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PÕLGASTE LASTEAIA ARENGUKAVA 

aastateks 2018 – 2021 

 

Põlgaste Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arengu põhisuunad 

ja valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava 

koostamisel on lähtutud lasteaia hetkeolukorrast, õppekavast, põhimäärusest, asutuses 

läbiviidud sisehindamis tulemustest, Kanepi valla arengukavast ja haridusalastest õigusaktidest. 

Põlgaste Lasteaia arengukava on lasteaia järjepideva arengu alusdokument, mille koostamisse 

ja täiendamisse on kaasatud lasteaia pedagoogiline nõukogu ning hoolekogu. 

 

1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE  
 

Põlgaste Lasteaed avati 2005. aasta 1. septembril, kui suleti Põlgaste Põhikool ja alles jäi 

algkool. Kuni 2009. aasta 1. septembrini töötas Põlgaste Lasteaed – Algkool. Seoses koolilaste 

arvu vähenemisega suleti ka algkool ja alates 2009. aasta 1. septembrist töötab Põlgaste 

Lasteaed. 

 

Põlgaste Lasteaed (edaspidi lasteaed) on lasteaed, mis võimaldab  omandada koolieast 

noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaias töötab üks 3 – 7 aastaste 

aiarühm. Lasteaia töökeeleks on eesti keel. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia 

õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. 

 

Aadress Saia tee 2, Põlgaste küla 63123 Põlvamaa 

Kontakt Tel: +372 797 3339; +372 568 69559, e-mail: polgaste@kanepi.ee  

Liik Munitsipaallasteaed 

Koolitusluba Nr 5375HTM (29.05.2009) 

Valdaja Kanepi vald 

Teeninduspiirkond Kanepi vald, vabade kohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid 

ka teistest piirkondadest. 

   

 

mailto:polgaste@kanepi.ee
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2. LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED 
 

VISIOON 

 

Olla tunnustatud, hinnatud, professionaalne ja usaldusväärne lasteaed, kus tihedas 

koostöös huvigruppidega on loodud turvaline ja loovust arendav õpi- ja kasvukeskkond.  

 

MISSIOON 

 

Põlgaste Lasteaed on eelkooliealistele lastele hoidu ja alusharidust pakkuv õppeasutus, 

kus koostöös perekonnaga toetatakse lapse arengut, individuaalsust ning kooliks 

ettevalmistamist.   

 

VÄÄRTUSED 

 

KOOSTÖÖ – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust erinevate osapoolte vahelist 

koostööd – laps, õpetaja, lapsevanem ja kogukond. Lapse arengu paremaks toetamiseks teevad 

koostööd kõik osapooled, et luua lapse mitmekülgset arengut toetav keskkond. Tegutseme 

ühiste eesmärkide nimel.  

LOOVUS – innustame lapsi olema loovad ning arvestame laste loovust õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel. Oleme avatud uuendustele ja uutele ideedele. Tunneme rõõmu 

loovast tegevusest. 

PROFESSIONAALSUS – teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega, omades 

teadmisi, oskusi ja tahet lapse arengu toetamiseks. 

HOOLIVUS – märkame ja näitame üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust 

laste, laste vanemate ja personali vastu.  

MÄNGULISUS – õppetöö on mänguline ja lapsele huvitav. 

TERVIS/TURVALISUS – pöörame tähelepanu tervislikule eluviisile. Vaimne heaolu, 

turvaline füüsiline ning emotsionaalne keskkond lapsele, lapsevanemale ja personalile.  

KULTUURI JA KODULOOLISUS – väärtustame rahvatraditsioone, tähtpäevi, 

aastaaegade vaheldumist looduses ja ümbritsevat elu. 
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3. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

Põlgaste Lasteaed on Kanepi valla omandis olev õppeasutus, mis toetab perekonda lapse 

isiksuse arendamisel ning loob võimalused alushariduse omandamiseks. Lasteaias töötab üks 

aiarühm, milles on 18kohta. Lasteaia juurde on loodud ka MA Põlgaste Lapsehoid, mis pakub 

päevasthoidu 10 lapsele vanuses 1,6 kuni 3 aastat. Lasteaia ja lapsehoiu eelarve moodustub 

