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I Õppeasutuse lühiülevaade  
  

Taaramäe Lasteaed 

registrikood: 75026230 

aadress: Ehituse 26 Jüri alevik 75301 

telefon: +372 55 944 287 

e-mail: direktor@taaramae.edu.ee 

koduleht: https://lasteaiad.rae.ee/juri/taaramae-lasteaed/lasteaiast/  

 

Taaramäe lasteaed avati 01.02.1989, kandes nime Jüri 2. Lastepäevakodu. See oli 

Harjumaa haridusosakonna allasutus. Kuna lasteaed on ehitatud kunagise Taaramäe 

talu territooriumile, pandi lasteaiale aastal 2003 nimeks Taaramäe. 

2000. aasta märtsist on lasteaed Rae vallavalitsuse allasutus. 2007-2008 valmis 

lasteaiale juurdeehitus, mille käigus valmis neli uut rühma, võimla, galerii ja 

kunstiklass. Renoveeriti kogu õueala.  

 

Taaramäe lasteaia arengukava on asutuse arengut suunav dokument, mis määrab 

tegevusjuhised lasteaia visiooni elluviimiseks järgmiseks viieks aastaks (2021-2025). 

Arengukava koostamisel võeti aluseks Lasteaed Taaramäe töötajate ettepanekud, 

Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava (sh tegevuskava aastateks 2021-2025), 

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ja Lasteaed Taaramäe arengukava 2018-

2020 analüüs. 

 

Arengukava koostamisel lähtusime järgmistest põhimõtetest. 

 

1. Väärtuspõhisus 

Üheskoos laste, töötajate ja peredega jagame lapse arengut toetavaid väärtusi; 

hoolime meid ümbritsevast keskkonnast; väärtustame laste algatust ja õpetajate 

professionaalsust; väärtustame õpetajate arenguvõimelisust, uusi ideid ja nende 

rakendamist ning laste iseseisvust mängus, mõtlemisel ja järelduste tegemisel.  

 

Väärtushoiakuid aitavad kujundada ja hoida iga töötaja isiklik eneseanalüüs ning 

reflektsioon,  meeskondadevaheline koostöö ning organisatsiooni juhtimine ja 

arendamine. 

 

 

 

mailto:direktor@taaramae.edu.ee
https://lasteaiad.rae.ee/juri/taaramae-lasteaed/lasteaiast/
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2. Koostöö ja traditsioonide hoidmine 

Oleme avatud uutele ettevõtmistele Rae vallas ja teeme aktiivselt koostööd teiste Rae 

valla haridusasutustega. Lasteaia eripäraks on olnud rahvatraditsioonide 

tundmaõppimine õppe- ja  kasvatustöö kaudu. Lasteaia  ühisüritused on planeeritud 

rahvakalendrist lähtuvalt. Toetudes laste loomulikule huvile kodukoha ja ümbritseva 

avastamisel, õpib  laps enda ümber olevat maailma märkama ja sellest hoolima. 

Lasteaia asukoht võimaldab lastel matkata  Pirita jõe ääres, Lehmja tammikus, Jüri 

kiriku ja Rae koolimaja vahetus läheduses. Oma töös paneme rõhku 

loodusehoidmisele ja õuesõppele. Oluliseks on erinevate spordivõimaluste 

kasutamine Jüri aleviku ja Rae valla tasandil.  

 

3. Lapsekesksus 

Toetudes Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukavale ja Haridusvaldkonna 

arengukavale 2021-2035 aastateks, seame olulisele kohale ka laste algatusvõime 

toetamise, lapsekesksed õpetusmeetodid ja valikuterohkuse.  

 

 

II Visioon, missioon, põhiväärtused  

 

Meie fookuses on lapsed, lapsevanemad, töötajad, teised haridusasutused, kogukond, 

teenusepakkujad, kohalik omavalitsus, riik. 

 

2.1 Visioon 2030 

 

Taaramäe lasteaed on katsetamist võimaldav ja iseseisvust toetav keskkond 

õnnelikele, õpihimulistele ja algatusvõimelistele lastele.  

 

2.2 Missioon 

 

Loome igale lapsele valikuterohke ja turvalise keskkonna väärtustades traditsioone, 

samas olles uuendusmeelsed.  
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2.3 Põhiväärtused  

 

Hoolivus  

 Märkame enda kõrval last, kolleegi ja lapsevanemat ning toetame abivajajat.  

