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Sissejuhatus

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju (edaspidi lasteaed) järjepideva arengu tagamiseks koostatakse lasteaia arengukava. Lasteaia arengukava on dokument, mille koostamisel on aluseks võetud koolieelse lasteasutuse seadus, Kohtla-Järve linna arengukava, lasteaia põhimäärus, õppekava ja teised hariduskorralduslikud õigusaktid ning lasteaia sisehindamise tulemused. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse lasteaia arengu üldeesmärgid, prioriteedid, tegevuskava ja arengukava uuendamise kord.
Lasteaia arengukava sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja valdkondi, lasteaia arengu eesmärke ning arengukava uuendamise korda. Arengukava on koostatud 2017-2020 õppeaastateks (1. september 2017 – 31. august 2020).
Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Arengukava kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
Arengukava koostamisel on arvesse võetud eelneva perioodi tegevuse tulemusi ning sisehindamise käigus tehtud parandusettepanekuid, hetkeolukorra ja tuleviku võimalusi, olemasolevaid ressursse, lasteaiatöötajate ja koostöögruppide ettepanekuid ja vajadusi. Tulenevalt sellest jätkab lasteaed väärtuskasvatuslike põhimõtete rakendamist lasteaia kõikidel võtmealadel.
Arengukava ja selle muudatuste tekst esitatakse enne kinnitamist arvamuse saamiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

1. ÜLDANDMED
Asutuse nimi: Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju
Aadress: Pärna 36, Kohtla-Järve 30326
veebileht: www.kirjumirju.eu
e-post: kirju-mirju@kjlv.ee

2. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

2.1. Missioon
Lasteaed, kus laps tunneb end turvaliselt, kus õpitegevus on uuesuunaline  ja toimub läbi mängu . 
Missiooni täitmiseks:
kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis soodustavad avastamist ja katsetamist;
selgitatakse välja lapse individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe-kasvatustegevuss;
kujundatakse lastes hoolivust ning austust iseenda, täiskasvanute, teiste laste ja kõige elava suhtes;
keelt õpetatakse järjepidevalt, mitmekesiselt, mänguliselt ja lapsele huvitavalt;
väärtustatakse tervislikku eluviisi ja toitumist ning aktiivset liikumist.

2.2. Visioon
Kirju-Mirju on lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua ja kus õpetaja tahab töötada.

2.3. Lasteaia põhiväärtused
Lasteaia õppe-ja kasvatustegevust iseloomustavad järgmised väärtused:
kasvukeskkond pakub võimalusi mitmekesiseks mänguks ja laste tegutsemiseks väikestes gruppides;
õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline ja tervislik ning ülemäärase stressita (päeva planeerimine õpetaja poolt on paindlik, lastele võimaldatakse katkestamatut mängu);
lastest hoolitakse ning arvestatakse nende tunnete ja arvamustega;
lastes kujundatakse mõtlemise- ja probleemilahendamise oskust, loovust, algatusvõimet ja vastutustunnet.

3. LASTEAIA ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD
Lähtudes sisehindamise tulemustest ning eelmise arengukava tegevuskava täimise analüüsist, tuuakse välja lasteaia arendusvaldkonnad ja eesmärgid kolmeks õppeaastaks (2017 -2020) järgnevates valdkondades:

3.1. Eestvedamine ja juhtimine
Lasteaia juhtimist iseloomustab väärtuspõhine osalusjuhtimine, mis eeldab head meeskonnatööd ja oskuslikku meeskonnaliikmete üksikhuvide arvestamist. Organisatsioonikultuur on paljude traditsioonidega ning ühiselt aktsepteeritavate väärtuste ja tavadega. Asutuse juhtimiskultuur toetab uuenduste juurutamist ja uute väljakutsete vastuvõtmist.
Välja on kujunenud  oma lasteaia väärtused, traditsioonid ja neid peavad oluliseks juhtkond, töötajad, lapsed ja lapsevanemad. Omaksvõetud väärtusarengute edasiarendamisega tegeldakse süsteemselt ja järjepidevalt. 
Eesmärgid: 
personali ja lastevanemate kaasamine toetudes lasteaia visioonile, missioonile ja põhiväärtustele;
pidevalt areneva, tulemustele suunatud ja efektiivse juhtimissüsteemi loomine;
töötajate tunnustamise ja motiveerimise süsteemi arendamine ja täiendamine.