Kanepi Vallavalitsuse poolt eraldatud summadest ning on Kanepi Vallavolikogu poolt 

kinnitatud, olles osa Kanepi valla eelarvest. Laste arvu rühmades on võimalik muuta hoolekogu 

ettepanekul Kanepi Vallavalitsusega kooskõlastades. Laste arv seisuga 01.01.2018a.: 

MA Põlgaste Lapsehoid (1,6 – 3a.)   8 last 

Põlgaste Lasteaed (3 – 7a.)              15 last 

    

Tabel 1. Laste arv Põlgaste Lasteaias 2014-2017 maikuu seisuga  

 

 

 

Tabel 2. Laste arv MA Põlgaste Lapsehoius 2014 – 2017 maikuu seisuga 
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Personali koosseis, haridustase, vanus 

Põlgaste Lasteaias töötab 01.05.2017 seisuga 

Tabel 3. Põlgaste Lasteaia personali koosseis 

Töötaja Haridus Vanus 

Amet Kohamäär Kesk Kesk-eri Kõrgem 21-30 31-40 41-50 51- 

Direktor 1,0   1 1    

Õpetaja 2,0  1 1  1 1  

Eripedagoog - 

logopeed 
0,1   1   1  

Õpetaja abi 1,0 1    1   

Kokk 0,75 1     1  

 

Tabel 4. MA Põlgaste Lapsehoiu personali koosseis 

Töötaja Haridus Vanus 

Amet Kohamäär Kesk Kesk-eri Kõrgem 21-30 31-40 41-50 51- 

Lapsehoidja 2,0 2 1  1 1  1 

Kokk 0,25 1     1  
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4. SISEHINDAMISE KOKKUVÕTE 2013/14 – 2015/16 

 

4.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

4.1.1. Tulemused: 

Direktor on panustanud kaasavale juhtimisele. Üks õpetajatest on valitud õpetajate esindajaks 

hoolekogus. Moodustatud on komisjon mänguväljaku vahendite kontrollimiseks, kuhu on 

kaasatud ka lapsevanemad – hoolekogu liikmed.  Töötajatel, hoolekogul ja lastevanematel on 

olnud võimalus teha ettepanekuid lasteaia töö parendamiseks ning mitmekesistamiseks. 

Töötajate turvalise ja ohutu töökeskkonna tagamiseks on koostatud uus riskianalüüs ja vastavalt 

sellele tegutsemisplaan.  

Täiustatud on ohutusjuhendid õpetajatele ja kokale ning ohtlike masinatega töötamisjuhendid. 

Lasteaias on toimiv sisehindamissüsteem, mille abil jälgitakse ja analüüsitakse lasteaia 

eesmärkide täitmist ning hinnatakse lasteaia tegevuse tulemuslikkust. Arengukavast lähtudes 

koostatakse sisehindamise aruande vahekokkuvõtteid õppeaastate kaupa ning nende 

kompleksne sisehindamine viiakse läbi kolme aasta jooksul, mil vaadatakse läbi kõik 

valdkonnad. 

4.1.2. Parendused: 

● Arenguplaanide eesmärgid ei ole piisavalt mõõdetavad, seetõttu ei ole alati võimalik aru 

saada, kas eesmärk on täidetud.  

● Lasteasutuses kehtestatud korrad, ametijuhendid, töökorraldusreeglid uuendada 

lähtudes kehtivast seadusandlusest. 

● Koostöös personali, hoolekogu ja vajadusel töökeskkonna konsultandiga üle vaadata ja 

vajadusel uuendada lasteaia riskianalüüs. Sellest tulenevalt koostada tegevuskava, 

määrates ära teostajad ja ajakava.  

● Kaardistada kõik lasteaias olemasolevad dokumendid ja jälgida dokumentide vastavust 

seadustele ning vajadusel viia sisse parandused. 

 

4.2. PERSONALI JUHTIMINE 

 

4.2.1. Tulemused: 

Asutuse juht ning pidaja on taganud selle, et kõik lasteasutuse töötajad saavad käia koolitustel. 

