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I SISSEJUHATUS 

 

Tamsalu Sääse lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse 

seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja –valdkondi, tegevuskava 

aastateks 2017–2019 ning arengukava uuendamise korda. 

 

Tamsalu Sääse lasteaia arengukava tegemisel on lähtutud  

 Vabariigi Valitsuse 13.detsembri 2005.a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade 

liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse 

korras“ toodud organisatsioonipõhise arengukava koostamise ja täiendamise 

põhimõtetest. 

 Tamsalu valla arengukavast 2016–2021. 

 Lasteaia sisehindamise aruandest 2012/2013., 2013/2014. ja 2014/2015. õa kohta. 

 

 

II ARENGUKAVA  KOOSTAMISE  PÕHIMÕTTED  JA  LASTEASUTUSE  

ARENDUSE  PÕHIVALDKONNAD 

 

2.1. Lasteaia arenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev 

lähenemisviis ja metodoloogia 

 

Lasteaia arendus põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise 

metodoloogial ehk Deming’i ringil (kavandamine, kavandatu teostamine, tulemuste 

hindamine ja parendamine). 

Kavandamine avaldub lasteaia arengukavas, kavandatu teostamine lasteaia tegevuskavas, 

tulemuste hindamine ja parendamine on kirjeldatud sisehindamise aruandes. Sisehindamise 

aruanne on sisendiks arengukavale. 

 

Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on 

järgmised: 

 kõik lasteaia töötajad on kaasatud arendustegevusse; 

 lasteaias toimib e-lasteaed; 

 lastevanemad võtavad aktiivselt osa lasteaias toimuvatest ettevõtmistest; 

 lasteaial on sundventilatsioon; saal, abiruumid ja kelder on renoveeritud; 

 erivajadustega laste varajane märkamine ning neile õppe- ja kasvatustingimuste 

loomine; 

 hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel; 

 terviseedenduse ja õuesõppe edasiarendamine. 
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2.2. Lasteaia arenduse põhivaldkonnad 

 

Arengukava koostamisel on aluseks võetud haridus- ja teadusministri 13.08.2009. a määrus nr 

62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise 

küsimustes“. Põhivaldkonnad on järgmised: 

 

 eestvedamine ja juhtimine; 

 personalijuhtimine; 

 koostöö huvigruppidega; 

 ressursside juhtimine; 

 õppe- ja kasvatusprotsess. 

 

Iga õppeaasta viimases õppenõukogus analüüsitakse arengukava elluviimist ja tehakse 

kokkuvõte. Tulenevalt kokkuvõtetest uuendab direktor vastavalt toimunud muutustele välis- 

ja sisekeskkonnas arengukava tegevuskava. 

 

 

2.3. Arengukava koostamise protsess 

 

Arengukava koostamisele eelnes sisehindamise aruande koostamine ja Tamsalu 

Vallavalitsusele esitamine. Sisehindamise aruandes analüüsiti lasteaia tugevusi ja 

parendusvaldkondi. 

 

Kogu maja personaliga viidi läbi SWOT analüüs 19.10.2016. a toimunud töötajate 

üldkoosolekul. Seal moodustati ka arengukava koostamiseks töörühm, kuhu kuulusid 

juhtkond, terviseedendamise ja õuesõppe töörühmade esindajad ning iga rühma ja hoolekogu 

esindaja. Töörühma tegevust juhtis direktor. 

Hoolekogu esindaja valiti 17.10.2016. a hoolekogu koosolekul, kus hoolekogu koostas 

omapoolse SWOT analüüsi lasteaia kohta. 

 

10.11.2016. a toimus arengukava töörühma esimene koosolek, kus arutleti lasteaia 

parendustegevuste üle ja seati sihid järgnevaks sisehindamise perioodiks. 

 

Seejärel vormistas direktor arengukava projekti. 

 

08.12.2016. a toimus arengukava töörühma teine koosolek, kus vaadati üle direktori 

vormistatud arengukava projekt. 

 

18.01.2017. a andis arengukavale oma nõusoleku pedagoogiline nõukogu. 

23.01.2017. a andis arengukavale oma nõusoleku hoolekogu. 
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2.4. MISSIOON, VISIOON ja VÄÄRTUSED 

 

Missioon 

 

Mängudemaa, kus laps võib rõõmsalt astuda. 

