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Meie moto

ÕPIN IGA PÄEV
MIDAGI UUT!
Kose Lasteaia arengukava aastateks 20212024 kirjeldab asutuse töö peamisi
lähtekohti ning eesmärke. Lasteaed on
viimaste aastate jooksul kiires tempos
kasvanud ning see on toonud kaasa
mitmeid olulisi muudatusi. Lähtuvalt
viimaste aastate rahvastiku arvu kasvust
ning aktiivsest kinnisvara arendusest Kose
piirkonnas on alust arvata, et lasteaia
kohtade vajadus tõuseb ka lähiaastatel.
Seetõttu on arengukava eesmärgid kantud
teadmisest, et asutuse üks peamisi
ülesandeid on hoida tasakaalus lasteaia
tegevuste maht ning kvaliteet.
Kose Lasteaed on Kose valla haldusalas
tegutsev koolieelne lasteasutus, mis
lähtudes koolieelselasteasutuse seadusest
on koolieast noorematele lastele hoidu ja
alusharidust võimaldav õppeasutus. Kose
lasteaed tegutseb neljas asukohas: Kose
peamaja, Hariduse tn maja, Habaja ja Ravila.
Alates 2019. aastast on kasutusel
moodulmaja Kose peamaja kõrval.

Sissejuhatus

Arengukava on koostatud 2020. aasta
sügisel koostöös lasteaia töötajate ning
hoolekogu, lapsevanemate ja
koostööpartnerite esindajatega.
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KOSE LASTEAED

MEIE MISSIOON
Loome laste jaoks usaldusliku ja turvalise keskkonna, kus omandada uusi oskusi ja
teadmisi,õppida läbi mängu ja loovuse ning luua koos õpetajate ja peredega alus
edasiseks kooliteeks ja iseseisvaks toimetulekuks.

TULEVIKUPILT 2030
Kose lasteaed pakub laste huvidest lähtuvat ning loovusele ja kogemusele tuginevat õpet,
kus on olulisel kohal tegevused vabas õhus, loovus ja liikumine. Laste arv rühmas
võimaldab pöörata piisavalt tähelepanu igale lapsele ning olla seeläbi perede jaoks
usaldusväärne ja koostööle avatud lasteaed. Koostöö kogukonnaga on tihe ning
annab võimaluse sisustada lasteaia programmi kaasavalt ja mitmekülgselt. Aastal
2024 on valminud uus lasteaia hoone Kosel, mis võimaldab korraldada õppetööd
mitmekesisemalt ja kaasaegselt. Lasteaia personalil on võimalus osaleda
koolitustel ja arendustegevustes ning nende tööpanus on väärtustatud.

PÕHIVÄÄRTUSED
Lähtume oma töös järgmistest põhiväärtustest:

Avatud suhtlemine ja koostöö – väärtustame julgust suhelda ning peame oluliseks, et
selle käigus hoiaksime sõbralikku, positiivset ja viisakat joont.
Usaldus ja turvalisus - kuna üks meie töö peamisi aluseid on usaldus, peame ka
omavahelises suhtluses tähtsaks usaldusväärsust ning tööd puudutavate põhimõtete ja
reeglite läbipaistvust. Meie jaoks on oluline nii vaimne kui ka füüsiline turvatunne.
Avatus uuele - kuna kohtume igal aastal uute peredega, on meie jaoks oluline olla avatud
muudatustele ning otsida oma töös uusi lahendusi. Samas hindame tasakaalukust ning
peame oluliseks, et muudatusi tehes ei kaoks silmist nende aluseks olev senine töö.
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EESMÄRGID 2024
Kose lasteaed kavandab oma tegevusi nelja eesmärgi raames:

1

Iga laps tunneb end teretulnuna ja saab osa
tegevustest, mis arendavad huvi erinevate
teemade vastu, pakuvad mängurõõmu ja
erinevaid kogemusi ning kujundavad
iseseisvust ja vastutamisoskust.
Mõõdik: koolivalmiduse tagasiside kooli poolt (I klassi sügisvaheajal või teise poolaasta alguses)

