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Sissejuhatus 

Lasteaia Tuluke arengukava on dokument, mis määrab aastateks 2019-2024 lasteaia arengu põhisuunad, tegevuste põhisuunad ja valdkonnad, visiooni 

ja missiooni lähtuvalt lapse arengust, strateegilised eesmärgid, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord. Arengukava – see on 

vahend, mis võimaldab lasteasutusel elada ja areneda   muutuvates konkurentsi tingimustes, leida oma tee ja perspektiivid parema kasvatuskeskkonna 

loomiseks lastele koostöös vanematega.  Arengukava põhiülesandeks on 7-ndaks eluaastaks koolis hästi toimetulev, terve ja elurõõmus laps. 

Aarengukava koostamisel lähtuti:  

 Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetidest 

 Narva Lasteaia Tuluke põhimäärusest 

 Lasteaia sisehindamise tulemustest 

 Koolieelse lasteasutuse seadusest 

 Narva Lasteaia Tuluke õppekavast 

 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengusuundadest 

 Piirkonna vajadustest 

 Lasteaia töötajate, lapsevanemate ja laste vajadustest ja soovidest 

 Vaimsetest ja materiaalsetest ressurssidest 

 

Arengukava eelnõu on läbi arutatud, heaks kiidetud ja kinnitatud Lasteaia Tuluke hoolekogu ja  pedagoogilise nõukogu poolt. Arengukava koostamisel 

osalesid õpetajad, tervishoiutöötaja, õpetajad-spetsialistid, teised töötajate kategooriad ja lastevanemad.  

Arengukava aluseks on igapäevaelu ning õppe- ja kasvatustöö korraldamine lasteaias, aasta tegevuskava koostamine, personali koolitamine, koostöö 

arendamine erinevate huvigruppidega ja eelarve kujundamine. Arengukavas välja toodud eesmärkide täitmine tagab asutuse töö stabiilsust ja 

järjepidevust. Arengukava täitmine analüüsitakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja lasteaia juhtkonna vahelise 

koostöö ettepanekute tulemusena. 
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1. ÜLEVAADE NARVA LASTEAIAST TULUKE 

1.1. Üldandmed ja ajalugu 

 

 

Narva Lasteaed Tuluke on munitsipaallasteasutus, mis on registreeritud riiklikus asutuste registris ja omab koolitusluba nr 3117, välja antud 

haridusministri käskkirja nr 244,  17.03.2004 a alusel. 

Narva lasteaed Tuluke on lasteaed lastele vanuses 1 kuni 7 aastat. Suhtluskeel on vene keel. 

Lasteasutus Tuluke avati 25.03.1975 a. Projekti kohaselt on lasteaed mõeldud 12 rühma jaoks: 4 sõimerühma ja 8 lasteaiarühma. Alates 12.10.2015 a 

seoses uute sanitaarnormidega lasteasutuses töötab 8 rühma: 3 sõimerühma ja 5 lasteaiarühma. Käesoleval ajal seoses Lasteaia Kakuke 

renoveerimisega lasteaias töötab 10 rühma: 4 sõimerühma ja 6 lasteaiarühma, nendes kasvatatakse 170 last. Narva lasteais Tuluke töötab 49 inimest, 

kellest 24 kuulub pedagoogilise ning 25 tehnilise personali hulka. Lasteaias töötavad õpetajad – spetsialistid: logopeed, muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja ja eesti keele kui teise keele õpetaja. 

 

Asutuse nimetus: Narva Koolieelne Lasteasutus Tuluke 

Asutamise aasta: 1975 

Asutuse aadress: Kangelaste 16A, Narva linn, 20605 

Registreerimise nr. 75008686 

Õiguslik seisund: munitsipaallasteaed 

Omanik: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Telefon: 35 4 24 19, 35 4 26 86 

Email: narvatuluke@hot.ee 

Lahtioleku aeg: 06.30-18.30 

Rühmade arv: 10 

Laste arv: 170 

mailto:narvatuluke@hot.ee
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1.2. Omanäolisus ja traditsioonid 

Narva Lasteaed Tuluke on pidevalt arenev, tervislikku eluviisi väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik 

lasteasutus, kus on ilus ja suur õueala, spordiväljak ja mänguvara. Lasteaias on muusika- ja spordisaal, eesti keele ja logopeedi kabinetid.  Õpikeskkond 

on varustatud mitmekülgsete ja kaasaegsete õppevahenditega. Igas lasteaiarühmas on olemas IT-vahendeid, mida õpetajad kasutavad oma igapäevases 

õppe- ja kasvatustegevuses lastega.   

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on   riiklik õppekava, mille alusel on välja töötatud lasteaia õppekava. Õppetöö eesmärgiks on kindlustada laste 

arengut selliselt, et lõpptulemusena on neil teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis. Alates 3. eluaastast toimub eesti keele õpe. 

Muusika ja eesti keele tegevuse kaudu õpivad lapsed tundma eesti rahvakultuuri traditsioone, õppivad mänge ja laule. Õppekavas pööratakse 

tähelepanu keskkonnaharidusele, väärtuskasvatusele, tervisekäitumisele, liikluskasvatusele, lõimitud aine- ja keeleõppele,   õppetöös pööratakse erilist 

tähelepanu üldohutus- ja liiklusreeglite õpetamisele. Vähemalt üks kord aastas lasteaias viiakse läbi: evakuatsiooniõppused, tuuleohutusele ja 

liiklusohutusele pühendatud tunnid vastavalt õppekavale.  

Alates 2014. a liitus lasteaed keelekümlusprogrammiga ja käesoleval ajal meie lasteasutuses töötab 2 lasteaiarühma osalise keelekümbluse programmi 

järgi. Antud rühmades õppetöö toimub eesti ja vene keeltes. Kevadel 2015. aastal liitus lasteaed TEL-võrgustiga (Tervist Edendavate Lasteaedade 

võrgustik). Tervist edendava lasteaia peamiseks esmärgiks on hoida ja tugevdada laste tervist ning luua nii lastele kui ka personalile heaolu toetavad 

tingimused. 2015. aastal liitus lasteaed projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” ja antud hetkel lasteaias töötab 2 lasteaiarühma selle projekti järgi. 