Lasteaia arendamise põhisuunad:
kaasaegsete võtete rakendamine lasteaia juhtimise protsessis ja kollektiivi motiveerimine uuenduste vastuvõtmiseks ja rakendamiseks;
otsuste tegemisel erinevate huvirühmade kaasamine (lapsevanemad, hoolekogu, linnavalitsus);
sisehindamise mõju analüüsimine lasteaia arengule. 

3.2. Personalijuhtimine
Lasteaia juhtimist iseloomustab väärtuspõhine osalusjuhtimine, mis eeldab head meeskonnatööd ja oskuslikku meeskonnaliikmete ühishuvide arvestamist. Lasteaias  tegutseb professionaalne, ühtse meeskonnana toimiv personal, kus pedagoogid juhinduvad oma töös  kutsestandardist. Organisatsioonis panustatakse läbi tunnustamise ja motiveerimise lasteaia meeskonnavaimu kasvatamisse.
Eesmärgid:
 meeskonnatöö arendamisel huvirühmade arvamustega arvestamine lasteaiaelu korraldamisel; 
õpetajate professionaalsuse arendamine lähtudes kutsestandardi ja kompetentsusnõuetest;
personali tunnustamise võimaluste laiendamine.
Lasteaia arendamise põhisuunad:
personali arendamine sise- ja väliskoolituste kaudu; koolitusteemad lähtuvad õppeaasta eesmärkidest, arendavad kutseoskusi ja võimaldavad kursis olla haridusuuendustega;
integreeritud õppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevustes, aktiivõppemeetodite, LAK ja digimeetodite kasutamine;
õpetajate digipädevuse arendamine, e-õppeks sobivate keskkondade ja õppemeetodite kasutamine, IKT-põhiste suhtlusvahendite kasutamine;
personali kaasamine lasteaia arendamise protsessi.


3.3. Koostöö huvigruppidega
Koostöö süvendamine ning koostöövormide mitmekesistamine kõigi huvigruppide vahel. Koostöö põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Küsitluste tulemused näitavad, et peamised huvigrupid on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi ja juhtimisse ning on toetanud lasteaia arengut.
Eesmärgid:
huvigruppide kaasamine; 
lastevanemad osalevad lasteaia ja rühma tegevustes, planeerimises;
toimuvad arenguvestlused ja nõustamised lastevanematega.

Lasteaia arendamise põhisuunad:
hoolekogu ja lastevanemate kaasamine lasteaia õppe- ja kasvatustegevusse ning arengutegevusse;
 lastevanemate teavitamine lapse arengust ja õppimisest; 
lastevanematega  arenguvestluste korraldamine, nõustamine;
koostöö jätkamine teiste lasteasutustega;
koostöö jätkamine maakonna muuseumidega, RMK Kauksi looduskeskusega, SA Innove,     Rajaleidja keskusega, teiste lasteaedadega, lasteraamatukoguga jne.;
aktiivne osalemine  projektitöös (Tervist edendav lasteaed, Kiusamisest vaba lasteaed, Ettevõtlik kool-lasteaed, keelekümblusprogramm, PRIA koolipiima- ja koolipuuvilja projektid jne.);
osalemine veebipõhises rahuloluküsitluses - HTM ja TAI (töötajad ja lapsevanemad).
  
Osalemises mitmesugustes projektides näeme väljundit oma tegevuse sihikindlamaks arendamiseks, uute teadmiste omandamiseks ja õppeakasvatustöö mitmekesistamiseks ning lastele huvitavamaks muutmiseks.

3.4. Ressursside juhtimine
Eelarveliste ressursside planeerimine tagab vajalikud tegevused lasteaia prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks. Materiaal-tehnilise baasi arendamisel on lähtutud lasteaia eesmärkidest, tervisekaitse- ja päästeameti nõuetest, turvalisusest ning mängu ja õueala vahendite vajalikkusest.
Eesmärgid:
õppekeskkonna ning lasteaia materiaalse baasi pidev uuendamine ja täiustamine;
säästliku majandamise ja keskkonnahoiu tegevuse põhjalikum analüüsimine;
turvalise ja ohutu õppe- ja töökeskkonna tagamine.