2

Lasteaed on perede, haridus- ja
kultuuriasutuste ning teiste ühistesse
tegevustesse panustajate jaoks usaldusväärne
ja hinnatud koostööpartner.
Mõõdik: lapsevanemate tagasiside (tagasiside küsitluse ankeedis antud hinnangud)

3

Kose lasteaed on oma
töötajaid väärtustav ja koostööd ning
ettevõtlikkust hindava
organisatsioonikultuuriga tööandja.
Mõõdik: töötajate tagasiside (tagasiside küsitluse ankeedis antud hinnangud),
olulisem personalistatistika

4

Lasteaia tegevusteks
kasutatavad ruumid, õuealad ja tugiteenused
toetavad lasteaia õppekasvatustöö
eesmärke ning loovad inspireeriva ja turvalise
keskkonna.
Mõõdik: laste arvu ja erinevateks tegevusteks mõeldud siseruumide pinna suhe,
ruumide korrashoid

ELLUVIIMINE
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OLULISED TEGEVUSED

1

Iga laps tunneb end teretulnuna ja saab osa tegevustest, mis arendavad huvi
erinevate teemade vastu, pakuvad mängurõõmu ja erinevaid kogemusi ning
kujundavad iseseisvust ja vastutamisoskust.

OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Õppekasvatustöö mitmekülgne

Tegevused on lõimitud: teemade käsitlemine

ja seostatud arendamine.

toimub võimalikult mitmekesiselt (sh
projektõppe kaudu).

Avastus- ja õuesõppe suuna arendamine.

Avastusõppe kaudu toetatakse lapse
loomupärast uudishimu ning innustatakse
neid seekaudu omandama uusi teadmisi ja
oskusi. Õuesõppe tähtsus ja osakaal on
suurenenud (nt liikumine, võimlemine, aga ka
ühistegevused koos vanematega jmt).
Tegevusi seob õppekäikude ja sündmuste
ning kohtumiste programm.

Loovusõppe suuna arendamine.

Tegeletakse kunsti, tantsu, rütmika, liikumise
jt teemadega, mis muudavad õppimise
mitmekesisemaks (sh valik arvestusega, et
teemad ei kattuks huviringide valikuga).

Digiõppe suuna arendamine.

Lastele pakutakse võimalusi omandada läbi
mängu erinevaid oskusi, lihtsamaid robootika
ja programmeerimise põhimõtteid, kujundada
meediakirjaoskust, sh tegeledes
digiturvalisusega.

Huviringidega seotud

Lasteaia poolt pakutavat täiendavad erinevad

ootuste kaardistamine ja tegevuste valik.

huviringid, mille valikul on fookus loovusel ja
liikumisel.

ELLUVIIMINE
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OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Täiendava tasandusrühma loomine.

Lisandunud on üks kuni 12-kohaline
tasandusrühm.

Tugivõrgustiku arendamine (sh
eripedagoogide, logopeedide,
sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide töö).

Lasteaed suudab pakkuda iga
lapse jaoks sobiva ja edasist arengut toetava
lahenduse. Koormused on jaotunud
viisil, kus üks logopeed töötab maksimaalselt
viie rühmaga ja üks eripedagoog
samuti maksimaalselt viie rühmaga.

Üleminek Stuudiumile.

Suhtlemist peredega toetab programmi
Stuudium kasutamine.

Õppekasvatustöö tagasisidestamine koostöös

Sisse on viidud laste tegevusi kajastav

peredega.

koostöömapp peredele, mille toel toimuvad
arenguvestlused ja laste eneseanalüüs õpitu
ning kogetu kohta.

ELLUVIIMINE
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2

Lasteaed on perede,haridus- ja kultuuriasutuste ning teiste ühistesse
tegevustesse panustajate jaoks usaldusväärne ja hinnatud koostööpartner.

OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Peredega peetavate arenguvestluste mõju

Arenguvestlustel osaleb järk-järgult rohkem

suurendamine.

peresid, mille tulemusena kasvab nii lasteaia
kui kalapsevanemate teadlikkus
vastastikustest ootustest.

Perede tagasiside, arvamuste ja ettepanekute

Lisaks arenguvestlustele toimub kevadine

kogumine

tagasiside küsitlus (kirjeldades nii seda, mida
saaks lasteaed omalt poolt teha kui ka
lapsevanema valmidust erinevates tegevustes
osaleda).