Personal on kvalifitseeritud ning huvitatud täiendkoolitustest. 2013 aasta juunikuus lõpetas üks 

töötaja Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja bakalaureuseõppe õppekava. Personalile 

on korraldatud sisekoolitusi ning ühiskoolitusi koos Kanepi Lasteaia töötajatega, mille 
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tulemusel on tõusnud planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste kvaliteet. Töötajad on avatud 

jagama parimaid praktikaid ning õppima parimatelt praktikutelt. Üks õpetajatest kuulub 

Põlvamaa Lasteaiaõpetajate ainesektsiooni. Igal aastal on välja selgitatud personali 

koolitusvajadus, selleks analüüsivad rühma töötajad õppeaasta lõpus oma tööd ning püstitavad 

uued eesmärgid järgmiseks õppeaastaks. Koolituste planeerimisel on arvestatud lasteasutuse ja 

personalit arenguvajadust. 

4.2.2. Parendused: 

● Regulaarne kogemuste, uute teadmiste ja täiendkoolitustelt saadud materjalide 

tutvustamine ning jagamine - sisekoolitused. 

● Täiendada töötajate rahulolu uuringute süsteemne läbiviimise kord. 

● Jätkata kogu personali kaasamist erinevate koostöövormide kaudu lasteasutuse 

arengustegevusse (k.a lapsehoiu töötajad). 

● Innustada ning leida võimalusi õpetajate osalemiseks vabariiklikes, rahvusvahelistes 

projektides ja maakondlikes projektides. 

● Personali suuremaks väärtustamiseks arendada meeskonnatööna tunnustamis- ja 

motivatsioonisüsteem. 

● Tugevdada lasteaedade vahelist koostööd. 

 

4.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

4.3.1. Tulemused: 

Lasteaias on määratletud huvigrupid. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevusse. Igal 

õppeaastal toimub kaks lastevanemate koosolekut direktori osalusega. Lastevanematega 

koostööks on rakendatud mitmeid tegevusi ja koostöövorme: koosolekud, arenguvestlused, 

matkad, õppepäevad, ekskursioonid, emade- ja isadepäeva üritused – perepäevana, 

teatrikülastused, väljasõidud, ühispeod jm. Aastatega on kujunenud traditsioon, et emade- ja 

isadepäeva tähistame perepäevana ning teeme seda väljaspool maja, külastades mõnda talu, 

keskust vms. 

Igal õppeaastal toimub vähemalt neli hoolekogu koosolekut. Tavaks on saanud see, et 

hoolekogu eestvedamisel on korraldatud lastekaitsepäev juunikuu esimesel tööpäeval.  

Hea koostöö on Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse, Põlgaste Pansionaadi, Arke Lihatööstuse 

ning Kanepi Lasteaiaga. 
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4.3.2. Parendused: 

● Arendada ja tugevdada koostööd Põlgaste Lapsehoiuga ning tegutseda ühe asutuse 

põhimõttel. 

● Kaasata hoolekogu projektide kirjutamisesse. 

● Suurendada ajakohase informatsiooni edastamine lasteaia veebilehele. Luua aktiivne 

Põlgaste Lasteaia kodulehekülg.  

● Täiustada omanäoline infovoldik uutele vanematele. 

● Avalikustada hoolekogu otsused lasteaia veebilehel. 

● Kaasata lapsevanemaid ja personali aktiivsemalt terviseedendamise tegevustesse. 

● Jätkata ja arendada koostööd erinevate huvigruppidega. Kaasata lapsevanemaid läbi 

ühistegevuste lasteaia elu arendamisse ja tegemistesse. 

 

4.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

4.4.1. Tulemused: 

Koostöös Kanepi Vallavalitsusega, hoolekogu ja õpetajatega koostatakse igal aastal eelarve. 

Lasteaia eelarve koostamisel on direktor aluseks võtnud lasteaia arengukava ja õppekava. 

Vastavalt võimalustele osaleme projektides, et saada lisaressursse. Järjepidevalt on uuendatud 

ja mitmekesistatud laste kasvukeskkonda. Vastavalt võimalustele uuendatakse pidevalt õppe- 

ja mänguvahendeid ning õppetegevustesse on kaasatud IKT vahendid. Kõikidel töötajatel on 

arvuti ja internetipüsiühendusega varustatud töökoht.  Arengukavas planeeritud tegevused on 

täidetud ning lasteastuse eelarve täitmine on olnud stabiilne.  

Piirkonna ettevõtetega on loodud püsivad kontaktid, et neilt saada õppetööks sobivaid 

jäätmematerjale (paber, papp, kartong, puit). Radiaatoritele vahekraanide paigaldamise 

tagajärjel vähenes küttekulu 2000 l võrra. Remonditud sai maja katus ja teise korruse lagi. 