2015. aastal sai meie lasteasutus akrediteerimise organisatsioonis “Europa Noored” rahvusvaheliste vabatahtlike vastuvõtuks enda lasteaias 

vastuvõtava organisatsiooni rollis. Selle raames 2015/2016. õppeaastal meie lasteaias töötas vabatahtlik Norrast, 2016/2017. õppeaastal – vabatahtlik 

Norrast, 2017/2018. õppeaastal – vabatahtlik Türgist.    

Meie lasteaed on tihedas koostöös kõikide Narva lasteaedade, gümnaasiumide (Pähklimäe Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Vanalinna Riigikool, 

Narva Soldino Gümnaasium) ja teiste  linna asutustega.  Nende osalemisega toimuvad ühisüritused, meelelahutus ja näitused (nt Iseseisvuspäev, 

Vastlapäev ja spordipäev). Koostöö- ja partnerlussuhete areng lähtub lasteaia prioriteetidest ja on süsteemne.  
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Lasteaia traditsioonilised üritused: 

 Teadmiste päev 

 Vanaemade ja vanaisade päev (10.september) 

 Sügispidu 

 Isadepäev 

 Mardipäev 

 Kadripäev 

 Jõulupidu 

 Sõbrapäev 

 Iseseisvuspäev 

 Vastlapäev vanematega 

 Emadepäev 

 Lahtiste uste päevad lapsevanematele (märts) 

 Teatrinädal  (aprill) 

 Naljapäev 

 Lugejate võistlus. Poeesia päev. 

 Aktiivne osalemine LAK-õppe kuu üritustes 

 Lõpupidu 

 Lastekaitsepäev 

 Laste sünnipäevad 

 Ühisüritused ja projektid Narva linna kultuuri ja spordiasutustega 

 Terviseüritused: väljasõidud Narva-Jõesuusse ja Toila-Orule, Narva-Jõesuu SPA külastamine, õppekäigud ja spordipäevad Äkkeküla 

territooriumil,  tervisepäevad 
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2. HETKESEISU ANALÜÜS JA ARENGUEELDUSED 

2.1. Tugevused ja parendustegevused 

Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused:  

 

 Lasteaia tegevuste planeerimisel lähtume lasteaia põhiväärtustest. 

 On uuendatud lastevanemate rahuloluküsitluste- ja õppe- ja kasvatustöö analüüsi vormid. 

 Lasteaial on hea maine, positiivne mikrokliima, seda näitavad läbiviidud rahuolu-uuringud personali ja lastevanemate seas. 

 Lasteaia personal on kaasatud lasteaia arendustöösse ja juhtimis- ja otsustusprotsessidesse töögruppide kaudu (arendusmeeskond, 

tervisemeeskond, loomingumeeskond). 

 On uuendatud ja täiendatud tähtsad lasteaia dokumendid koostöös töörühmadega: õppekava, dokumentide liigitusskeem, töökorraldusreeglid, 

lasteaia kodukord  jne). 

 Lasteaed on linna ja regionaalse laste loomingukonkursside ning spordivõistluste aktiivne osaleja.  

 Kõik toimunu kajastub lasteaia koduleheküljel. 

 

Parandustegevused: 

 Sisehindamissüsteemi edasiarendamine ja täiustamine.  

 Asutuse tähtsamate dokumentide ülevaatamine ja täiendamine vastavalt uuenenud õigusaktidele. Arhiivi korrastamine.  

 Elektrooniliste dokumentide haldamine EKIS-infosüsteemis. 

 Projektitöö võimaluste laiendamine. 

 



8 
 

Personali juhtimine                                                                                                                                                                                                    

Tugevused:                                                                                                                                                                                                                                   

 Stabiilne, aktiivne ja loov kollektiiv, mis on avatud uuendustele. 

 Meeskonnatöö on hästi korraldatud ja läbiviidud (kogu töötajaskonna kaasamine, vastutuse jagamine, koostöö soodustamine, meeskonnakoolitused, 

õpe kollegilt-kollegile jne). 

 Personalipoliitika kujundamisel lähtutakse õppeasutuse eesmärkidest. 

 Suurem osa õpetajatest vastab kvalifukatsiooninõuetele. 

 Personali värbamisel lähtutakse lasteasutuse väärtustest. 

 Personali koolitus on korraldatud lähtuvalt sisehindamise tulemustest, õppeaasta prioriteetidest ja töötajate vastavusest ametikoha nõuetele. 

 Pedagoogiline personal kasutab oma töös IT-vahendeid efektiivselt. 

 On korraldatud ühisüritused, mis soodustavad meeskonna kujundamist ja arendamist. 

 

Parandustegevused: 

 

 Innustada ja toetada õpetajaid eesti keele õppel. 

 Suurendada projektides osalevate pedagoogide arvu.  

 Personali tunnustamise ja motiveerimise võimaluste laiendamine.  

 Uuendada ja süstematiseerida töödokumentatsiooni vastavalt uuenenud õigusaktidele. 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Tugevused: 

 Õppekava arenduse raames on täiendatud “Mina ja minu tervis”  ja “Mina ja keskkond” valdkonnad. 

 On uuendatud laste arengu “Laste teadmiste, oskuste, vilumuste tase 3,4,5,6,7 aastaks” hindamissüsteem.  
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 Laste arengu jälgimine on süsteemne, kavakindel ning lapsest lähtuv. 

 Lasteaias toimub erivajaduste väljaselgitamine ja abi osutamine. 

 On suurenenud  tervisekasvatuse ja õuesõppe osa õppe- ja kasvatustegevustes. 

 Lasteaed võtab aktiivselt osa ökoloogilise kasvatuse programmist Keskkonnainvesteeringute keskuse toetamisel. 