 

Koostöös koduga toetame lapse individuaalset arengut igakülgselt.          

 

Visioon 

 

Mänguline ja lapsekeskne, erinevate huvigruppidega koostööd tegev, avatud ning 

terviseedendusele ja keskkonnateadlikkusele orienteeritud lasteaed. 

 

Majas töötab viis rühma. 

     

Väärtused 

• mängulisus; 

• lapsekesksus; 

• koostöö huvigruppidega; 

• keskkonnateadlikkus; 

• terviseedendus; 

• avatus. 

 

 

III LASTEAIA  HETKEOLUKORRA  ANALÜÜSI  TULEMISED  JA  LASTEAIA  

ARENDUSE  PÕHISUUNAD 

 

3.1. Lasteaia ajalugu 

 

   Tamsalu Sääse Lasteaed – endine Põdrangu sovhoosi lastepäevakodu – avati 1958. aastal 

tolleaegse Põdrangu sovhoosi keskuses Põdrangul. Lasteaed oli üherühmaline, seal oli 15 aia- 

ja 10 sõimeealist last. 

   1965. aastal valmis lasteaiale  juurdeehitus ja töötas kaks rühma: sõimerühm 20 lapse ja 

aiarühm 25 lapse jaoks. Lasteaed oli avamisest peale ööpäevane. Lapsed toodi esmaspäeva 

hommikul sovhoosi bussiga lasteaeda ja viidi reede õhtul koju. 

   1974. aastal valmis Sääsel uus lasteaiahoone ja 27. mail kolis lastepäevakodu Põdrangult üle 

Sääsele. Lasteaias töötas 2 sõime- ja 4 aiarühma, neist oli moodustatud ka kaks öörühma. 

Lasteaed allus linnukasvatusvalitsusele. 

   1985. aastal alustas lasteaia juures tööd Tamsalu Keskkooli 6-aastaste klass. Lasteaed 

kuulus endiselt Põdrangu sovhoosile ja allus Rakvere Rajooni Agrotööstuskoondisele.  
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   1993. aastast, pärast Põdrangu sovhoosi likvideerimist, kui lasteaed hakkas kuuluma 

Tamsalu vallale, on lasteaias käinud Tamsalu valla piirkonna lapsed. Valla kaugematest 

piirkondadest tuuakse lapsed lasteaeda bussiga. 

 

Lasteaed on kandnud järgmisi nimetusi: 

1958 – Põdrangu sovhoosi lastepäevakodu 

1992 – Sääse Lastepäevakodu 

1999 – Sääse Lasteaed 

2010 – Tamsalu Sääse Lasteaed 

 

3.2. Lasteaia omanäolisus  

 

 lasteaed on ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedadega (TEL); 

 lasteaed on ühinenud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed; 

 lasteaed asub metsa läheduses – võimalus teostada õuesõpet; 

 rõhku pannakse koostööle erinevate huvigruppidega; 

 5–6-aastased ja 6–7-aastased lapsed käivad kord nädalas Tamsalu spordikompleksis 

ujumas. 

 

 

3.3. Traditsioonid 

 

 vanavanemate kokkutulek iga viie aasta järel; 

 kadripäeva tähistamine koos Tamsalu Lasteaiaga Krõll; 

 Porkuni Pillarist osavõtt; 

 laatade korraldamine; 

 väljasõit lasteaia sünnipäeval. 

 

 

3.4. SWOT analüüs 

 

Tugevused: 

 

 lasteaia välisseinad ja katus on renoveeritud; 

 lasteaia hea maine; 

 suur õueala; 

 looduslähedus; 

 tolmuvaba; 

 avarad rühmaruumid; 

 oma köök; 

 suur saal; 

 soodne tasu lastevanematele; 
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 püsiv kaader; 

 head enesetäiendamise võimalused; 

 sõbralikud inimesed; 

 traditsioonid; 

 erivajadusega lastega arvestamine; 

 lasteaial on hea raamatukogu; 

 lapsed saavad Tamsalu spordikeskuses ujumas käia; 

 oma suusabaas; 

 kaugemal elavad lapsed saavad käia lasteaias bussiga; 

 bussiga käivatel lastel on bussisaatja. 

