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1. SISSEJUHATUS 

 
Mõisaküla Lasteaia arengukava on asutuse arengut ja rahastamist suunav dokument, mis määratleb 

tegevusjuhised lasteaia visiooni elluviimiseks. 

 

Arengukavas on kindlaks määratud lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 

aastateks 2018–2022, investeeringute vajadus aastateks 2018–2022 ning arengukava uuendamise 

kord. 

 

Lasteaia arengukava koostamise aluseks on lasteaia põhimäärus, koolieelse lasteasutuse seadus. 

Õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis tuleneb alushariduse 

raamõppekavast. 

 

Arengukava valmis lasteaia personali, hoolekogu ja lastevanemate koostööna. Töövormina 

kasutati arutelu, rühmatööd ja lastevanemate küsitlusi. 

 

Arengukava elluviimist hinnatakse arengukavas esitatud tulemusnäitajate alusel üks kord aastas, 

maikuus, vahekokkuvõtted tehakse eelarveaasta lõpus. 

 

 

2. ÜLDANDMED 

 

2.1. ANDMED 

 

Mõisaküla Lasteaed 

Vabriku 10 

Mõisaküla linn 

Mulgi vald 

69303 Viljandimaa  

registrikood: 75007764 

tel 436 4165, e-post: lasteaed@moisakyla.ee 

 

Mõisaküla lasteaed asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Mõisaküla linnas ja on koolieelne 

asutus lastele vanuses 3 kuni 7 aastat. Mõisaküla linna lasteaed on kohaliku alushariduse 

järjepidevuse ja traditsioonide kandja. Praegune lasteaiahoone valmis 1999. aasta 1. juuniks. 

Terviseameti ettekirjutisega on lasteaias kohti 28 lapsele ehk kahele rühmale. 

 

Lasteaed on Mulgi Vallavalitsuse hallatav asutus. Rahalised vahendid saadakse Mulgi valla 

eelarvest, mille kinnitab Mulgi Vallavolikogu, lapsevanemate kohamaksust, rahastatud 

projektidest, sponsorite toetustest. Lasteaia ja vallavalitsuse koostöö sujub mõistvas üksmeeles. 

 

Lasteaia peamiseks eesmärgiks on laste vajadustele, huvidele ja võimetele vastava ning turvalise 

arengukeskkonna loomine, tagamaks sotsiaalselt hästi toimetuleva, terve ning elurõõmsa lapse. 

Õppetöö toimub valdavalt läbi mängu, kasutatakse lapsekeskse metoodika (Hea Algus) elemente 

ja üldõpetuse põhimõtteid. 

 

 

 

 

 

mailto:luive@parstivald.ee
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2.2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

2.2.1. Laste sündivus Mõisaküla piirkonnas aastatel 2011–2017 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Sündivus 

 

4 

 

5 

 

3 

 

5 

 

4 

 

1 

 

2 

 

Mõisaküla linnas on ajavahemikul 01.10.2011–31.12.2017 sündinud 24 last. 

 

2.2.2. Prognoositav laste arv lasteaias 2018–2022 

 

 2018 

 

2019 2020 2021 2022 

Laste arv 

lasteaias 

20 

 

19 

 

14 

 

12 

 

10 

 

 

2.2.3. Laste lasteaia lõpetamise prognoos 

 

 2018 

 

2019 2020 2021 2022 

Kooliminevad 

lapsed 

5 6 

 

4 

 

5 

 

4 

 

 

2.2.4. Lasteaia personali haridustase 

 

Lasteaias on kvalifitseeritud personal.  

 Kõrgharidus Kesk-eriharidus Keskharidus kokku 

 

Töötajad 

 

4 

 

1 

 

4 

 

10 

 

2.2.5. Lasteaia personali vanuseline jaotus 

 

 40–49 50–59 70–79 

 

Personal 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

3. LASTEAIA PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

 

3.1. MÕISAKÜLA LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

• Me aktsepteerime ja väärtustame kolleegide ning laste isikupära. 

• Me oleme õpihimulised ja uuele avatud. 

• Tagame laste ja töötajate terviseteadlikkuse ning propageerime tervislikke eluviise. 