 Muusikaaline tegevus toimub, arvestades lapse individuaalsust. Repertuaari valikul arvestatakse kunstiline väärtus ja mitmekesisus. 

 „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika on rakendatud uutes rühmades.  

 On laienenud SMART-tahvli kasutamise oskused ja võimalused.  

 

Parandustegevused: 

 Jätkata õppetegevuste läbiviimisel kasutama ainevaldkondade lõiminguid. 

 Kasutada mitmesuguseid võtteid ja meetodeid lapse oskuste kujundamiseks. 

 Õppekava täiendamine “Eesti keel kui teine keel” valdkonnas, lõimimisprotsessi pidev arendamine.  

 Lastearengu hindamissüsteemi edasiarendamine.  

 

Koostöö kõigi huvigruppidega 

 

Tugevused: 

 Koostöö huvigruppidega lähtub laste huvidest ja on suunatud tervise säilitamisele ja tugevdamisele.   

 Suhtlemine koostööpartneritega on efektiivne, need on erinevate koostööprojektide aktiivsed osalejad. 

 Narva Lasteaed Tuluke on Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilaste praktikabaasiks. 

 Lasteasutuse hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse.   

 Viiakse läbi traditsioonilised ühisüritused terve aasta lõikes. Ürituste arv kasvab igal aastal.  

 On  aktiviseeritud koostöö piirkonna koolidega. 
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 Lapsevanematega koostöö kavandatakse süsteemselt ja viiakse läbi individuaalsete vestluste, arenguvestluste,    lastevanemate    koosolekute,    

hoolekogu    istungite,    rahulolu-uuringute läbiviimise, lasteaiasisestel ja –välistel üritustel osalemise kaudu. 

 On laienenud koostöö partneritega  ning partnerid on kaasatud lasteaia arendustegevusse: Lastekaitse Liit (osalemine projektis “Kiusamisest 

vaba lasteaed“., AS INNOVE ja „Youth in Action“ (European voluntary servise), Tervise Arengu Institut (liitumine TEL-võrgustikule “Tervist   

Edendav   Lasteaed”). 

 

Parandustegevused: 

 Huvigruppide tagasisidesüsteemi ja rahuloluvormi väljatöötamine.   

 Projektitegevuste edesiarendamine koostöös huvigruppidega. 

 Lasteaia tegevuse ebapiisav kajastamine meedias. 

 Infovahetuse ja infoliikumise parandamine. 

 

 Ressursside juhtimine 

 

Tugevused: 

 Eelarve vahendite sihipärane ja effektiivne kasutamine lähtudes asutuse arengukava eesmärkidest  kooskõlas riskianalüüsi tegevuskava, 

arengukava, tegevuskava ja asutuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidega. 

 Toimub pidev lasteasutuse õpi- ja kasvukeskkonna ning töökeskkonna parendamine. Lasteaia ruumides teostatakse planeeritud remont. 

 Lasteaia hoone ja territoorium vastavad tuleohutus- ja tervisekaitse nõuetele. Käesoleval ajal ei ole kehtivaid ettekirjutusi. 

 Toimub IT – vahendite pidev uuendamine vastavalt tänapäevade nõuetele ja vajadustele. 

 Efektiivne ja säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

 Turvalisuse tagamiseks lasteaiahoones on paigaldatud fonolukkudega uksed, välja vahetatud piirdeaed õues. 
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Parandustegevused: 

 Rühmade internetiühendusega varustamine õppekvaliteedi parendamise eesmärgil. 

 Aktiivne osalemine projektitegevuses, mille eesmärk on  kaasata väljastpoolt lasteaeda  (fondidelt, teistelt asutustelt) rahalisi vahendeid lasteaia    

kasvukeskkonna parendamiseks ja kaasajastamiseks.  

 Õigeaegne ja sihikindel koostöö Narva Linnavalitsusega eelarve planeerimise osas. 

  

2.2. Lasteaia personal 

Pedagoogiline personal 

 

Amet Kokku Kõrgharidus Keskeriharidus 

Direktor  1 1  

Õppealajuhataja  1 1  

Õpetaja 16 15 1 

Eesti keele õpetaja 1 1  

Muusikaõpetaja 2  2 

Logopeed 1 1  

Liikumisõpetaja 2 1 1 

Kokku: 24 20 4 
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Pedagoogide haridustase  

 

Perioodil 2014 – 2018 neli õpetajat said kõrghariduse. Praegu 85% lasteaia õpetajal on kõrgharidus (29,20%  magistrikraad ja 55,80% bakalaureus). 

Võrreldes 2014. aasta andmetega nende arv on suurenenud 21% võrra. 

 

Pedagoogilise personali kvalifikatsioon 

 

 

29.20% 

55.80% 

15.00% 

Pedagoogide haridustase 01.09.2018 a seisuga 

Kõrgaridus/magistrikraad
Kõrgharidus/bakalaureus

95.8% 

4.2% 

Pedagoogilise personali kvalifikatsioon 

täielik vastavus - 95,8%

osaline vastavus - 4,2%
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Pedagoogid vanuse järgi 

 

  

2.3. SWOT - analüüs 

Sisemised mõjutegurid Välised mõjutegurid 

 

Tugevad küljed: 

 Kogenud personal,  stabiilne kollektiiv.   

 Lastaia hea asukoht. Lasteaia maa-ala asub sõiduteedest kaugel. 

 Ohutu ja hästi varustatud lasteaia territoorium. 

 Lasteaia territoorium ja hoone vastavad kõikidele tehnilistele 

nõudmistele.   

 Lasteaia ruumide esteetiline vormistamine.  

 Iga lapse individuaalne toetamine (logopeed, liikumisõpetaja, 

muusikaõpetaja, eesti keele kui teise keele õpetaja). HEV 

õpilastega individuaalsete arenguplaanide väljatöötamine.  

 Kolm rühma töötavad osalise keelekümbluse programmi järgi. 

