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Alusharidus ja lapsehoid Harku vallas
Alushariduse kättesaadavuse tagamiseks on Harku vald viimase tosina aasta jooksul ehitanud viis
lasteaeda, kokku on valla seitsmes lasteaias ca 920 kohta. Vallavalitsuse hallatavas Tabasalu lastehoius
on kaheaastastele 30 hoiukohta.

Tabasalu Lasteaed Tibutare
www.tibutare.edu.ee

1970. aastal alustas tegevust 8-rühmaline Tabasalu Lasteaed Tibutare, kus 40-liikmeline
personal hoolitseb 170 3–7 aasta vanuse koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Mitmekülgse õpi- ja kasvukeskkonnaga lasteaias tegutseb lastest hooliv, kokkuhoidev ja
pühendunud meeskond. Lasteaias praktiseeritakse teaduspõhist õpi- ja sotsiaalsete oskuste
õppemetoodikat Samm-sammult (kõigis rühmades alates 2014. a) ja suunatakse teadlikult laste
väärtuskasvatust. Tervist Edendava Lasteaiana õpitakse palju õues, matkatakse, tehakse kõrgel
tasemel sporti, õpitakse tervislikke eluviise (tervislik toiduvalik, liikumisharjumused,
esmaabivõtted). Laste annete ning huvide märkamiseks ja toetamiseks on õppekavas
kunstiõpetuse süvasuund, kus eriõpetaja juhendamisel saavad lapsed gruppides arendada oma
loovust, kasutades selleks kunstimaailma võlusid ehk erinevaid tehnikaid. Lisaks antakse
lastele digiharidust, mille raames tegeletakse robootikaga (6–7-aastased) ja programmeerimise
harjutustega digividinate abil (3–7-aastased).
Joonis 1. Tabasalu Tibutare lasteaia laste elukohad
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Harku Lasteaed
www.harkulasteaed.ee

1964. aastal tegevust alustanud ja aastal 2002 uude majja kolinud 6-rühmalises Harku Lasteaias
hoolitseb 31-liikmeline personal 120 2–7-aastase koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Toetav, hooliv, koos õppiv ja arenev lasteaiapere loob turvalise kasvukeskkonna, mis aitab
äratada lastes uudishimu ning hoida huvi õhina ja rõõmuga. Heaks näiteks on projekt „Aitame
lapsi lugema“, mille tulemusena saab laps laenutada Harku raamatukogust raamatuid omal
valikul ning isikliku lugejakaardiga, uurida ja lugeda raamatuid lasteaias või kodus koos
vanematega. Vanemate rühmade lapsed käivad raamatukogus ka filosofeerimas. Lasteaias
arendatakse järjepidevalt loodushariduse süvendatud õppesuunda. Praktiseerides uuenevat
õpikäsitust ja kasutades kaasaegset digitehnoloogiat, on Harku Lasteaed omanäoline liikumist
harrastav, loodust kaitsev ja armastav, tervislikkust väärtustav ja laste erisusi arvestav lasteaed.
Joonis 2. Harku lasteaia laste elukohad
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Vääna Mõisakooli Lasteaed
http://www.vaanakool.edu.ee

Vääna Mõisakool tegutseb 1855. aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna
mõisa territooriumil. VMK on ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev, samas
pidevas arengus ja uuendusmeelseid lahendusi otsiv alus- ja põhiharidust (lasteaed ja 1.–6.
klass) ning mitmekülgset huvitegevust pakkuv sõbraliku keskkonnaga kool. 2019/20.
õppeaastal käib kooli lasteaias 28 last. Kokku töötab haridusasutuses 33 töötajat, kellest 16 on
õpetajad. Lasteaia tugevuseks on iga lapse personaalsete võimete ning eripära kõrgelt
väärtustamine, mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavad tõhusad metoodikad alates
lõimitud õppest kuni üldist silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate
õppekäikudeni. Lapsesõbralik mänguväljak ning rahulik ümbruskond pakuvad ohtralt
võimalusi erinevateks õuetegevusteks, mis aitavad lastel avastada rikkalikku loodust. Lisaks
loodusretkedel käimisele tegelevad meie toredad lapsed koos oma rõõmsameelsete ja
särasilmsete õpetajatega ka aianduse, muusika, kunsti ja muu põnevaga. Lasteaia motoks on:
„Vääna mõis – hariduse kodu läbi sajandite.“
Joonis 3. Vääna Mõisakooli lasteaia laste elukohad
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Tabasalu Teelahkme Lasteaed
http://www.teelahkme.ee/

2008. aastal tegevust alustanud 4-rühmalises Tabasalu Teelahkme Lasteaias hoolitseb 20liikmeline personal 89 3–7 aasta vanuses koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Lasteaial on oma laul ja logo, mille värvid tulenevad rühmade nimedest: Sinine, Punane,
Kollane ja Roheline. Lisaks rühmaõpetajatele töötavad majas eraldi kunsti-, muusika- ja
liikumisõpetaja ning logopeed-eripedagoog. Lasteaia hoonet ümbritseb avar haljastatud õueala,
mis on jaotatud lasteaia mänguväljakuks ja üldkasutatavaks õuealaks koos korvpalliplatsiga.
Lasteaia õpikäsitus on inspireeritud Reggio Emilia pedagoogikast. Lasteaed liigub
projektõppega lapsest lähtuva õpikäsituse suunal. Lapsest lähtuv õpikäsitus võimaldab lastele
aktiivset õppimist ja tegutsemist ning ühtekuuluvustunnet. Olulisel kohal on lapses loovuse
arendamine koos

valikuvõimaluste pakkumisega inspireerivas

õpikeskkonnas.
Joonis 4. Tabasalu Teelahkme lasteaia laste elukohad
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Rannamõisa Lasteaed
www.rannamoisa.edu.ee