• Me kõik hoolitseme selle eest, et õhkkond lasteaias oleks hubane ja pingevaba. 

• Õpetame säästlikkust ja elukeskkonna hoidmist. 

• Kõigil meie majas on õigus teha valikuid. 
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• Iga töötaja on suuteline vajadusel muutma oma hoiakut ja suhtumist töösse ning 

kaaslastesse. 

• Meis kõigis on lapsemeelsust ja huumorimeelt. 

• Iga töötaja suudab vastutada oma käitumise ja tööülesannete täitmise eest kollektiivis.  

• Me hoolitseme oma riietuse ja väljanägemise eest, olles sellega eeskujuks lastele. 

• Me oleme oma töös perekesksed. 

• Iga lasteaia külaline on meie juurde alati oodatud. 

 

3.2. VISIOON 

Mõisaküla Lasteaias valitseb lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad 

kooliminekuks vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse. Mõisaküla Lasteaed on perekonda 

toetav õppeasutus, mis on avatud muutustele ja uutele ideedele.  

3.3. MISSIOON 

 

Lasteaed on sotsiaalselt turvaline haridusasutus, kus on loodud vajalikud tingimused alushariduse 

omandamiseks sõltumata nende soost ja võimetest. Lapsed omandavad eluks vajalikud 

toimetuleku- ja õpioskused, väärtushinnangud ja käitumisnormid järgides järgmisi põhimõtteid: 

1) laps õpib mängides - lapse parim töö on mäng; 

2) lapsel säilib keele ja kultuuri identiteet ja tugevneb eneseväljendusoskus; 

3) laps omandab oskusi ja vilumusi RÕKis määratletud valdkondades; 

4) koostöös lapsevanematega kujundame lapse koolivalmiduse. 

 

3.4. MÕISAKÜLA LASTEAIA ARENDAMISE PÕHISUUNAD 

 

1. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna arendamine, kaasajastamineõppekava pidev arendustöö; 

2. tegevuskava planeerimine ja tulemuslik täitmine; 

3. lasteaia traditsioonide edasiviimine; 

4. laste eripäradega arvestamine; 

5. koostöö parendamine kooli, lastevanemate ja kohaliku omavalitsusega; 

6. hea mikrokliima tagamine kollektiivis. 

 

 

4. 2013–2017 ARENGUKAVA ANALÜÜS 

 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine  

 

4.1.1. Tugevused 

• Juhtkond on töötajatele alati kättesaadav ning töötab avatud juhtimisstiiliga rakendades 

väärtuspõhist juhtimist. 

• Sisehindamissüsteem tagab tervikliku sisehindamise ja toetab õppeasutuse arengut kõigis  

            põhivaldkondades. Õppeasutus tegeleb pidevalt sisehindamissüsteemi arendamisega. 

• Juhtkond rakendab osalusjuhtimise printsiipi ja oluliste huvigruppide esindajad on kaasatud 

planeerimise, tegevuste rakendamise, hindamise ja parendamise protsessi. 

• Eestvedamise kaudu on taganud ühine eesmärkide omaksvõtt. 

• Lasteaia järgneva perioodi arengukava tegevuskava on väljatöötatud meeskonnatööna  

           ning tuleneb süsteemisest analüüsist. 
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4.1.2. Parandustegevused 

• Lasteaia väärtuste viimine lasteaia kõikide töötajateni. 

• Huvigruppide kaasamine lasteaia juhtimisprotsessi ja otsustuste tegemisse. 

• Asutuse tähtsamate dokumentide ülevaatamine ja täiendamine 

 

4.2. Personalijuhtimine 

 

4.2.1. Tugevused 

• Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, eesmärkide seadmisse ja hindamisse. 

• Personali rahulolu-uuringu kaudu on välja selgitatud, et üldine rahulolu tööga on pisut 

langenud koormuse kasvu tõttu. Rahulolu seoses tööohutuse ja toetusega juhtkonna poolt 

on tõusnud. 

• Personali arendamisel on lähtutud pedagoogide kvalifikatsioonist, sisehindamistulemustest 

ja töötajate arendamise plaanidest.  