Võimalused: 

 Projektide kirjutamine lisarahastamise kättesaamise eesmärgiga.  

 Huvi IT-vahendite kasutamise vastu.  

 Teenuste lai valik eesti keele tasuta õppimiseks.  

 Töötukassast praktikantide tööhõivet rakendades hoida kokku 

lasteaia eelarvet. 

 

 

12.40% 

16.70% 

29.20% 

41.70% 

Pedagoogid vanuse järgi 

kuni 30 a.

31-40 a.

41-50 a.

51-59 a.

üle 60 a.
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 Lasteaial on akrediteerimine rahvusvaheliste vabatahtlikega 

tööks.  

 Lasteasutuse osalemine projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“, 

Tervise edendav lasteaed võrgustikus  

 Mitmekesine ja kvaliteetne tasakaalustatud laste toitumine. 

 Vajadusel lapse toitumise korraldamine vastavalt 

individuaalsetele iseärasustele.  

 Spordi/tervistustöö kõrge tase: spordiväljak, avar spordisaal, 

kogenud liikumisõpetaja, tänapäevased spordivahendid). 

 Laste  kooliks ettevalmistuse hea tase.  

 Lisateenused: inglise keel, malering.  

 Logopeedi ja spetsialistide konsultatsioonide kättesaadavus 

vanematele.  

 IT-vahendite järjepidev kasutamine õppeprotesessis. 

 Tõhus koostöö vanemate, koolide ja teiste partneritega.  

 Lasteaia traditsioonid ja üritused on huvitavad ja mitmekesised. 

 Positiivne tagasiside lastevanematelt lasteaias toimuvale.  

 

Nõrgad küljed: 

 Rühmade internetiühendusega osaline varustamine.  

 Eesti keelse keskkonna puudumine.  

 Spetsialistide (psühholoog, defektoloog) puudumine, mis takistab 

HEV lastega tööd).  

 Projektitöö on ebapiisaval tasemel.  

 Mõnede rühmaruumide ebapiisav pind (magamistubade 

puudumine 4 aiarühmas).  

 Välisvalgustuse mittevastavus tänapäevade nõuetele.  

 

 

Ohud: 

 Laste vähesus lasteaedades (madal sündimus). 

 Probleemsetest perekondadest pärit laste arvu suurendamine 

seoses elatustase alandamise ja vaimse- ning kultuuriväärtuste 

kriisiga.  

 HEV laste arvu suurendamine.  

 Õpetajate eesti keele valdamise ebapiisav tase.  

 Õpetajate puudus keelekümblusrühmades töötamiseks, kelle eesti 

keel on emakeel.   

 Arvutispetsialistide puudumine lasteaias raskendab 

infotehnoloogiliste vahendite kasutust. 

 Ebapiisav palgafond, mis ei võimalda täiendada töötajate 

motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi. 
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3. ARENGUSTRATEEGIA 

3.1. Narva Lasteaia Tuluke visioon, missioon ja põhiväärtused 

Visioon 

Tuluke lasteaed – on avatud, sõbralik, turvaline, konkurentsivõimeline, kaasaegse õppekeskkonnaga ning sisuka, kvaliteetse kasvatus- ja õppetööga 

lasteaed, kuhu rõõmuga ruttavad nii lapsed kui ka täiskasvanud. 

 

Missioon 

Lasteaed on tänapäevase, komfortse ja ohutu keskkonnaga, kus iga laps saab igakülgset isiksuse arengut perekonna ja professionaalsete pedagoogide 

toetamisel arvestades tema individuaalseid iseärasusi, mis on lapse koolis edukuse alus. Laste intergreerimine eesti ühiskonda on õppe- ja 

kasvatusprotsessi lahutamatu osa, see tagab lapsele edu täna ja tulevikus.  

 

Põhiväärtused: 

 TURVALISUS JA TERVISEEDENDUS-tervislik ja turvaline lapse- ja töötajasõbralik keskkond. 

 USALDUS –laste, vanemate, lasteaia kollektiivi omavaheliste usaldusväärsete suhete hoidmine. 

 LOODUSE EEST HOOLITSEMINE –armastuse, huvi, õige suhte loodusesse kasvatamine ning oskus käsitleda elusolendeid hoolikalt.  

 UUENDUS –ebatraditsooniliste õppevormide, uute metoodikate ja infotehnoloogiate kasutamine.  

 KOOSTÖÖ –tihe koostöö vanemate ja teiste huvitatud isikutega ühise eesmärgi saavutamiseks – iga lapse täisverelise arendamise tagamiseks.  

 ELUKUTSELISUS - omandatud oskuste, teadmiste, kogemuste igapäevane kasutamine oma töös, pidev enesetäiendamine. 
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3.2. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad 

Eestvedamine ja juhtimine 

Süsteemne ja tulemuslik sisehindamine.  

Asutuse asjaajamise täiustamine ja edasiarendamine. 

Väärtuspõhine ja meeskonnale orienteeritud juhtimine.  

 

Personali juhtimine    

Personali kutsealase taseme tõstmine, kaadripotensiaali tugevdamine. 

Personali kaasamine arendustegevusse, toetamine ja motiveerimine. 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Lasteaia  õppekava  täiustamine  ja arendamine vastavalt  riiklikele õppekavale ja vajadusele. 

Lasteaia õppe-ja kasvatustegevused on mängulised, lõimitud ja lähtuvad väärtuskasvatuslikest põhimõtetest.  

Koostöö kõigi huvigruppidega 

Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut. 

Lasteasutuse maine tõstmine, lasteaia tegevuse kajastamine meedias. 

Ressursside juhtimine 

Eelarveliste vahendite planeerimine ja kulutamise tõhustamine. 

Säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine, mis toetab õppe- ja kasvatustegevust.  
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3.3. Arengukava vadkondade eesmärgid ja tegevuskava kuueks aastaks 2019 -2024   
 

3.3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Lasteaia missioni, visiooni ja põhiväärtuste elluviimine. 