2005. aastal tegevust alustanud 6-rühmalises Rannamõisa Lasteaias (edaspidi ka RML)
hoolitseb 26-liikmeline personal 127 2–7 aasta vanuse koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Lasteaed asub muinasaja hülgeküttide asumi alal metsade keskel, ühtlasi mere ääres panga peal.
Sellest tulenevalt toimub õppe- ning kasvatustegevus loodus- ja keskkonnahariduslikus võtmes.
Füüsiline õpikeskkond on aktiivne ning inspireeriv, vaimne keskkond turvaline. Keskkond
julgustab ning toetab loovust. Lasteaia tegevuskultuur võimaldab oma oskusi jagada ning
innustab koostööle. Laps, kes sellises keskkonnas kasvab, on julge õppija, kes eksimustes ja
vigades näeb pigem uut võimalust õppimiseks. Lasteaia meeskond jagab ühiseid väärtusi ning
ühtseid pedagoogilisi põhimõtteid, mida igaüks viib ellu omanäoliselt. Kõik töötajad jagavad
ühist vastutust kõigi lasteaias käivate laste ees. Kogu personal mõtestab endi jaoks uuenevat
õpikäsitust, mille võtmeküsimus on õppija ja õpetaja roll. Lasteaia õpetaja ei ole enam äraõpetaja ega laps ära-õppija. Oluliseks väärtuseks lasteaias on koostöövalmidus, ühtlasi
teadvustatud vajadus selle järele ning võimalus koostööd teha.

Joonis 5. Rannamõisa lasteaia laste elukohad
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Pangapealse Lasteaed
www.pangapealselasteaed.ee

2008. aastal tegevust alustanud 6-rühmalises Pangapealse Lasteaias hoolitseb 29-liikmeline
personal 130 3–7 aasta vanuses koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Lasteaia rühmad töötavad ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteemis. Pangapealse Lasteaia
eripära toetub labürinti meenutava maja ruumilahendusele, mis loob lastele liikumisvabaduse
eraldumiseks mängusaartele, tegeluskeskustesse ja heade mõtete nurka. Ühe õpetaja ja kahe
assistendiga süsteemis töötav lasteaed rakendab muutuva õpikäsitusega seotud aktiiv- ja
avastusõpet (nt õpi- ja sotsiaaloskuste õppemetoodikat Samm-sammult ja matemaatika oskuste
arendamisel Arvumaa õppemetoodikat, lapse juhitud õppe valikut, nutitegevusi robotitega).
Tähtsaks suunaks on pärimuskultuur (nt kandlemängu õpe, pärimushommikud, näitused),
kuulumine

Tervist

Edendavate

Lasteaedade

võrgustikku,

loovuse

arendamine

keraamikakunstiga. Lasteaed korraldab igal aastal Harjumaa koolidele ja lasteaedadele
kandlepäeva „Laulev puu“ ja Harku valla lasteaedadele tantsupäeva.
Joonis 6. Pangapealse lasteaia laste elukohad
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Alasniidu Lasteaed
www.alasniidulasteaed.eu

2011. aastal tegevust alustanud Alasniidu Lasteaias hoolitseb 53-liikmeline personal 234 2–7
aasta vanuse koolieeliku hoiu ja alushariduse eest.
Alasniidu Lasteaed koosneb kolmest õppekeskkonnast: lasteaiast Alasniidul (6 rühma),
lasteaiast Harkujärvel (6 rühma) ja lasteaiast Järvekaldal (2 rühma). Alasniidu Lasteaed toetab
lapse arengut läbi innovaatilise õpikeskkonna, rakendades projektõppes muutuvat õpikäsitust,
mida suunab väärtuspõhine kvaliteetjuhtimine. Lasteaia eripäraks on projektipõhine
õppetegevus, kus kasutatakse Reggio Emilia metoodilist lähenemist. Lisaks tehakse aktiivset
koostööd kogukonnaga ning viljeletakse keskkonnakasvatust. Kaasava hariduse kvaliteeti
aitavad kindlustada eripedagoog ja tegevusterapeut.
Joonis 7. Alasniidu lasteaia laste elukohad
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Lasteaiarühmade komplekteerimisest 2019/20. õppeaastal
Õppeaastaks 2019/20 on valla alusharidusasutustes komplekteeritud 46 rühma, kus käib kokku
898 last.
Laste arv valla lasteaedades on järgmine: 8-rühmalises Tabasalu Tibutare Lasteaias 170 ja
Alasniidu Lasteaias 234; 6-rühmalises Pangapealse Lasteaias 130, Rannamõisa Lasteaias 127,
Harku Lasteaias 120; 4-rühmalises Tabasalu Teelahkme Lasteaias 89; 2-rühmalises Vääna
Mõisakooli Lasteaias on 28 last.
Tabasalu Lastehoius käib 31 last.
2019/20. õppeaastaks esitati esimese eelistusena enim kohataotlusi Pangapealse (97),
Rannamõisa (76) ja Tabasalu Tibutare Lasteaeda (58). Hetkel on esimese eelistusena
lasteaiakoha nõudlus madalam Alasniidu Lasteaias (30) ja Harku Lasteaias (36), mis annab
vallale võimaluse luua antud lasteaedadesse sõimerühmi või erirühmi, mille loomine oleks
vajaduspõhine.
Harku valla haldusterritooriumi lasteaedades vabu kohti ei ole; üksiku vaba koha ilmnemisel
täitub see kohe, kohataotlusi esitatakse ka teiste omavalitsuste lapsevanemate poolt.
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