 

Nõrkused: 

 

 suusabaas vajab uuendamist; 

 saal, abiruumid ja kelder vajavad remonti; 

 vahendite vähesus õuealal; 

 õueala vähene valgustatus; 

 laste arvu vähenemine; 

 palju kõneprobleemidega lapsi; 

 0,5 logopeedi ametikohta liiga vähe; 

 lastevanemate oskamatus märgata ja tunnistada lapse probleeme; 

 kasvatusraskustega laste arvu suurenemine; 

 õpetaja abi ja koka asendamine; 

 sobitusrühma õpetajatel puudub hetkel vajaminev koolitus erivajadusega lapse 

õpetamiseks – see on omandamisel. 

 

Võimalused: 

 

 kavandada lasteaia eelarvesse vahendid suusabaasi uuendamiseks, saali, abiruumide ja 

keldri remondiks; 

 kirjutada projekte; 

 koostöö erinevate huvigruppidega; 

 koostöös hoolekoguga teha valmis õuealale planeeritud auto; 

 koostöös kommunaalosakonnaga parandada lasteaia õueala valgustust; 

 korraldada lastevanematele koolitusi; 

 suurendada logopeedi ametikohta; 

 võimaldada sobitusrühma õpetajatel lõpetada vajalik koolitus; 

 teha koostööd töötukassaga, et leida vajadusel õpetaja abi ja koka asendajaid. 

Ohud: 

 laste arvu vähenemine; 

 sotsiaalsete probleemidega kogukonna mõju; 
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 töökohtade vähesus; 

 valdade ühinemine. 

 

3.5. Võtmevaldkondade hetkeseis 

 

Hetkeolukorra analüüs toetub: 

 

 sisehindamise aruandele (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.õa kohta) ja sisekontrolli 

tulemustele; 

 Deming’i ringi ja SWOT analüüsi meetodil enesehindamise tulemustele; 

 personali rühmatööde tulemustele; 

 lastevanemate ja personali rahulolu-uuringutele. 

 

 

Laste arv 

 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Laste  

arv 

30. septembri 

seisuga 

 

78 71 74 66 70 56 

 

 

Sisehindamise aruandes esitatud olulisemad parendusvaldkonnad määravad kindlaks lasteaia 

arenduse põhisuunad lähiaastateks. Järgnevalt on esitatud olulisemad tugevused ja arenduse 

põhisuunad viie tegevusvaldkonna lõikes. 

 

3.5.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Olulisemad tugevused 

Riiklik järelevalve jäi lasteaia tööga rahule. Lasteaed sai uue embleemi ja lasteaia 

sümboolikaga kaelarätikud. Töötajad osalesid aktiivselt uue arengukava koostamisel. TEL- ja 

õuesõpperühm töötavad väga hästi. Kõik moodustatud töögrupid tulid oma ülesannetega hästi 

toime. Töötajad esitavad oma mõtteid lasteaia töö parendamiseks. Oma koha on leidnud 

majasisesed koolitused. 

 

Olulisemad parendused 

Kaasata kõik töötajad ja lapsevanemad uue arengukava koostamisse. 
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3.5.2. Personalijuhtimine 

 

Olulisemad tugevused 

Üks õpetaja suutis töö kõrvalt omandada kõrghariduse. Õpetajad on huvitatud 

enesetäiendamisest ja jagavad saadud teadmisi kolleegidega. Põhikohaga õpetajad vastavad 

kvalifikatsioonile. Ettevõtmistest osavõtt on kasvava trendiga. Kõik töötajad on saanud 

vajaliku koolituse. 

 

Olulisemad parendused 

Panna rõhku arvuti kasutusele – nii suhtlemisel lastevanematega kui enesetäiendamisel. Viia 

sisse e-lasteaed. Korraldada ühiseid väljasõite. Rakendada vajadusel tõhusamalt uue töötaja 

sisseelamisprogrammi. Õpetajatel külastada üksteise tegevusi.  

 

 

3.5.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Olulisemad tugevused 

Lastevanemad võtavad osa pidudest ja perepäevadest. Hea koostöö koostööpartneritega.  

 

Olulised parendused 

Kaasata lastevanemaid rohkem lasteaia tegevustesse – suunata neid juhtima mõnda tegevust. 

