumide
remont koos põrandate
vahetusega
 Põranda vahetus lasteaia
koridoris
Inventari soetamine
 Kuivatuskapid sõime
rühmadesse
 Lastenõud
 Laste kapid rühmades
Päikesekiir ja Jaaniussike
väljavahetus
 Laste toolid ja lauad
Allikas rühma
 Niiduk
 Mänguväljaku seadmed

2015

2017

Vastutaja

Ressurss

direktor

2 400

direktor

2 800

direktor

3 000

administratsioon

6 300

x

majandusjuhataja
administratsioon

3 000
3 200

x

majandusjuhataja

1 300

majandusjuhataja
Direktor

450
1 000 igal
aastal

x
x



Töötajate koolitus
 Pedagoogiline
täiendkoolitus
 Keelekümbluse
koolitus
 Toiduhügieeni
koolitus
 Esmaabi koolitus

2016

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

õppealajuhataja

x

x

x

õppealajuhataja

x

x

x

direktor

x

direktor
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7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava uuendatakse:
 seoses uuendustega haridusalases seadusandluses
 seoses uuendustega riiklikus raamõppekavas
 seoses muutustega eelarves ja investeeringutes
 seoses arengukava tähtaja möödumisega
Arengukava uuendamise võivad algatada lasteaia hoolekogu, pedagoogiline nõukogu, lasteaia
juhataja ja linnavalitsus. Arengukava on koostatud 2014. aastal 3-aastase perspektiiviga ning
kuulub läbivaatamisele ja uuendamisele üks kord aastas (uue eelarve koostamise perioodil).
Muudatuste tegemisel ja uue arengukava koostamisel lähtutakse käesolevast dokumendist, linna
arengukavast, vabariiklikust seadusandlusest ja Sillamäe Linnavalitsuse haridusasutuste arengukava
kinnitamise korrast. Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor.
Arengukava uuendused kinnitab Sillamäe Linnavalitsus.
Uuendatud arengukava pannakse välja avalikkusele tutvumiseks ning sellest teavitatakse
lapsevanemaid, hoolekogu, lasteaia töötajaid ja üldsust.
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