 Suhtume kõigisse sõbralikult ja käitume teiste suhtes austavalt.  

 Väärtustame keskkonda, tarbime tasakaalukalt.  

 Hoiame enda kasutusse antud ressursse ja õpetame seda lastele.  

 

Loovus  

 Väärtustame laste algatust ja iseseisvust mängimisel, mõtlemisel ja järelduste 

tegemisel.  

 Toetame õpetajate professionaalsust ja pädevust. 

 Oleme avatud uutele ideedele ja väljakutsetele.  

 Kasutame loovalt uusi teadmisi ja oskusi igapäevases töös.  

 

Koostöövalmidus 

 Personali, laste ja lapsevanemate vaheline koostöö toimub lõimitult.  

 Jagame oma teadmisi ja oskusi teiste pedagoogidega.  

 Teeme igakülgset koostööd huvigruppidega – teiste haridusasutustega, 

kogukonnaga, teenusepakkujatega.  

 

 

III Eesmärgid 
 

Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava eesmärgid 1,5 - 6 aastaste lastele on 

järgmised: 

1. Rohkelt mängulisust, katsetamist ja eksimist võimaldav, mitmekesine, 

väärtushinnanguid kujundav ning iseseisvalt hakkamasaamise oskusi arendav 

tegevusprogramm. 

2. Personali oskus ja tahe märgata probleeme võimalikult varakult ning nendega 

koheselt tegeleda. 

3. Hubane, soe, eakohane, lapse- ja loodussõbralik, avastamist, katsetamist ja 

isetegemist toetav ning turvatunnet loov keskkond. 
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4. Ea- ja võimetekohased ning lapse kohta tagasisidet andvad mitmekülgsed 

tegevused. 

5. Lapsevanemate vanemlikke oskusi arendav koostöö ja nõustamine. 

 

 

Lasteaed Taaramäe eesmärgid aastateks 2021-2025  

 

3.1 Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid 

 Oleme rakendanud projektõppe kõigis rühmades 

 Pakume lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi erinevates 

tegevuskeskustes 

Meetmed eesmärkide täitmiseks: 

1. Koostöös tugispetsialistidega leiame võimalusi toetada tuge vajavate laste 

arengut.  

2. Lähtume laste huvidest, algatustest ja ettepanekutest. 

3. Lõimime eri valdkondade õppetegevusi.  

4. Loome lugemispesasid (nt muinasjututuba: raamatu- ja lugemishuvi 

tekitamine). 

5. Rakendame projektõppe meetodeid.  

6. Kasutame tehnoloogilisi õppevahendeid. 

7. Liitume Rohelise Kooli programmiga. 

8. Väärtustame tervist edendavaid projekte, ettevõtmisi, üritusi. 

9. Kasutame lasteaia ja Jüri aleviku erinevaid sportimisvõimalusi.  

10. Jätkame kangastelgedel kudumise projektiga. 

11. Loome õppe- ja tegevuskeskused lasteaia galeriisse, koridoridesse, 

saalidesse. 

12. Loome lasteaia õuealale õues õppimist võimaldavaid tingimusi. 

13. Loome eraldi kokandustegevusi võimaldava õppekeskuse. 

14. Loome tingimused suusa- ja kelguala loomiseks talvistel perioodidel. 

15. Korraldame lastele ja lastega üritusi rahvakalendri tähtpäevade 

tähistamiseks. 

16.  Uuendame lasteaia õppekava. 
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3.2 Töötaja professionaalsus 

Eesmärgid: 

 Õpetajad rakendavad nüüdisaegset õpikäsitust 

 Rakendame õpetajalt-õpetajale programmi 

 

Meetmed eesmärkide täitmiseks: 

1. Tagasisidestamisel kasutame koolieelse lasteasutuse õpetaja 

kompetentsimudelit ja 360 kraadi tagasiside metoodikat.  

2. Teeme avatud õppe- või muid tegevusi, jagame oskusi, kogemusi ja teadmisi 

teiste õpetajatega läbi õpetajalt-õpetajale projekti; koostame igal aastal 

õpetajate koolitusplaani, lähtudes arengukavas püstitatud eesmärkidest, 

koolitusvajadusest ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutest.  

3. Toetame enesearengut: võimaldame tasemeõpet ja koolitusi, tehnoloogilisi 

oskusi. 

4. Õppeprotsessi lõimime erinevaid digivahendeid. 