Korraldada rühmades vestlusringe lastevanematele. Suunata hoolekogu liikmeid lasteaia 

tegevustes. Kutsuda jätkuvalt lastevanemate üldkoosolekule huvitavaid lektoreid. Viia lõpuni 

mänguauto ehitamine lasteaia õuealale. 

 

3.5.4. Ressursside juhtimine 

 

Olulised tugevused 

Majal on uus katus. Maja välisseinad ja õueala on renoveeritud. Üldkoridor on remonditud. 

Õuealal on uus mänguväljak – lastel on rohkem võimalusi tegutsemiseks. 

 

Olulisemad parendused 

Paigaldada majale sundventilatsioon. Remontida saali põrand, lagi, abiruumid ja kelder. 

Remontida direktori ja majandusjuhataja kabinetid; samuti rühmaruumid, mille seintesse on 

tekkinud praod. Osta rühmadesse uusi arvuteid. Täiustada lasteaia õuealal mänguvahendeid. 

Rajada õuealale liiklusväljak. Ehitada sõimerühmale uus välimine aed. 

 

3.5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Olulised tugevused 

Välja on töötatud toimiv „Lapse individuaalsuse kaart“. Lasteaias töötab eripedagoog-

logopeed. Võimalus saada nõu Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuselt. Õppekasvatustegevused 

on lõimitud, mängulised ja lapsekesksed; arvestatakse lapse individuaalsusega. Järgitakse 
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lasteaia traditsioone. Peod on hästi läbi mõeldud, mängulised ja korralikult läbi viidud. 

Lastele korraldatakse erinevaid põnevaid ettevõtmisi. Toimuvad väljasõidud. Lasteaial on 

oma suusabaas. Kaks vanemat rühma käivad ujumas. Lasteaias töötavad TEL- ja 

õuesõpperühm, kes korraldavad mitmesuguseid tervistedendavaid ja õues õppimist 

võimaldavaid ettevõtmisi. Lasteaias on õuesõpperada. Lasteaed asub metsa ääres – võimalus 

õppida looduskeskkonnas. Lasteaia kõrval asub mägi, millel saab kelgutada ja suusatada. 

Lasteaias töötab kaks ringi. 

 

Olulised parendused: 

Täiustada õuesõppevahendeid. Kasutada aktiivsemalt õues õppimist. Uuendada suusabaasi ja 

spordivahendeid. Teha koostööd spordiühingutega. Hankida ja paigaldada õuealale vahend, 

millele saab kinnitada ronimisköie ja rõngad. 

 

 

 

3.6. Lasteaeda mõjutavad peamised välis- ja sisetegurid lähiajal 

 sotsiaalne ja majanduslik olukord ümbruskonnas; 

 laste arvu vähenemine; 

 erivajadustega laste arvu suurenemine. 

 

 

 

IV TAMSALU  SÄÄSE  LASTEAIA  ARENGUKAVA  TEGEVUSKAVA 2017–2019 

 

4.1. Arengukava tegevuskava koostamise põhimõtted  

 

Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Arengukava tegevuskavas 

on esitatud viis tegevusvaldkonda: 

 

 eestvedamine ja juhtimine; 

 personalijuhtimine; 

 koostöö huvigruppidega; 

 ressursside juhtimine; 

 õppe- ja kasvatustöö. 

 

Igas tegevusvaldkonnas on esitatud strateegilised eesmärgid ja põhisuunad. Strateegilised 

eesmärgid tulenevad sisehindamise tulemustest ja väljendavad tegevusvaldkonnas taotletavat 

mõju, mis on mõõdetav.  
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4.2. Arengukava tegevuskava valdkonniti 

 

Tegevusvaldkond 1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Kõik lasteaia töötajad on kaasatud lasteaia arendustegevusse; 

 dokumentatsioon on kaasaegne; 

 lasteaia kodulehel on olemas vajalik info; 

 lasteaias toimib e-lasteaed 

 sisehindamine toimub vastavalt koostatud sisehindamiskorrale. 

 

Põhisuunad 

Arengukava koostamisse on kaasatud kõik töötajad. Üldkoosolekutel arutletakse nii töötajate 

kui lastevanemate rahulolu-uuringute üle, tuuakse välja tugevused ja parendamist vajav, 

millest püstitatakse järgmised eesmärgid. Vajadusel toimuvad töökoosolekud. 