Katlaruumi paigaldati tugevam ventilatsioon, kuna koridoris levis tugev kütteõli lõhn. 

4.4.2. Parendused: 

● Leida võimalusi lisaressursside hankimiseks. 

● Lasteaia mänguväljaku aed ja värav vajavad parandamist, uuendada mänguväljaku 

atraktsioone. 

● Uute voodipesu komplektide soetamine. 

● Uuendada rühmaruumide sisutust lastele ja töötajatele sobivama ja kaasaegsema 

mööbliga. 

● Siseruumides sanitaarremonttööde teostamine. Lasteaia magamistoa lagi remontida. 
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● Laste arengut toetava turvalise õpi- ja mängukeskkonna arendamine – loovusele ja 

innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine. Täiustada õppe- ja 

kasvatuskeskkonna inventari. 

● Dokumentatsiooni hoidmiseks ja säilitamiseks soetada lukustatavad kapid. 

● Leida võimalusi, soojustada esimese korruse ruume.   

● Pööningu soojutamine puistevillaga, mis peaks omakorda vähendama küttekulu. 

● Kujundada töötajates ja lastes säästlikku mõtteviisi ja ressursside kokkuhoidu. 

 

4.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS: 

 

4.5.1. Tulemused: 

Õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse 

riiklikule õppekavale. Õppetegevused viiakse läbi mänguliselt, köitvalt ja vaheldusrikkalt, 

põhimõttel lihtsamalt keerulisemale. Koostatud on uus õppekava ning iga õppeaasta alguses 

vaatavad pedagoogid õppekava üle ning vajadusel tehakse parandused ja uuendused. Õppekava 

täitmisel püütakse rakendada erinevaid õppekava rikastavaid meetodeid – ainetevaheline 

integratsioon – lõimimine, konkursid, võistlused, temaatilised nädalad, rahvakalendripäevade 

tähistamine, õppekäigud jmt. 

Igale õppeaastale on püstitatud läbiv teema ja sellest lähtuvad eesmärgid. Õppeaastaks 

koostatud tegevuskava aitab rakendada lasteaia õppekava ning kaasata huvigruppe. 

Tegevuskavas on välja toodud õppeaasta jooksul käistletavad teemad, põhitegevused, 

valdkondade eesmärgid ja sisu, üritused ning koostöö vanematega. Tegevuste detailsem 

planeerimine toimub teemapõhistes nädalaplaanides. 

Laste süsteemne ja järjepidev arendamine toimub kõikides vanuserühmades kindla tegevuskava 

alusel. Laste arengut toetatakse mänguliselt, läbi lõimitud tegevuste, mitmekülgse 

tunnustamise. Pedagoogid on aktiivsed ise koostama loovmängu vahendeid. Kogemuse 

saamiseks motiveerime lapsi osalema maakondlikel konkurssidel ja festivalidel. Laste arengu 

toetamiseks korraldatakse igal õppeaastal arenguvestlus lapsevanematega. Arenguvestluse 

käigus vormistavad õpetajad ja lapsevanemad arenguvestluse kokkuvõtte. Õppe- ja 

kasvatustöös rakendatakse projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“, kus käsitletakse teemasid 

sõprusest, abivalmidusest, hoolivusest, sallivusest, julgusest ja austusest. Kõik töötajad on 

läbinud vastava koolituse ning õpetajad käivad teistes lasteaedades kogemusi vahetamas. 

Koostöös Põlvamaa Rajaleidja spetsialistidega on korraldatud ümarlaud 

„Keskendumisraskustega lastega toimetulek“. Igal õppeaastal on toimunud jalgpalliring. 
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Huvitegevus toetab õppe- ja kasvatustegevust ning võimaldab lastel saada kogemusi väljaspool 

rühmatööd. 

4.5.2.Parendused:  

● Laste mitmekülgsemaks kehaliseks ja muusikaliseks arendamiseks suurendada 

liikumis- ja muusikategevuse vahendite kogu. 

● Arvestada ka edaspidi õppe- ja kasvatusprotsessides erinevatest vanustest tulenevalt 

laste erinevaid vajadusi. 