5. Toetame töötajate algatusi ja projekte. 

6. Teeme koostööd Rae valla lasteaedadega edukate praktikate jagamiseks. 

7. Tunnustame Taaramäe meeskonda, panustame hea sisekliima hoidmisse. 

 

3.3 Koostöö 

Eesmärgid: 

 Oleme lastevanematele toetavad partnerid 

 Oleme aktiivsed partnerid kohalikule omavalitsusele ja teistele Rae valla 

haridusasutustele 

 Teeme omavahel avatud koostööd 

 

Meetmed eesmärkide täitmiseks: 

1. Viia läbi lapsevanemate rahulolu uuring 

2. Osaleme Rae valla laulu-ja tantsupäeval Jüri Klunkeril. 

3. Korraldame „avatud uste“ päevi. 

4. Korraldame samaealiste rühmadele ühiseid arendustegevusi. 

5. Osaleme Rae valla õpikogukondade tegevustes. 
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IV Arengukava uuendamise kord   
 

Arendustegevus on pikaajaline pidevalt muutuv protsess. Arengukava eesmärke ja 

tegevuskava täitmist hinnatakse iga uue kalendriaasta alguses ning vajadusel 

täiendatakse/muudetakse. Analüüsi koostamisel osalevad hoolekogu ja õppenõukogu. 

Koos kaardistatakse uuendamist ja täiendamist vajavad valdkonnad, arvestades 

järgmist:  

 seadusandlusest tulenevaid nõudeid;  

 muudatusi õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas;  

 muudatusi alushariduse tööd reguleerivas seadusandluses ja riiklikus 

õppekavas;  

 lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ettepanekuid; 

 lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumist;  

 lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisaega.  

Arengukava muudatused kooskõlastab direktor pedagoogilise nõukogu, hoolekoguga 

ning Rae vallavalitsusega, seejärel kinnitab käskkirjaga.  

 

Analüüsi kohta koostatakse kokkuvõte muudatus- ja/või täiendusettepanekutega.  

 

 
Taaramäe Lasteaed  arengukava uuendatakse igal 5 aasta tagant. Aluseks võetakse 

arengukava perioodil tehtud eesmärkide ja tegevuste analüüsid.  
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V Tegevuskava 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
6.1 Õppe- ja 

kasvatustegevus 

Tuge vajavate laste 

võimaluste 

kaardistamine 

Tuge vajavate laste 

võimaluste 

täiendamine 

Tuge vajavate laste 

võimaluste 

kaardistamine 

Tuge vajavate laste 

võimaluste 

täiendamine ja uute 

suundade 

kaardistamine 

Tuge vajavate laste 

võimaluste ja uute 

suundade täiendamine 

  Õppekava 

uuendamine  

Õppekava 

uuendamine 

  

 Projektõppe meetodite 

rakendamine, 

õpivaldkondade  

lõimimine (1 rühma) 

Projektõppe meetodite 

rakendamine, 

õpivaldkondade  

lõimimine (3 rühma) 

Projektõppe meetodite 

rakendamine, 

õpivaldkondade  

lõimimine (5 rühma) 

Projektõppe meetodite 

rakendamine, 

õpivaldkondade  

lõimimine (8 rühma) 

Projektõppe meetodite 

rakendamine, 

õpivaldkondade  

lõimimine (10 rühma) 

 Lugemispesade loomine 

Muinasjututuppa 

Lugemispesade 

rakendamine 

Lugemispesade 

uuendamine 

Muinasjututoas 

  

  Tehnoloogiliste 

õppevahendite 

kasutamine (8 rühma) 

Tehnoloogiliste 

õppevahendite 

kasutamine (10 

rühma) 

  

  Liitumine Rohelise 

kooli programmiga 

   

   Tervist edendavate 

projektide läbiviimine. 

Jüri aleviku 

spordivõimaluste 

rakendamine. 

Tervist edendavate 

projektide läbiviimine. 

Jüri aleviku 

spordivõimaluste 

rakendamine. 