Õppe- ja kasvatustegevust puudutavad otsused tehakse õppenõukogus.  

Dokumentatsioon vaadatakse üle ja tehakse vajalikud parandused. 

Lasteaia kodulehele pannakse lastevanematele info üles õigeaegselt. Uuendatakse arvutibaasi. 

Sisehindamine toimub vastavalt koostatud sisehindamiskorrale. Sisehindamisaruanne 

koostatakse 2019. aastal. 

 

 

Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Töötajatel on olemas vajalik täienduskoolitus; 

 personal tunneb end ühtse meeskonnana;  

 töötajad panustavad lasteaia ettevõtmistesse; 

 õpetajad kasutavad lastevanematele info jagamiseks arvuteid; 

 

Põhisuunad 

Sobitusrühma õpetajad saavad vajaliku 320-tunnise koolituse. Kuna lasteaed on liitunud 

programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, siis saavad selle programmi jätkukoolitusel 

osaleda programmiga tegelevad õpetajad. Eneseanalüüsi koolitus toimub 2017. aasta 

märtsikuus. Õpetajad külastavad üksteise tegevusi ja analüüsivad neid. Kõik õpetajad võtavad 

osa alushariduse ainesektsiooni tööst. Majasisesed koolitused toimuvad vastavalt seatud 

eesmärkidele. Toimuvad ka koolitused, mis kaasavad kogu personali. Töötajad jagavad 

kolleegidele koolitustelt saadud teadmisi.  

Personalile korraldatakse ühiseid väljasõite ja ettevõtmisi. Peetakse kinni koostatud 

tunnustussüsteemist. 

2019. aastal on lasteaial 45. sünnipäev, selle õnnestumiseks panustavad kõik.  

Töötajatele korraldatakse arvutikoolitus. Lasteaiale ostetakse projektor. 
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Tegevusvaldkond 3. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid: 

 Lastevanemad võtavad aktiivselt osa lasteaias toimuvatest ettevõtmistest; 

 hoolekogu aitab suunata koostööd lastevanematega; 

 lastevanemad on teadlikud laste käitumisprobleemide põhjustest; 

 toimib hea koostöö valla allasutuste ja Lääne-Virumaa Rajaleidja keskusega. 

 

Põhisuunad 

Lastevanemate tegevustesse kaasamine. Üheskoos värvitakse lasteaia õuevahendid. 

Hoolekogu organiseerib rühmade ustele tingmärgid ja lõpetab auto ehitamise projekti. 

Hoolekogu paneb rühmadesse heade mõtete kastid. Hoolekogu koosolekutel arutletakse neis 

olevate teemade üle. Hoolekogu liikmed teavitavad lastevanemaid koosoleku toimumisajast ja 

ootavad seal arutamiseks mõtteid. Koosoleku protokoll saadetaks kõigile lugemiseks. 

Lastevanemaid kaasatakse laatade korraldamisel. 

Lastevanematele korraldatakse rühmades vestlusringe, üldkoosolekule kutsutakse lektorid. 

Üheskoos korraldatakse 2017. aastal vanavanemate kokkutulek ja 2019. aastal tähistatakse 

lasteaia sünnipäeva. 

Jätkub koostöö Tamsalu valla allasutustega. Vajadusel kutsutakse lapsi ja lastevanemaid 

nõustama Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus. 

 

Tegevusvaldkond 4. Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Lasteaiale on paigaldatud sundventilatsioon; 

 saal, abiruumid, kelder, direktori ja majandusjuhataja kabinet on remonditud; 

 sõimerühmal on uus välisaed; 

 õuealale rajatakse liiklusväljak; 

 õuealal on piisavalt mängu- ja spordivahendeid. 

 

Põhisuunad 

Vastavalt Tamsalu valla eelarvele paigaldatakse lasteaiale sundventilatsioon 2018. aastal. 