Lasteaia arendamise põhisuunad:
laste toitlustamise kaasajastamine, tervisliku toitumise tagamine;
ressursside asjakohalik ja otstarbekas kasutamine;
arendavate õppe- ja mänguvahendite soetamine;
personali arendamine ja motiveerimine;
koostöös huvigruppidega lasteaia turvalisuse ja hea maine tagamine.

3.5. Õppe ja kasvatusprotsess
Lasteaia õppekava ja sellest tulenev õppe- ja kasvatustegevus on paindlik, temaatiliselt lõimitud ja iga lapse arengut ning eripära arvestav. On loodud õpikeskkond, mis toetab laste õpihimu, on lapsele eakohane, turvaline ja last arendav. Mitte-eesti kodukeelega lastele toimub eesti keele õpetamine täieliku keelekümblusmetoodika alusel. Erivajadustega lastele on loodud võimalused kasvamiseks ja arenemiseks. Koostöös koduga toimib süsteemne lapse arengu jälgimine ja  analüüsimine.


Eesmärgid:
erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevustes;
 õppe- ja kasvatusprotsess on mänguline ja lapsed on kaasatud tegevustesse kasutades aktiivõppe meetodeid (õuesõpe, avastusõpe, terviseõpetus, ettevõtlusõpe, loovuse arendamine); 
eesti keele õpetamine täieliku keelekümblusmetoodika alusel;
laste arengu jälgimine, dokumenteerimine, analüüsimine ja lastevanematega arenguvestluste läbiviimine:
lastele on loodud turvaline, valikuvõimalusi pakkuv ja arendav keskkond, kus lapsel on võimalus aktiivselt tegutseda;
õpetaja valitud tegevuste raskusaste vastab lapse individuaalsetele omadustele;
laste kasvamise igapäevane osa on aktiivne liikumine vabas õhus.

Lasteaia arendamise põhisuunad:
väärtuskavatuse edasiarendamine (lõimitud „Kiusamisest vaba kool/lasteaed”, „Ettevõtlik lasteaed” „Tervistedendav lasteaed” metoodikatega);
erivajadustega laste toetamissüsteemi tõhustamine koostöös Rajaleidja Keskusega;
inspireeriva õpikeskkonna loomine ja kaasaegsete õppevahendite kasutamine (interaktiivne tahvel, mesilane-robot Bee-Bot);
lastevanemad on rahul lasteaiaga ja osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatusprotsessis ning lasteaia arendustöös.
                                                                                                                                                                                                                            4.ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA  2017 -2020 ÕPPEAASTATEKS
4.1. Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk: Väärtustel põhinev osalusjuhtimine.
Eesmärgi püstitamise taotluseks on, et lasteaia tegevus toetub ühiselt heaks kiidetud väärtustele, eesmärkidele ja tegevustele. Ollakse rahul info liikumisega lasteaias ja lasteaiapersonal töötab ühtse meeskonnana.

tegevus

tulemus
tähtaeg
vastutaja


2017-2018
2018-2019
2019-2020

1.Lasteaias tegutsetakse ühtsete väärtuste ja eesmärkide nimel.

Organisatsioonikultuur on kujunenud rohkem koostöökeskseks.
Töökeskkonna mikrokliima näitajate kasv positiivses suunas.
X
X




X


direktor
2. Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamine ja selle tagamine
Lasteaiakeskkond on turvaline lapsele ja personalile
X


X
X

direktor
3. Personali kaasamine lasteaia arendustegevusse erinevate koostöövormide kaudu (töörühmad, nõupidamised, rahulolu- uuringud, arenguvestlused)
Personal on avatud koostööle. On kujunenud avatud, arengut soodustav ja lahendustele orienteeritud usalduslik töökeskkond.
X

X

X

direktor 
4.Sisehindamisaruande  koostamine ja analüüsimine
Lasteaia tegevuse analüüs
X
X
X
direktor
5.Töötajate ametijuhendite täiendamine, uuendamine.
Ametijuhendid toetavad töötaja tööd ja arengut.
X
X
X
direktor
6.Valikute nägemine, vastutuse võtmine, uuendusmeelsus ja valmisolek muutusteks.
Personal on avatud ja uuendusmeelne koostööle.
X
X
X
direktor