 

 Kangastelgede projekti 

läbiviimine 

Kangastelgede 

projekti läbiviimine 

Kangastelgede 

projekti läbiviimine 

  

 Tegevuskeskuste 

loomine galeriisse 

Tegevuskeskuste 

loomine saalidesse, 

õuealale 

Tegevuskeskuste 

loomine koridoridesse, 

õuealale 

  

    Kokandusklassi 

loomine lastele 

Kokandusklassi 

võimaluste 

täiendamine  

  Kelgu- ja suusaala 

loomine  

Kelgu- ja suusaala 

loomine 

  

 Rahvakalendri 

tähtpäevade tähistamine 

Rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine 

Rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine 

Rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine 

Rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine 

      

6.2 Töötaja 

professionaalsus 

 Koolieelse 

lasteasutuse õpetaja 

kompetentsimudeli ja 

360 kraadi tagasiside 

metoodika 

kasutamine. 

Koolieelse 

lasteasutuse õpetaja 

kompetentsimudeli ja 

360 kraadi tagasiside 

metoodika 

kasutamine. 

Koolieelse 

lasteasutuse õpetaja 

kompetentsimudeli ja 

360 kraadi tagasiside 

metoodika 

kasutamine. 

Koolieelse 

lasteasutuse õpetaja 

kompetentsimudeli ja 

360 kraadi tagasiside 

metoodika 

kasutamine. 

 Avatud õppetegevuste / 

õpetajalt – õpetajale 

praktikate jagamine 

majasiseselt 

Avatud õppetegevuste 

/ õpetajalt – õpetajale 

praktikate jagamine 

majasiseselt 

Avatud õppetegevuste 

/ õpetajalt – õpetajale 

praktikate jagamine 

majasiseselt 

  

 Koolitused pedagoogide 

ettepanekul, vajadustest 

lähtuvalt. Algatuste ja 

projektide toetamine.  

Koolitused 

pedagoogide 

ettepanekul, 

vajadustest lähtuvalt. 

Algatuste ja projektide 

toetamine. 

Koolitused 

pedagoogide 

ettepanekul, 

vajadustest lähtuvalt. 

Algatuste ja projektide 

toetamine. 

Koolitused 

pedagoogide 

ettepanekul, 

vajadustest lähtuvalt. 

Algatuste ja projektide 

toetamine. 

Koolitused 

pedagoogide 

ettepanekul, 

vajadustest lähtuvalt. 

Algatuste ja projektide 

toetamine. 

    Töötajate 

motivatsiooni- 

süsteemi 

väljatöötamine 

Töötajate 

motivatsiooni- 

süsteemi 

väljatöötamine 
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   Koostöö Rae valla 

lasteaedadega / 

edukate praktikate 

jagamine – Rae valla 

lasteaedade 

kaasamine meie 

õpetajalt-õpetajale 

tegevustesse.   

Koostöö Rae valla 

lasteaedadega / 

edukate praktikate 

jagamine – Rae valla 

lasteaedade 

kaasamine meie 

õpetajalt-õpetajale 

tegevustesse.   

Koostöö Rae valla 

lasteaedadega / 

edukate praktikate 

jagamine – Rae valla 

slasteaedade 

kaasamine meie 

õpetajalt-õpetajale 

tegevustesse.   

 Koostööd soodustavate 

personaliürituste 

korraldamine 

Koostööd 

soodustavate 

personaliürituste 

korraldamine 

Koostööd 

soodustavate 

personaliürituste 

korraldamine 

Koostööd 

soodustavate 

personaliürituste 

korraldamine 

Koostööd 

soodustavate 

personaliürituste 

korraldamine 

      

6.3 Koostöö Osalemine Rae valla 

suurematel üritustel 

(Klunker, 

Õpikogukondade töö) 

Osalemine Rae valla 

suurematel üritustel 

(Klunker, 

Õpikogukondade töö) 

Osalemine Rae valla 

suurematel üritustel 

(Klunker, 

Õpikogukondade töö) 

Osalemine Rae valla 

suurematel üritustel 

(Klunker, 

Õpikogukondade töö) 

Osalemine Rae valla 

suurematel üritustel 

(Klunker, 

Õpikogukondade töö) 

    Avatud uste päevad 

teistele Rae valla 

lasteaedadele (nt 

erirühmade töö, 

traditsioonide hoidmist 

toetavad üritused/ 

ettevõtmised) 

Avatud uste päevad 

teistele Rae valla 

lasteaedadele (nt 

erirühmade töö, 

traditsioonide hoidmist 

toetavad üritused/ 

ettevõtmised) 

 Viia läbi lapsevanemate 

rahulolu uuring 

  Viia läbi 

lapsevanemate 

rahulolu uuring 

 

 

 

 