Koosöö hoolekoguga.

Hoolekogu tegutseb enda poolt koostatud
tegevuskava alusel, mis sisaldab
lapsevanemate ettepanekuid erinevateks
algatusteks. Hoolekogu liikmed on kaasatud
erinevate temaatiliste töörühmade
aruteludesse.

Koostöö Kose Gümnaasiumiga.

Toimuvad regulaarsed ühisüritused, sh
vastastikused töövarjupäevad, ühised
koolitused jm.

Kose Gümnaasiumi eelkooli ja lasteaias

Toetame õpetajate koostööd ja selgitame

toimuvate tegevuste loogiline sidumine.

lapsevanematele lasteaias tehtava töö ning

Koostöö Kose kultuuriasutuste

Lasteaia tegevuste programmis toimub

ja teiste lasteaedadega.

erinevaid sündmusi ja pereüritusi (sh

eelkooli programmi ühisosa ja erinevusi.

võimalusel koostöös teiste lasteaedadega ),
mis toimuvad koostöös kultuurikeskuse,
raamatukogu jt asutustega.

ELLUVIIMINE
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3

Kose lasteaed on oma töötajaid väärtustav ja koostööd ning ettevõtlikkust
hindava organisatsioonikultuuriga tööandja.

OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Töötajate koostöövestluste korra

Kõikidele töötajatele pakutakse võimalust

uuendamine.

osaleda senise grupiviisilise vestluse kõrval ka
individuaalsel koostöövestlusel.

Personali tagasisideküsitluse algatamine.

Lasteaia töötajad saavad võimaluse anda
omapoolne tagasiside ja ettepanekud lasteaia
arendamiseks.

Seoses lasteaia kasvuga lisanduvate

Kaetud on lasteaia kasvuga seotud vajadused

ametikohtade täitmine.

(sh logopeedid, eripedagoogid, loovtöö
juhendaja, sõimerühm).

Õpetajate abide rolli arendamine ja

Toimuvad koolitused, rühmasisese koostöö

toetamine.

lihvimine, rühmade õpetajate koosseisude
moodustamise analüüsimine jm.

Personali koolitamine.

Vastavalt koolitusvajaduse hindamisele
toimuvad erinevad koolitused ja
arendustegevused (nii õppekasvatustöö
toetamiseks kui ka laiemalt). Üheks
koolitustegevuste prioriteediks on
suhtlemisoskused ja meeskonnatöö.

Organisatsioonisisese ladusa infovahetuse

Lasteaia töötajatele toimuvad regulaarsed

tagamine, vajadusel toe ja nõustamise

infokoosolekud,

pakkumine.

vajadusel toimub ka kolleegilt-kolleegile
juhendamine või mentorlus.

Töötajate tunnustamine.

Kolleege tunnustatakse regulaarselt tehtud
töö eest nii õpetajate, teiste lasteaiatöötajate
kui ka rühmade tasemel (sh juubelid,
tööjuubelid). Kord aastas tunnustatakse
ühiselt ühte rühma või maja (ettevõtlik rühm)
ja kolleegi (hea kolleeg).

ELLUVIIMINE
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OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Osalemine programmis Ettevõtlik kool

Lasteaed osaleb võrgustiku töös ja saab

(ettevõtlik lasteaed).

tagasisidet kavandatud arendustegevuste
elluviimise kohta.

Lasteaia juhtimismudeli arendamine.

Lasteaed on juhitud viisil, kus järjest suureneva
tegevuste mahu juures on tsentraliseerimise
mõjud läbi analüüsitud. Juhul kui kasv jätkub, on
olemas valmidus valmistada ette üleminek Ravila
lasteaia tegutsemiseks iseseisva asutusena.

4

Lasteaia tegevusteks kasutatavad ruumid, õuealad ja tugiteenused toetavad
lasteaia õppekasvatustöö eesmärke ning loovad inspireeriva ja turvalise
keskkonna.

OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Osalemine Kosele kavandatava uue

Aastal 2024 avatakse Kosel uus ja kaasaegne

lasteaiahoone planeerimises.

lasteaiahoone, mis pakub tegevusteks
erinevaid lisavõimalusi (sh käeline tegevus,
meisterdamine ja kunst, keraamika, õppeköök
lastele, digivahendite klassis robotid,
tahvelarvutid, puutetundlik tahvel), samuti
kaks saali muusika- ja liikumistundide
läbiviimiseks, eraldi aula ning laoruumid. Uue
hoone valmimine loob ühtlasi eeldused
selleks, et Kosel asub lasteaed kompaktselt
koos ühes hoones ning seal on piisavalt kohti
kõikidele Kose piirkonna lastele (Ravila ja
Habaja lasteaiad katavad sealsete
piirkondade vajadused).

ELLUVIIMINE
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OLULISED TEGEVUSED

SOOVITUD TULEMUSED

Lasteaia töötajatele mõeldud tööruumide

Uue hoone valmimisega on lahendatud

lisandumine ja tugiteenuste kvaliteedi

mitmed praeguse ruumilahendusega seotud

parandamine.

kitsaskohad, nt õpetajate toad, kontoripinnad
õppejuhtidele, töötajate puhkeruum,
kaasajastatud kööginurk, rõivistu, duširuum
ning võimaluselud õppematerjalide ja muu
vajaliku hoidmiseks või ladustamiseks.

Õuesõppe metoodika arendamine.

Õuesõppe raames kasutatakse
erinevaid materjale ja tegevuspaiku
(mudaköögid, lavatsid jm).

Õppe sidumine matkakultuuriga.

Avastusõppe raames toimub suunatud
uurimuslik õpe.

Tervisliku toitumise edendamine.

Lasteaia menüü on tervislik ja suunab lapsi
väärtustama kvaliteetset ning arengut
toetavat toitumist.
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FINANTSPROGNOOS

KULUDE PROGNOOS AASTANI 2024

INVESTEERINGUTE VAJADUS AASTANI 2024

ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA UUENDAMINE
Arengukava elluviimist toetab iga-aastane detailsem tegevuskava, milles on kirjeldatud tegevuste
elluviimise tähtajad ja vastutajad. Lisaks on arengukava aluseks asutuse eelarve kujundamisel ning
läbirääkimisteks Kose vallaga.
Vähemalt kord aastas tehakse arengukava elluviimisest kokkuvõte. Arengukava on kavas
põhjalikumalt uuendada ja täpsustada 2022. aasta lõpus, et koostada järgmine nelja eelseisvat
aastat hõlmav arengukava aastateks 2023-2026.

| ARENGUKAVA LISA 1
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Ajaloost

KOSE LASTEAED
Kose Lasteaed on asutatud 1954. aastal. Alates 1978-st
aastast asub Kose Lasteaed käesolevas hoones aadressil
Pikk tänav 30, Kose alevik. Alates 2013. aastast asuvad
Kose Lasteaia kaks vanemat rühma Kose Kultuurikeskuse
majas Hariduse tn 2. Alates septembrist 2016 on lasteaia
peamajas avatud tasandusrühm. Alates septembrist 2019
on peamaja kõrvale paigaldatud moodulmaja ühele
lasteaia rühmale.
Alates 1. septembrist 2017 liitus Kose Lasteaiaga
2rühmaline Habaja maja aadressil Sipasoo tee 1 Habaja
alevik. Alates 1. märtsist 2018 liitus Kose Lasteaiaga ka
Ravila lasteaed aadressiga Ravila küla Kose vald, kus asub
kaks lasteaiarühma ja üks lastehoiurühm. Alates
novembrist 2020 on Ravila majas neli lasteaiarühma.
Kose Lasteaia ruumid peamajas ja Hariduse tn majas,
Habaja ja Ravila majas on planeeritud kokku 15-le
rühmakomplektile, kus igas rühmas on mängu- ja
magamistuba, esik ja tualettruum.
Kõigis Kose Lasteaia majades on õpetajate tuba, saal ning
eripedagoog-logopeedi kabinet, köök, majandusruumid,
direktori ja haldusjuhi kabinet. Kõigi Kose Lasteaia majade
maa-ala on haljastatud, piiratud piirdeaia ja/või hekiga,
varustatud mänguvahendite- ja liivakastidega. Õuealadel
kasvab õppetegevuses tutvustatav mitmekesine taimestik
(puud, põõsad, lilled meie lähiümbruses).
Lasteaial on oma õppekava ja palju aastatepikkuseid
traditsioone erinevates majades – üritusi ja pidusid,
mis annavad lasteaiale oma näo ning võimaluse lastele ja
nende peredele aktiivseks osavõtuks.
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ARENGUKAVA LISAD