Saali ja abiruumid peaks remontima 2019. aastal. Direktori ja majandusjuhataja kabinetid 

värvitakse üle 2017. aastal. Sõimerühmale on kavandatud uus aed 2017. aastal. Liiklusväljaku 

rajamiseks tehakse koostööd Maanteeameti ja lastevanematega. Mängu- ja spordivahendid 

kavandatakse lasteaia eelarvesse. Vajadusel kirjutatakse projekte. 

 

 

Tegevusvaldkond 5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärgid: 

 Aktiivselt kasutatakse õues õppimist; 

 lasteaial on korralik suusabaas; 
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 lasteaed on tervist edendav; 

 õppetegevused on lõimitud ja mängulised ning arvestatakse laste individuaalsusega; 

 koolieelikute rühm oskab kasutada tahvelarvuteid; 

 õpetajate hea koostöö; 

 koostöö lastevanematega; 

 erivajadustega laste varajane märkamine; 

 lapsed on kooliks valmis ja sõbralikud. 

 

Põhisuunad 

Lastega käiakse õppekäikudel ja väljasõitudel. Korraldatakse matku ja perepäevi. Koos 

lastega kasvatatakse maitsetaimi. Õuesõppe- ja TEL-rühm korraldavad lastele, 

lastevanematele ja töötajatele huvitavaid ettevõtmisi. Hea ilma korral viibitakse palju õues. 

Kaks vanemat rühma käivad kumbki kord nädalas ujumas. Õpetajatele võimaldatakse 

kõigepealt õuesõppealaseid, tervist edendavaid, erivajadusega lapse õpetamist ja „Kiusamisest 

vabaks“ teemalisi koolitusi. Uuendatakse suusabaasi ja ostetakse uusi spordivahendeid. 

Õpetajad külastavad üksteise tegevusi ja analüüsivad neid. Luuakse võimalused erivajadusega 

lastele (sobitusrühm). Jätkatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat. Lasteaias 

kasutatakse Persona Dolls metoodikat. Õppevaldkondi lõimitakse ja õppetegevused on 

mängulised. Õppetööks ostetakse 6–7-aastaste laste jaoks tahvelarvutid. Peod on omanäolised 

ja lõbusad. Lasteaias töötab eripedagoog-logopeed. Vajadusel nõustab lastevanemaid ja 

õpetajaid Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus. Lasteaed on uuendustele avatud. 

 

 

V TÄIENDKOOLITUSE  KAVA 2017–2019 

 

Koolitus 2017 2018 2019 

Erivajadusega laps lasteaias. Sobitusrühma õpetajate 

koolitus. 

x x  

Kiusamisest vaba lasteaed. Jätkukoolitus õpetajatele. x   

Eneseanalüüs õpetajatele x   

Koolitused kokkadele ja majandusjuhatajale x x x 

Koolitused lastevanematele  x x x 

Ainesektsioonidest osavõtt x x x 

Laste emotsionaalsed ja sotsiaalsed probleemid.  x  

Kogu meeskonna koolitus   x 

Esmaabikoolitus  x  

Täiendkoolitused õuesõpperühma õpetajatele x x x 

Täiendkoolitused TEL-rühma õpetajatele x x x 

Koolitustelt saadud teadmiste jagamine x x x 
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VI ARENGUKAVA  TEGEVUSKAVA  ELLUVIIMISEKS  RAHALISTE  

VAHENDITE  KAVANDAMINE 

 

Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning 

tulemused saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse areng 

tagatakse igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava rahaliste 

vahendite kavandamine toimub lasteaia eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

Täiendavad rahalised vahendid on vajalikud seoses lasteaiale ventilatsiooni ehitamise, saali, 

abiruumide ja keldri renoveerimisega. Tegevus on planeeritud vastavalt Tamsalu valla 

arengukavale 2016-2021. 

 

 

VII ARENGUKAVA UUENDAMISE  KORD 

 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan lasteaia tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava 

elluviimist ning koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise 

hetkeseisu. Tulenevalt kokkuvõttest uuendab direktor arengukava tegevuskava. Arengukava 

tegevuskava kinnitab direktor käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused hoolekogult ja 

pedagoogiliselt nõukogult.  2019. aastal koostatakse sisehindamise aruanne, milles esitatakse 

lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks strateegiliste eesmärkide ja 

nende elluviimiseks vajalike meetmete kavandamisel uues arengukavas, mille kinnitab 

vallavolikogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