4.2. Personalijuhtimine
Eesmärk: Kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana töötav personal.
Eesmärgi püstitamise taotluseks on põhiväärtustele ja eesmärkidele toetuv juhtimine ja professionaalne motiveeritud innovaatiline töötaja.
tegevus

tulemus
tähtaeg
vastutaja


2017-2018
2018-2019
2019-2020

1.Personali tegevuse  kaasamine ja toetamine, soodustades personali vastutuse võtmist 

Vastutustundlik, iseseisev ja loominguline personal.

X


X



X
direktor
2.Personali arendamine,
täiendkoolituste planeerimine, enesetäiendamisvõimaluste toetamine lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.
Personali areng on toetatud lähtudes lasteaia põhieemärkidest ja arenguvestluste tulemustest.
X



X




X

direktor
3. Personali hindamine, motiveerimine ja innustamine.
Personal on loominguline ja motiveeritud
X

X
X
direktor
4.Personali ja ametikohtade vajaduse hindamine, töökorralduse täpsustamine, tööjõu optimaalne rakendamine
Lasteaia pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Lastele on tagatud tugiteenused ja turvalisus.
X
X
X
direktor


4.3. Koostöö huvigruppidega
Eesmärk: Huvigruppide kaasatus ja aktiivsus lasteaia arendustegevuses ja otsustusprotsessis.
Eesmärgi püstitamise taotluseks on aktiivne ja tulemuslik koostöö huvigruppidega.


tegevus

tulemus
tähtaeg
vastutaja


2017-2018
2018-2019
2019-2020

Koostöö lastevanematega.
1.Lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ning õppe-ja kasvukeskkonna kujundamisel.
Lapsevanemad on aktiivsed õppe- ja kasvukeskkonna kujundajad ning õppe-kasvatustöö planeerimisel  osalejad.
X
X
X
direktor,
õppeala-juhataja
2. Vanematele suunatud veebipõhise infovahetussüsteemi edasiarendamine
Vanematel on võimalus osaleda veebipõhistes rahuloluuuringutes.
X
X

X
õppeala-
juhataja
3.Kodu kasvatuspõhimõtetega arvestamine, vajadusel lastevanemate nõustamine ja toetamine õppe- kasvatusküsimustes.
Usalduslikud ja lugupidavad omavahelised suhted. Lapsevanem on huvitatud koostööst.
X
X
X
direktor, õppeala-juhataja
4.Vanemate kaasamine näituste ja laatade ettevalmistamisel ja korraldamisel.
Vanemad on aktiivsed osalejad lasteaia üritustel.
X
X
X
direktor, õppeala
juhataja
Koostöö hoolekoguga.
5.Hoolekogu kaasamine õppe-ja kasvatustegevuste ja arengukava kavandamisse.
Hoolekogu on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja kavandamisel.
X
X
X
direktor
6.Hoolekogu tegevuskava koostamine ja rakendamine
Koostöö hoolekoguga on aktiivne ja süsteemne
X
X
X
direktor
Koostöö koolidega
7.Kunsti- ja muusikakooli õppimisvõimaluste tutvustamine, kontsertide ja näituste külastamine.
Tulemuslik koostöö
X
X
X
direktor
8.Koostöö Slaavi Põhikooli ja K-J Järve Gümnaasiumiga
Laste üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja tulemuslik
X
X
X
direktor
9.Koostöö erinevate asutustega
-RMK Kauksi Looduskeskus, 
 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
 Tervisearengu Instituut,
Päästeamet, lasteraamatukogu       
Mitmekesine  õppe- ja kasvukeskkond 
X
X
X
direktor
10. Koostöö linnavalitsuse ja teiste lasteaedadega
Tulemuslik koostöö, töökogemuste vahetamine
X
X
X
direktor
11.Koostöö SA Innove keelekümblusüksusega.
Õppemeetodid ja ülesanded on mängulised, loovad ja panevad eesmärgipäraselt  tegutsema, pakuvad eneseväljendusvõimalusi. 
X
X
X
direktor