 Sisehindamissüsteem on hästi läbimõeldud ja mõjuv ning tulemused kasutatakse lasteaia edasiarendustegevuseks.    

 Korrektne asjaajamine soodustab lasteasutuse tulemuslikku tegevust. 

 Projektitöö toetab lasteaia arengut. 

Tegevus Tähtaeg Indikaator Vastutaja 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Arengukava detailse rakendusplaani koostamine arengukava 

elluviimiseks lasteaia aasta tegevuskavas. 

 

X X X X X X Arengukava 

tegevuskava, 

arengukava 

eesmärkide 

täitmise aruanne 

Direktor 

Töörühm 

 

Arengukava täitmise analüüsimine, tulemuste hindamine ja 

vajadusel korrigeerimine, konkreetse tegevuse planeerimine 

lasteaia aasta tegevuskavas.   

X X X X X X Pedagoogilise 

nõukogu  

koosoleku 

protokollid, 

hoolekogu 

koosoleku  

protokollid, 

arengukava 

eesmärkide 

täitmise aruanne  

Direktor 

Töörühm 
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Arengukava koostamine aastateks 2025-2027 kaasates 

huvigruppe  

     X Arengukava 

tegevuskava 

Direktor 

Töörühm 

 

Sisehindamissüsteemi edasiarendamine ja täiustamine. 

  

X X 

 

X X 

 

X X Sisehindamis-

süsteem 

Töörühm 

Juhtkond 

Lasteaia sisekontrolli pidamine. Tegevuse pidev analüüsimine, 

hindamine ja korrigeerimine.  

 

X X X X X X Õppeaasta 

aruanded, 

õiendid 

Juhtkond 

Sisehindamise aruande koostamine ja esitamine Narva 

Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. 

X   X   Sisehindamise 

aruanne 

Töörühm  

Juhtkond 

Asjaajamiskorra:  

 täiendamine/uuendamine 

 rakendamine 

X  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Uuendatud 

asjaajamiskord 

Juhtkond 

Asjaajaja 

Lasteaia tegevust reguuleerivate tähtsamate dokumentide 

uuendamine (seoses Eesti Vabariigi seadusandluse muudatustega 

või vajadusel). 

    
 

X X X X X X Uuendatud 

dokumendid 

Direktor 

EKIS-infosüsteemi kasutusele võtmine: 

 elektrooniliste dokumentide korrastamine vastavalt uuele 

liigutusskeemile  

 EKIS-infosüsteemi järjepidev rakendamine ja parenduste 

sisseviimine 

 toimuva analüüsimine ja parenduse sisseviimine 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Korrastatud 

EKIS-

infosüsteemi 

dokumendid 

Direktor  

Asjaajaja 

 Arhiivi korrastamine.  X   X  Korrastatud 

arhiivi  

dokumendid 

Asjajaja 
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Personali kaasamine lasteaia arendus- ja muudesse tegevustesse 

(töörühmades osalemine, ühisürituste korraldamine, projektides 

osalemine). 

 

X X X X X X Töörühmade 

protokollid, 

fotod 

 

Lasteaia 45. sünnipäeva puhul ürituse planeerimine, 

ettevalmistamine, korraldamine ja tähistamine. 

 X     Fotod Töörühm 

Juhtkond 

Töö ja kasvukeskkonna hindamine. X X X X X X Riskianalüüs  

Projektitegevuse arendamine: 

 tervisealastel teemadel 

siseriiklike partnerite leidmine ühisprojektide 

kirjutamiseks 

 erinevate lasteaia majandusliku- ja haridustegevust 

toetavate projektide kirjutamine 

 

X X X X X X Rahastuse 

saanud 

projektide arv 

Töörühm  

Juhtkond 

 

3.3.2. Personali juhtimine 

Eesmärgid:  

 Personali vajadus on analüüsitud, asutus on komplekteeritud laste arengu toetamise vajadusest lähtuvalt 

 Töötajate professionaalne areng on toetatud läbi mitmekülgse täienduskoolituse ja koostöö. 

 Õpetajate eesti keele teadmised on parandanud ja neid rakendatakse igapäevatöös. 

 Motivatsiooni - ja tunnustamissüsteem on hästi läbimõedud lähtudes lasteaia võimalusest ja see innustab ning julgustab töötajaid osalema 

pidevas arendustegevuses. 

Tegevus                        Tähtaeg Indikaator Vastutaja 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Personali vajaduse hindamine ja värbamine. 

 

X X X X X X EHIS andmed, 

personali, 

töötajate 

koosseisunimekri 
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Personali koolitusvajaduse hindamine, koolituskava koostamine 

ja elluviimine. 
    

  
 

X X X X X X Arenguvestluse 

kokkuvõtted, 

personali 

täienduskoolitusk

ava, hinnag 

koolitusele 

koolitusel osaleja 

poolt,  EHIS-

andmed  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajate aktiivne osalemine linna ainesektsioonides. X X X X X X Registreerimise 

lehed 

Õppealajuhataja 

Täiendkoolitused IT-oskuste laiendamise eesmärgiks: 

 Iga rühma oma veebilehe loomine 

 Elektrooniliste õppematerjalide andmebaasi loomine 

 Kogemuste vahetamine asutuse ja linnasutuste 

õpetajate vahel 

 E-lasteaia süsteemi tutvustamine, elluviimine ja 

edasine kasutamine 
 

X X X X X X Hinnang 

koolitusele 

koolitusel osaleja 

poolt, EHIS-

andmed 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Täiendkoolitustes osalemine „Varane osaline 

keelekümblusmetoodika“ teemal.  

 
 

X X X X X X Tunnistus, EHIS-

andmed  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Pedagoogide pädevuse tõstmine „õpetajalt-õpetajale“ süsteemi 

kasutades. 