● Erivajadustega lapse abistamiseks ja arendamiseks suurendada koostööd Rajaleidja 

keskusega 

● Täiustada lapse arenguhindamise süsteemi ning arenguvestluste läbiviimist 

lastevanematega. 

● Suurendada logopeedi tööaega. 2 tundi nädalas on väga lühike aeg, et abistada 

logopeedilist abi vajavaid lapsi. 

● Kaasata lapsi rohkem õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisse. Rakendada lapsest 

lähtuvat metoodikat.        

● Iga õppeaasta alguses üle vaadata õppekava ja teha vajadusel parandused/täiendused. 

● Järjepidevalt teha iga õppeaasta lõpus aasta kokkuvõtted. 

● Tõhustada veelgi rohkem ainevaldkondade lõimimist ning vähemalt ühe lõimitud 

tegevuse läbiviimine nädalas õuesõppena. 

● Kasutada laialdasemalt õuesõppe ja avastuõppe elemente. 

● Pöörata suuremat tähelepanu ja arendada lasteaias terviseedendust. 

    

5. PRIORITEETSED VALDKONNAD 2017-2021 

 

● Keskkonnateadlikkuse kasvatamine 

● Õuesõpe ja avastusõpe 

● Väärtuskasvatus 

● Terviseedendus 

● Taaskasutus ja säästliku eluviisi teadvustamine 
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6. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018-2021 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid 

1. Personal on kaasatud juhtimisprotsessi,  osaleb aktiivselt lasteaia arendustegevustes ja on uuendustele avatud. 

2. Lasteaias toimib süsteemne ja järjepidev sisehindamine.  

3. Meeskond on kokkuhoidev ning tegutseb lähtudes ühistest eesmärkidest ja väärtustest. 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Märkused 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

 

Personali kaasamine juhtimisprotsessi x x x x direktor  

Personal osaleb aktiivselt lasteaia arendustegevuses x x x x direktor  

Sisehindamissüsteemi järjepidev läbiviimine ja analüüs x x x x direktor Õppeaasta vahe kokkuvõtted 

Sisehindamise aruande esitamine   x   direktor Sisehindamise aruanne 2016/17 – 

2018/19 

Töötajate rahulolu ja kaasatuse väljaselgitamine. 

Rahuloluküsimustik. 

x x x x direktor Rahuloluküsimustiku täitmine 1 x 

õppeaastas (juunikuu) 

Lasteastuse väärtuste edasiarendamine asutuse põhiväärtustega 

individuaalsel, meeskonna ning asutuse tasandil. 

x x x x direktor  

Töötajate riskianalüüsi ja vigastuste ennetamise tegevuskava 

väljatöötamine, kasutusele võtmine ning süsteemne täitmine 

x x x x direktor Vajadusel kaasata töökeskkonna 

spetsialisti.   

Tegevuskava täitmine – pidev 

Töötajate riskianalüüs/töökeskkonna 

kaardistamine – 2x õppaasta jooksul 

september; märts 
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Jagatud  juhtimine - täpsema vastutuse jagamine. Määrata 

võimalikult täpselt iga tegevuse eest vastutav  isik. Määrata 

isikute vastutusvaldkonnad ning tähtajad.  

x x x x direktor Igal uuel õppeaastal määrata iga tegevuse 

eest vastutav  isik.  

Arengukava täitmine, analüüsimine ning uuendamine vastavalt 

vajadusele 

x x x x direktor  

Uue arengukava koostamine (2022-2025) – töögrupi 

moodustamine;  

   x direktor  

Lasteaiale nime ja logokonkurssi korraldamine ning 

kinnitamine 

x    direktor, 

hoolekogu 
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6.2. Personalijuhtimine 

Eesmärgid 

1. Lasteaias on väärtustatud motiveeritud, arengule orienteeritud ja koostöövalmis personal. 

2. Lasteaias on toimiv tunnustus – ja motivatsioonisüsteem. 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Märkused 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

 

Töötajate eneseanalüüsi vormi analüüs ja parendamine. 