Kose Lasteaia Habaja maja asub Sipasoo 1. Habaja alevikus, Koselt 11 km kaugusel. Lasteaia maja
tegutseb alates 1958. aastast. Habaja majas on kaks rühma, kus käib 36 last. Kose Lasteaia Ravila
maja asub Ravila alevikus, Tallinnast 43 km kaugusel ja valla keskusest, Kose alevikust 3 km
kaugusel. Lasteaia maja tegutseb alates 1966. aastast, mil avati üks lasteaia rühm (16last) selleks
kohandatud 4-korterilises elumajas. Praegune lasteaiahoone valmis 1975. aastal, mil avati 4
rühma. 1977. aastast avati lasteaed 6-rühmalisena, lapsi 132. 2002. aastast kuni 2017. aasta 1.
septembrini töötas Ravila maja 2-rühmalisena. 2017. aasta 1.septembril lisandus uus rühm
(hoiurühm). Lasteaia maja jagas hoonet noortekeskusega ning kuni 2017. aasta jaanuarini samas
hoones töötanud Ravila raamatukoguga.
Kose Lasteaed on alates 2005 aastast Tervist Edendav Lasteaed ja kuulub Harjumaa TEL
võrgustikku.
Alates maist 2017 on lasteaial oma laul, lipp, logo ja pitsat.
Kose Lasteaed PäevaLill traditsioonilised ühistegevused:
* Tarkusepäeva tähistamine
* Õpetajate päeva tähistamine
* kadripäeva üritus
* isadepäeva üritused
* jõulukuu üritused (jõulukohvik, jõulupeod)
* sõbrapäeva tähistamine
* vastlapäev
* vabariigi aastapäeva aktus
* emakeelepäeva tähistamine
* kevadpühade nädal
* emadepäeva üritused
* Lasteaia nimepäeva tähistamine
* Kose valla lasteaedade spordipäeva korraldamine
* lasteaia pidulik lõpetamine
* teatrid-kontserdid 1 kordkuus
* personali õppereis-väljasõit jõulude eel ja õppeaasta lõpus

ARENGUKAVA LISA 2
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KOSE LASTEAIA PÕHINÄITAJAD JA TRENDID 2024

2020. aasta andmed seisuga 14.12.2020

KOSE LASTEAIA STRATEEGIAKAART 2021-2024
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MEIE VISIOON 2030 KIRJELDAB:

AVATUD SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ

loovusele ja kogemusele tuginevat õpet,

USALDUS JA TURVALISUS

piisava tähelepanu saamist igale lapsele,
usaldust ja koostööd kogukonnaga,
lasteaia personali väärtustamist,

AVATUS UUELE

aastal 2024 valmiva maja võimalusi

MEIE EESMÄRGID
Iga laps tunneb end

Lasteaed on perede,

Lasteaia tegevusteks

teretulnuna ja saab osa

haridus- ja

Kose lasteaed on oma

kasutatavad ruumid,

tegevustest, mis arendavad

kultuuriasutuste ning

töötajaid väärtustav ja

õuealad ja tugiteenused

huvi erinevate teemade

teiste ühistesse

koostööd ning

toetavad lasteaia

vastu, pakuvad mängurõõmu

tegevustesse panustajate

ettevõtlikkust hindava

õppekasvatustöö

ja erinevaid kogemusi ning

jaoks usaldusväärne ja

organisatsiooni-

eesmärke ning loovad

kujundavad iseseisvust ja

hinnatud

kultuuriga tööandja.

inspireeriva ja turvalise

vastutamisoskust.

koostööpartner.

EESMÄRK 1

EESMÄRK 2

keskkonna.

EESMÄRK 3

EESMÄRK 4