X X X X X X Õppe-ja 

kasvatustegevuse 

eneseanalüüs, 

vaatluseleht 

Õppealajuhataja 

Teenindava personali koolitamine vastavalt vajadusele.  X X X X X X Tunnistus Õppealajuhataja 

Majasisese koolituse korraldamine kogu personalile: 

 Tuleohutus ja evakusiooniõppus (iga aasta septembris) 

 toiduhügieenikoolituse läbiviimine õpetaja abidele (iga 

X X X X X X Registreerimisleht Õppealajuhataja 
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aasta septembris) 

 esmaabi koolitus personalile 

Koolituse tulemuslikkuse hindamine ja analüüsimine. X X X X X X Hinnang 

koolitusele 

koolitusel 

osalejate poolt 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Erinevate võimaluste loomine personalile riigikeele nõutava 

taseme omandamiseks:  

 tasuta keelekursustel õppimise kaudu (Töötukassa 

programm ja Karjääri õppekursused töötavatele 

täiskasvanutele ebapiisava eesti keele oskusega)  

 Eesti keele kursuste korraldamine lasteaia baasil 

 Eesti keeles erinevatest kursustest, projektidest 

pedagogide osavõtt 

X X X X X X Kursusel 

osalemise õiend, 

eksami tunnistus  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Personali motivatsiooni ja tunnustussüsteemi korra 

 ülevaatus ja täiustamine (personali tasustamata 

tunnustamisvõtete mitmekesistamine) 

 rakendamine 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Uuendatud 

motivatsiooni ja 

tunnustussüsteem 

Töörühm 

 

Ühisürituste korraldamine, mis aitaksid kujundada meeskonda.  X X X X X X Foto, rahuolu-

uuringud 

Direktor 

Pedagoogide tunnustamine konkursi “Aasta õpetaja” kaudu.  X  X  X  Pedagoogilise 

protokoll, õpetaja 

iseloomustus 

Direktor 

Töötajate rahulolu uuringute läbiviimine veebipõhiselt.  

  

 

X X X X X X Rahuolu uuringu 

tulemused 

Õppealajuhataja 

Personaliga arenguvestluste läbiviimine.  X X X X X X Arenguvestluse 

kokkuvõtted 

Direktor 

Õppealajuhataja 
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3.3.3. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 

 Õppekava on täiendatud vastavalt riiklikele õppekavale ja vajadusele. 

 HEV- laste tugisüsteem on tõhus ja lähtub kaasava hariduse põhimõtetest. 

 Laste kõne areng on mitmekülgselt toetatud.  

 Laps on integreeritud eesti ühiskonda.  

 

Tegevus Tähtaeg Indikaator Vastutaja 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Õppekava arendamine, täiendamine, analüüsimine:  

 väärtuskasvatus ja lapse üldoskused 

 valdkonna „Mina ja keskkond“ metoodilise 

materjaliga täiendamine õuesõppe osas 

 valdkonna“Eesti keel kui teine keel” uuendamine 

 terviseõpetus soovituslikud põhimõtted 

arengumapi koostamiseks 

X X X X X X Töörühmade ja  

pedagoogilise 

nõukogu  

koosolekute  

protokollid 

 

Õppealajuhataja 

Lapse arengu tagamine lapsest lähtuva õppekasvatustöö 

kavandamise ja läbiviimisega. 

X X X X X X Kuuplaanid, õppeaasta  

aruanne, laste arengu  

hindamise lehed 

Õppealajuhataja 

Laste varane märkamine ja individuaalse arengu 

toetamine. 

 

 

X X X X X X Lapse arengu  

hindamise lehed, 

arenguplaan, 

arengumapp 

Õppealajuhataja 

Erivajadustega laste arengu toetamine koostöös Narva  

Rajaleidja keskusega. Lastevanemate ja õpetajate 

konsulteerimine Rajaleidja asjatundjate poolt. 

X X X X X X Lapse arengu  

hindamise lehed, 

arenguplaan, 

arengumapp 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Laste kõne areng teatritegevuse kaudu.  X X X X X X Teatrietenduste nädal, 

ettepanekute raamat 

Õppealajuhataja 

Muusikaõpetaja 
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Õpetajate ja lastevanemate logopeediline nõustamine. X X X X X X Registreerimiseleht Logopeed 

Rühma õpetajate ja lasteaia spetsialistide koostöö 

tõhustamine. 

X X X X X X Rühma õpe-ja 

kasvatustegevuse 

aruanne õa. 

Õppealajuhataja 

Sidusrühmade esindajate kaasamine õppeprotsessi: 

 Päästeamet 

 Raamatukogu 

 Teaterid 

 Kekkonnateenistus 

X X X X X X Rühma õpe-ja 

kasvatustegevuse 

aruanne õa., gruppide 

veebilehed, lasteaia 

koduleht 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Osalise keelekümbluse rühmade suurendamine. X    X  EHIS-andmed Direktor 

Laste lõimimine Eesti ühiskonda eesti keeleõppe 

toetamise läbi: 

 Eesti riigi tähtpäevade tähistamine 

 loodusetegevuste ja liikumistegevuste osaline 

läbiviimine eesti keeles 

 osalemine LAK – võrgustiku poolt korraldatud 

üritustes 

 tulemuste analüüsime ja korrigeerimine 

 

X X X X X X Lasteaia koduleht, 

ettepanekute raamat, 

lahtiste tegevuste 

konspektid 

Õppealajuhataja 

Eesti keele kabineti ja keelekümblusrühmade 

metoodilise materjali  uuendamine ja 

süstematiseerimine.   

 X      X Materjalide 

korrastamine 

Õppealajuhataja 

Eesti keele 

õpetaja 

Vene ja eesti ilukirjanduse lasteraamatute uuendamine ja 

soetamine. 