Järjepidev läbiviimine 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

direktor  

Välja töötada tunnustamise- ja motivatsioonisüsteem ja selle 

rakendamine 

x  

 

 

x 

 

x 

 

x 

direktor  

Lasteaia töökorraldusreeglite ülevaatamine ja vajadusel 

uuendamine 

x    direktor  

Motiveerida ja innustada personali oma kogemusi ja teadmisi 

jagama (sisekoolitused, avatud tunnid, õpetajalt õpetajale 

kogemuste vahetaime,  täiendkoolitustel osalemisel saadud 

teadmiste jagamine). 

x x x x direktor  

 

Töötajate innustamine osalemaks erinevates projektides x x x x direktor  

Meeskonnakoolitused lähtuvalt lasteaia eesmärkidest ja 

väärtustest 

Esmaabikoolitus kogu personalil  

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

direktor, 

õpetajad, 

personal 

 

Töötervishoiuarsti külastus x  x  direktor  

Lasteaia personalile õppepäevade, väljasõitude ja ühisürituste 

korraldamine 

x x x x direktor  
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6.3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid 

1. Toimib aktiivne ja tõhus koostöö erinevate huvigruppidega. 

2. Töötada välja huvigruppide ja partnerite tegevuse tunnustamise põhimõtted. 

3. Suurendada info liikumist. 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Märkused 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

 

Ankeet- ja rahuloluküsitlused huvigruppidele (lapsevanemad).  

Lastevanemate rahuloluküsitluse ülevaatamine ja vajadusel 

parendamine 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

direktor, 

 

hoolekogu 

 

Lastevanemate koosolekud, vestlused ja koolitused x x x x direktor Õppeaastas toimub vähemalt 1 koosolek 

direktori eestvedamisel.  

Ühisüritused lapsevanematega  x x x x direktor, 

õpetajad 

 

Suurendada koostööd MA Põlgaste Lapsehoiuga – tegutseda 

ühtse asutuse põhimõttel (ühised üritused, määrata vastutajad) 

x x x x direktor,  

Lasteaia hea maine kujundamine (lasteaia tegevuste 

kajastamine meedias – vallaleht, koduleht, fb suletud grupp) 

x x x x direktor, 

personal  
 

Hoolekogu koosolekud – vähemalt 4 korda aastas. x x x x direktor, 

hoolekogu 

 

Hoolekogu kaasamine projektide kirjutamisse. x x x x direktor, 

hoolekogu 

 

Hoolekogu eestvedamisel lastekaitsepäeva korraldamine  x x x x direktor, 

hoolekogu 
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Suurendada info liikumist lasteaia ja kodu vahel – lasteaia 

koduleht, facebook, rühmastend 

x x x x direktor, 

õpetajad 

 

Ühistegevused erinevate huvigruppidegad (Põlgaste 

raamatukogu-külakeskus; Põlgaste Pansionaat, KOV, kool, 

lapsevanemad, noortekeskus, ettevõtted jne.) 

x x x x direktor  

Koostöö naaberlasteaedadega; Põlvamaa lasteaiaõpetajate 

ainesektsioon 

x x x x direktor, 

õpetajad 

 

Huvigruppide tunnustamissüsteemi väljatöötamine – 

tänumeene lasteaia sümboolikaga 

x    direktor  

Välja töötada uus infovoldik vanematele  x    õpetajad  
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6.4. Ressursside juhtimine 

Eesmärgid 

1. Lasteasutuses on loodud järjepidevalt kaasaegne, turvaline ja tervist väärtustav mängu-, õpi- ja töökeskkond. 

2. Toetatud on laste ja personali keskkonnateadlikku mõtteviisi. 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Märkused 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

 

Lisaressursside leidmine/hankimine läbi erinevate projektide. x x x x direktor  

Lasteaia magamsitoa seinte sanitaarremont. x    direktor  

Rühmaruumides sundventilatsiooni väljaehitus  x     

Lasteaia ruumides pistikupesade korrastus x    direktor  

Lasteaia rühmaruumi ja koridori sanitaarremont  x   direktor  

Direktori kabineti sanitaarremont/renoveerimine  x   direktor  

Personali puhkenurga/toa loomine ja selle sisutamine  x x  direktor  

Mänguväljaku aia ja värava remont  x   direkto  

Õuealal mänguvahendite uuendamine ja täiendamine x x x x direktor  

Liivakastides liiva vahetamine x x x x direktor  

Uued liivakasti katted  x   direktor  

Pidev väikeinventari uuendamine (rätikud, voodipesu, kapid, 

lauad, toolid, nõud jne) 

x x x x direktor  

Õppevahendite, mänguasjade ja raamatute plaanipärane 

soetamine. 