4.4. Ressursside juhtimine
Eesmärk: Lastele ja töötajatele on loodud turvaline, ohutu ja õppeprotsessi toetav kasvu- ja õppekeskkond.
Eesmärgi püstitamise taotluseks on ühtlustada töötajate arusaamu säästlikust ja keskkonnahoidlikust majandamisest.

tegevus

tulemus
tähtaeg
vastutaja


2017-2018
2018-2019
2019-2020

1.Õpi- ja kasvu-keskkonna arendamine
Rühmades on uuendatud lastelauad ja toolid (6r., 4r. ja 8r.)
Õuealal on uuendatud liivakastid
X

X

X
X

X
majandus - juhataja
2.Töökeskkonna arendamine
Soetatud uus pesumasin, tolmuimejad (2., 6., 8. rühmas), külmik toiduplokis.
 X
X

X


direktor
3. Turvalisuse tagamine
Mänguväljakute ülevaatus on korraldatud
X
X
X
Majandus-juhataja
4.Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
Töötajatel on välja kujunenud arusaam  säästlikkusest ja keskkonnahoiust
X

X
X
majandus-
juhataja
5.Inforessursside juhtimine, infotehnoloogiliste vahendite uuendamine ja soetamine
Sülearvuti on soetatud ja arvuti väljavahetatud (7r., 2r), rühmades on 
WI-FI-ühendus, e-päeviku rakendamine

X

X


X

direktor
6.Investeeringute vajadus
Lasteaia väravate vahetus ja
 piirdeaia osaline uuendamine.







4.5. Õppe ja kasvatusprotsess
Eesmärk: Lapse huvi, avastamisrõõmu ja aktiivse õppimise toetamine.
Eesmärgi püstitamise taotluseks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.




tegevus

tulemus
tähtaeg
vastutaja


2017-2018
2018-2019
2019-2020

1. Õppekava täiendamine ja arendamine
- tervisekasvatuse, väärtuskasvatuse ja robootika rakendamine tegevuskavadesse
-1-2 õuesõpe tegevust nädalas
Õppe- ja kasvatustegevus on tulemuslikult läbi viidud ja juhitud
X


       X


X


õppeala-
juhataja
2. Lapse arengu toetamine, suunamine,
jälgimine, analüüsimine, tagasiside andmine.
On loodud toimiv süsteem lapse arengu jälgimiseks ja toetamiseks
X
X
X
õppeala-
juhataja
3.Kokkulepitud  käitumisnormide ja  kultuuritavade omandamine, väärtuskasvatuse põhimõtetest lähtumine
Salliv suhtumine erinevustesse
X
X
X
õppeala-
juhataja
4. Tervist edendava õppe- ja kasvukeskkonna tagamine, tasakaalustatud ja tervislik toitumine,
õuesõpe ja sportlikud tegevused,
mängides õppimine
Tulemuslik terviseedenduslik tegevus
X
X
X
õppeala-
juhataja
5.Erinevate õppe- ja kasvatustegevuse 
valdkondade omavaheline lõimimine.
On loodud  mitmekesised õppimisvõimalused ning huvitav ja loov õppe- ja kasvukeskkond
X
X
X
õppeala-juhataja
6.Õigeaegne laste erivajaduste märkamine ja toetamine.
Toimivad tugisüsteemid
X
X
X
Õppeala-
juhataja
7.Erinevate metoodikate ja infotehnoloogia väärtustamine ja kasutamine laste arendamisel ja õpetamisel.
Õpetaja valib ja kasutab tehnoloogilisi rakendusi efektiivselt ja tulemuslikult
X
X
X
Õppeala-
juhataja



5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Arengukava analüüsimine ning muudatusteks ettepanekute tegemine toimub koostöös pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga.
Ettepanekud muudatuste tegemiseks esitatakse lasteaia direktorile, kes kooskõlastab need lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning esitab linnavalitsusele läbivaatamiseks.
Arengukava uuendamise eest vastutab lasteaia direktor.
Lasteaia arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi Kohtla-Järve Linnavalitsus.



Lasteaia arengukava õppeaastateks 2017-2020 on kooskõlastatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.


Kooskõlastatud:  Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3  15.05.2017
                             Pedagoogilise nõukogu protokoll nr.3 26.05.2017






Ingrid Ustav
direktor