X X X X X X Vene ja eesti keele 

ilukirjanduse 

lasteraamatute 

uuendamine  

Õppealajuhataja 

Eesti keele 

õpetaja 

“Kiusamisest vaba lasteaed” projekti raames töö edasine 

laiendamine: 

X X X X X X Projektis osalevate 

rühmade 

Direktor 
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 uute grupppide liitumine 

 parima praktika jagamine ja kogemuse vahetamine 

 osalemine ühisürituses ja projektides antud 

projektide raames 

suurendamine  Õppealajuhataja 

„Tervist edendav lasteaed“ projekti raames töö edasine 

laiendamine: 

 terviseõpetuse planeerimine ja läbiviimine 

koostöös  tervishoiutöötajaga 

 terviseedenduslike tegevuste lõimimine 

rühmade nädalaplaanides ja aastaringi üritustes 

 parima praktika jagamine ja kogemuse 

vahetamine 

 osalemine ühisürituses ja projektides antud 

projekti raames 

 

X X X X X X Tervisemeeskonna 

tegevuskava, 

õppeaasta aruanne 

Tervisemeeskond 

Õppealajuhataja 

Laste sotsiaalsete suhete ja väärtuskasvatuse arendamine ja 

tugevdamine erinevate metoodikate läbi (nt “Kiusamisest 

vaba lasteaed” , “Hea Algus” jne). 

X X X X X X Rühma reeglid, 

lahtiste tegevuste 

konspektid 

Õppealajuhataja 

Uute tehnoloogiate ja metoodikate rakendamine õppe- ja 

kasvatusprotsessis.  

X X X X X X Lahtiste tegevuste 

konspektid, tegevuste 

analüüs 

Õppealajuhataja 

IT-seadmete aktiivne rakendamine õppe- ja 

kasvatustegevuses. 

 

X X X X X X Õppe- ja 

kasvatustegevuste 

läbiviimise 

hindamislehed 

Õppealajuhataja 

 

3.3.4. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid: 

 Koostöö huvigruppidega on kavandatud ning toetab laste ja lasteaia arengut. 
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 Projektipõhiste tegevuste edasiarendamine koostöös huvigruppidega lapse ja lasteaia arengu toetamiseks. 

 Lasteasutuse elu on kajastatud kodulehel, Facebooki lehel. 

 IT-võimalused on kasutatud tõhusalt huvigruppidega suhtlemisel ning info vahetamisel.  



Tegevus Tähtaeg Indikaator Vastutaja 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Huvigruppide täpsustamine, koostöövajaduse 

määratlemine ja koostöö kavandamine. 

X X X X X X Õppeaasta  

tegevuskava 

Õppealajuhataja 

Lasteaia arengu toetamine ja põhiväärtuste arvestamine 

lastevanemate ja hoolekoguga koostöös. 

 

X X X X X X Lastevanemate ja  

hoolekogu 

koosolekute  

protokollid  

Direktor 

Lastevanemate osalemine õppe- ja kasvatustegevuse 

planeerimisel, ettepanekute tegemisel, ühisürituste 

organiseerimisel. 

X X X X X X Erinevate rühmade 

lastevanemate  

koosolekute  

protokollid, rühmade  

tegevuskavad,  

arenguvestluste  

kokkuvõtted, 

ettepanekute raamat 

Õpetajad 

Lastevanemate nõustamine lasteaia personali poolt.  X X X X X X Lastevanemate 

rahulolu uuring 

Õppealajuhataja 

Erivajadustega laste arengu toetamine koostöös Narva  

Rajaleidja keskusega. 

 

X X X X X X Ümarlauad,  

vestlusringid, laste  

vaatlused, laste  

iseloomustused 

Õppealajuhataja 

Koostöös koolidega laste sujuva ülemineku toetamine: 

 koolivalmiduskaartide vormistamine 

 ühisürituste korraldamine koolidega 

 tagasiside koolidelt laste õppeedukusest 1. klassis 

 

X X X X X X Lapse koolis  

toimetuleku 

tagasiside  

küsitluslehed 

Õppealajuhataja 
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Koostöö Tartu Ülikooli Narva Kolledži praktikantide 

juhendamisel. 

X X X X X X Juhendatud  

praktikantide arv  

Õppealajuhataja 

Koostöö lasteaedadega, mis töötavad järgmiste 

programmide järgi: “Keelekümblusmetoodika”, “Tervist 

edendav Lasteaed “, “Kiusamisest vaba lasteaed”: 

 osalemine ühisüritustes ja projektides 

 parima praktika jagamine ja kogemuse 

vahetamine 

X X X X X X Õppeaasta 

tegevuskava,  

igakuuine õppe- ja 

kasvatustegevuse  

tööplaan, õpetajate 

eneseanalüüs 

 

Õppealajuhataja 

Otstarbekas ja pidev infovahetus huvigruppidega: 

 lasteaia kodulehekülje uuendamine ja lehekülje 

pideva täitmise jälgimine 

 rühmade lehekülgede loomine 

 hoolekoguga suhtlemine interneti kaudu 

X X X X X X Lasteaia koduleht, 

rühmade kodulehed, 

hoolekogu 

protokollid 

Direktor  

Õppealajuhataja 

Aktiivne osavõtt korraldatavatest linna organisatsionide 

poolt võistlustest, festivalidest, konkurssidest ja 

projektidest. 

X X X X X X Diplomid, 

tänukirjad, auhinnad 

üritustes osalemise 

eest 

Õppealajuhataja 

Koostöö pidajaga:  

 aruanded 

 personali tunnustamine  

 juhtkonna nõustamine ja koolitused 

 remonttööde ja investeeringute kooskõlastamine  

 majandusalane nõustamine  

 linnaesindaja hoolekogus 

X X X X X X Sisehindamisaruanne 

arengukava, 

arengukava 

eesmärkide täitmise 

aruanned, 

lasteaia eelarve,  

hoolekogu 

koosolekute  

protokollid  

Direktor 

Lasteaia 45. juubeli puhul ürituse planeerimine, 

ettevalmistamine, korraldamine ja tähistamine. 