x x x x direktor  

Uute mänguvaipade ostmine x   x direktor  
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Lasteaia rühmaruumi lae ehitus „pop“    x  direktor  

Lasteaia ja lapsehoiu phise koridori pikendamine ja 

remontimine 

x    direktor  

Direktori kabinetti lukustatavad kapid dokumentide 

hoiustamiseks 

x    direktor  

Ergonoomiliste toolide ostmine rühmadesse ja direktori 

kabinetti 

 x   direktor  

Koristusvahendite ja kemikaalide hoiustamiseks lukustatav 

metallist kapp 

x    direktor  

Rühmadesse õppe- ja mänguvahendite ostmine x x x x direktor  

Muusika- ja liikumistegevuste õppevahendite ostmine x x  x direktor  

Lasteaia sisekujunduse kujundamine; uksesildid, lasteaia nime 

ja logoga nimetahvel; lasteaia logoga meened 

x x   direktor  

Uue IT tehnika muretsemine vastavalt vajadusele x x x x direktor  

Lasteaia rühmaruumi ja magamistoa põrandate lihvimine ja 

lakkimine/vahatamine 

 x   direktor  

Eelarve täitmise kontroll ja analüüs x x x x direktor  
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6.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid 

1. Laste igakülgseks arenguks vajalike tingimuste parendamine ja uute võimaluste leidmine. 

2. Lasteaias on toetav ja hooliv kasvukeskkond 

3. Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud kaasaegseid õppemeetodeid ning nende rakendamist on analüüsitud 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Märkused 

 
2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

 

Õppekava järjepidev arendamine -  

            rakendada „Väärtuskasvatuse“ metoodikat 

            Täiendada õppekava robootika valdkonnaga 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x direktor  

Õppekava analüüsimine, täiendamine parendamine x x x x direktor  

Kasutusele võtta õuesõppe ja avastusõppe elemente – täiendada 

metoodilist materjali 

 x x x direktor, 

õpetajad 
 

Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel kasutada lapsest lähtuvat 

planeerimist. 

X x x x direktor  

Õppeaasta kokkuvõtted x x x x direktor, 

õpetajad 
 

Laste arenguhindamine läbi mängu „Lapse arengu hindamise 

mäng“ 

x x x x õpetajad  

Robootikavahendite lõimimine õppekasvatustegevusse. X x x x direktor, 

õpetajad 
 

Õppevara korrastamine ja uuendamine – metoodilise materjali 

süstematiseerimine  

x x   direktor, 

õpetajad 
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Osalemine konkurssidel väljaspool lasteaeda – maakondlikul 

tasandil 

x x x x direktor, 

õpetajad 
 

Leida võimalusi ja vahendeid uuteks huviringideks lasteaias 

(tantsuring, robootika) 

x x x x direktor  

Laste individuaalsuse ja erivajaduste märkamine, arvestamine 

ja toetamine  

x x x x direktor  

Infotehtnoloogia võimaluste kasutamine õppe- ja 

kasvatustegevustes 

x x x x direktor  

Projektides osalemine – „Küünlaümbriste jaht“ jne. x x x x direktor, 

õpetajad 
 

Laste arengu märkamine ja juhtimine toetavate tegevuste kaudu  x x x x direktor  

Logopeedilise abi võimaldamine abi vajavatele lastele x x x x Logopeed, 

direktor 
 

Arenguvestlused 1x õppeaastas x x x x õpetajad  

Keskkonnateadlikuse arendamine x x x x direktor, 

õpetajad 
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7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Põlgaste lasteaia arengukava koostatakse iga nelja aasta tagant.  

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas – õppeaasta lõpus viimasel hoolekogu 

koosolekul. 

Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst tehakse pedagoogilises nõukogus.  

Ettepanekud arengukava muutmiseks esitatakse vallavolikogule.  

Õppe- ja kasvatustöö muudatused viiakse sisse pedagoogilise nõukogu otsusega. 

Uuendatud arengukava tutvustatakse lasteasutuse töötajatele, lapsevanematele ja hoolekogule. 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kanepi Vallavolikogu. 

 

 

Hoolekogu kooskõlastus 10.01.2018 nr 4/1 

Pedagoogilise nõukogu kooskõlastus 09.01.2018 nr 2/1 

Pidaja kooskõlastus 20.02.2018 nr 1-2/2018/11 