    X  Fotod, ettepanekute 

raamat 

Juhtkond 

Huvigruppidega koostöö hindamine 

Rahuloluküsimustikud: 

 lastevanematele (veebipõhised) 

X X X X X X Rahulolu uuringu  

tulemused 

 

Õppealajuhataja 
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 lastele 

Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine. 

 

X X X X X X Arenguvestluste  

kokkuvõtted 

 

Õppealajuhataja 

Pedagoogid 

 

 

3.3.5. Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

 Lasteaias  on tagatud kaasaaegne, turvaline ja laste arengut toetav õpikeskond, eelarve ja inimressursid kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult. 

 Lisaressurside leidmiseks on kasutatud  erinevate fondide poolt pakutavaid võimalusi rahalise toetuse saamiseks. 

 Mänguväljakud ja lasteaia ruumid on viidud vastavusse turvalisuse nõuete ja laste vajadustega. 

 Lasteaias on toetatud mitmekülgne säästlik majandamine.   

 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Resurss 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Eelarve koostamine, ressursside planeerimine. Eelarve 

prioriteedid lähtuvad lasteaia riskianalüüsist ja 

arengukava eesmärkide täitmise vajadusest.  
 

X X X X X X Direktor - 

Majandusaasta analüüsimine. 

 

X X X X X X Direktor - 

Lisaressursside leidmine õpikeskkonna parendamiseks 

projektitegevuse arendamise kaudu. 

X X X X X X Direktor 

Õppealajuhataja 

Projektiraha 

Õpi-ja töökeskkonna edasine parandamine 

Välistööd (remondid): 

 asutuse fassaadi ja vundamendi remont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor  

Majandusjuhataja 

Investeeringute 

olemasolul 

Linnaeelarve 
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 välise vihmaveekanalisatsiooni vahetamine 

terve lasteaia territoriumil 

 

 asfaltkate taastus või täisvahetus territooriumil  

 

 tänavavalgustuse renoveerimine kogu lasteaia 

territooriumil 

 

 mänguplatsi mänguelementide väljavahetamine 

uute vastu 

 

 kõikidel lasteasutuse mänguväljakutel 

varjualuste paigaldamine ja nende varustamine 

 

 fonolukkude paigaldamine kahele lasteasutuse 

välisusksele 

Sisetööd (remonditööd): 

 tehisvalgustuse paigaldamine 3 rühmaruumis 

tänapäevale sanitaarnormidele vastavalt 

 

 vee- ja kanalisatsioonitorustiku vahetamine 

 

 triikimisruumi ja puhkeruumi remont  

 rühma “Oravakesed” tualetiruumi 

kapitaalremont 

 rühmade “Tibud”, “Oravakesed”, “Liblikad”, 

“Jaaniussike”, “Siilikesed”, “Kiisud” 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaiaeelarve 
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mänguruumide kosmeetiline remont linoleumi 

vahetamisega 

 

 rühmade “Oravakesed”, “Jänkud”, “Rukkilill”, 

“Liblikad”, “Siilikesed”, “Päikene” 

“Jaaniussike”, “Kiisud”, “Vikerkaar” 

riietusruumide kosmeetiline remont linoleumi 

vahetamisega 

 

 spordisaali kosmeetiline remont 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Tehniliste vahendite ja seadmete järjekodne 

kontrollimine. 

X X X X X X Majandusjuhataja Lasteaiaeelarve 

Mööbli, inventaari ja tehnikaseadmete soetamine 

rühmadesse vastavalt vajadusele.  

X X X X X X Direktor Lasteaiaeelarve 

Infotehnoloogilse baasi laiendamine ja uuendamine: 

 

 kõikide rühmade internetiga varustamine 

 

 IKT-vahendite uuendamine ja varustamine 

vastavalt tänapäeva nõuetele ja vajadustele 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

Majandusjuhataja 

Lasteaiaeelarve 
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 digitaalne asjaajamine EKIS baasil 

 

 e-lasteaia süsteemi kasutuselevõtt ja 

edasiarendamine 

X 

 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid:  

 kokkuhoid, materiaal-tehnilise vara 

ratsionaalne kasutamine (s.h elekter, vesi, 

soojus  jms.) 

 jäätmekäitluse korraldamine vastavalt 

seadusandlusele 

 laste ja lastevanemate seas säästliku 

majandamise propageerimine, säästlikule 

majandamisele, keskkonnahoiule suunatud 

projektitegevuses osalemise kaudu. 

 

X X X X X X Majandusjuhataja 

Õppealajuhataja 

Lasteaiaeelarve 

 

4. Arengukava muutmise ja täiendamise kord  

Arengukava elluviimiseks koostab lasteaed iga õppeaasta alguseks õppeaasta tegevuskava. Lasteaia tegevuskavas määratletakse lasteasutuse 

arengukava valdkondadest tulenevad eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Õppeaasta tegevuskava kinnitab direktor. Iga õppeaasta lõpus 

analüüsitakse õppeaasta tegevuskava täitmine ning koostatakse õppeaasta kokkuvõtteid, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu.  

Õppeaasta kokkuvõtteid arutatakse läbi lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Vajadusel tehakse ettepanekuid arengukava muutmiseks.  

Arengukava täitmine hinnatakse ja analüüsitakse üks kord aastas pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekutel, vajadusel tehakse arengukavas 

muudatusi.  

Narva Lasteaia Tuluke arengukava uuendatakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatusega; 

 lasteaia eelarves ja investeeringute kavas muudatustega; 

 riiklikus õppekavas muudatustega; 

 sisehindamisperioodi analüüsi tulemustega; 
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 lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega. 

Arengukava muudatusi direktor kooskõlastab lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. Koopia muudetud 

tegevuskavast esitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. 

Uue arengukava vastuvõtmine on detsember 2024. 

 

KOOSKÕLASTATUD 

Narva Tuluke Lasteaia pedagoogilise nõukogu 05. detsembri 2018 otsustega nr 1. 

Narva Tuluke Lasteaia hoolekogu 10. detsembri 2018 otsustega nr 1.  

  

 