• Pedagoogid on aktiivselt osalenud erinevates heategevusüritustel: laadad, tervisepäevad 

• Koolitustel on osalenud nii pedagoogid kui abipersonal, lasteaed väärtustab meeskondlikku 

õppimist. 

• Pedagoogiline personal on jaganud kolleegidele oma parimat kogemust.  

• Suurt tähelepanu on pööratud töökeskkonna kaasajastamisele ja parendamisele- töökohad 

vastavad töökaitse eeskirjadele, kollektiivile on loodud edukaks tööks vajalikud 

töötingimused. 

 

4.2.2. Parendustegevused 

• Personali koolitamine, kaasamine ja motiveerimine, tegevuse suunamine asutusest 

väljapoole. 

• Parima praktika jagamine kolleegidele. 

• Personali infotehnoloogiliste oskuste tõstmine. 

 

4.3. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

4.3.1. Tugevused 

• Õpetajate juhendamisel on lapsed osalenud erinevatel võistlustel ja konkurssidel. 

• Huvitegevused, väljasõidud ja õuesõpe on mitmekesistanud ning toetanud õppe- ja 

kasvatustööd.  

• Pedagoogide poolt on koostatud erinevaid õppe- ja kasvatustegevust toetavaid 

õppematerjale. 

• Lasteaed pöörab suurt tähelepanu laste erivajaduste märkamisele ja toetamisele. Lasteaial 

on tihe koostöö Viljandimaa Rajaleidja keskusega, kelle spetsialistid konsulteerivad 

lastevanemaid ja pedagooge. Kõik abi vajavad lapsed on saanud tuge.  

• Kooliminejate lastega viiakse läbi kooliküpsuse ja –valmiduse uuringud nii sügisel kui 

kevadel.  

• Lasteaia liikumise- ja muusikaõpetajad täiendavad õppekasvatustööd erinevate lapsi 

arendavate üritustega (spordipäevad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, valla laste 

laulupäev). 
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4.3.2. Parendustegevused 

• Laste keskkonnateadlikkuse kujundamine läbi erinevate tegevuste ja koostöö. 

• Õpi- ja töökeskkonna ohutuse tingimuste analüüsimine, parendamine ja turvalisuse 

suurendamine. 

• Töötajate ning laste ohutusele suunatud teadmiste omandamine (liikluskasvatus, tuletõrje 

eeskirjade uuendustest teavitamine jne). 

• Õppe- ja kasvatustegevuse protsessis kaasaaegsete tehniliste vahendite kasutamise osakaalu 

suurendamine (arvutiprogrammid, veebilehed, mänguvahendid, videomaterjal, lapse 

arengu jälgimine jne). 

 

4.4. Koostöö huvigruppidega  

 

4.4.1. Tugevused 

• Infovahetus huvigruppidega on süsteemne (vestlused, koosolekud, teabetahvel, e-post, 

kodulehekülg, facebook). 

• Lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse.  

 

4.4.2. Parendustegevused 

• Koostöö arendamine lasteaedadega parimate kogemuste tutvustamisel. 

• Ühisprojektides osalemine, partnerite tunnustamine. 

• Koostöö jätkamine. 

• Infoliikumise parendamine, tagasiside kogumine ja kasutamine. 

 

4.5. Ressursside juhtimine  

 

4.5.1. Tugevused 

• Eelarveliste ressursside juhtimisel on loodud seosed õppe- ja kasvatusprotsessiga, eelarve 

prioriteedid tulenevad lasteaia õppekavas ja arengukavas kavandatu ellu viimisest. 

• Lasteaias on loodud ohutu töö- ja kasvukeskkond. 

• Lasteaias on interneti ühendus kõikides ruumides, see võimaldab kiiret info vahetamist. 

• Paberi kasutus dokumendihalduses on viidud miinimumini. 

• IKT vahendid on uuendatud – Wi-Fi ruuter, televiisor. 

• On teostatud järgmised remondi- ja paigaldustööd: siseruumide värvivärskendused, 

jalgrattahoidla koos katusealusega, õuealatee uuendus. 

 

4.5.2. Parendustegevused 

• Õuesõppe ala rajamine territooriumile laste õuesõppe tegevuste läbiviimiseks. 

• Remontida katlaruum. 

• Lasteaiamaja korrastamine. 

• Õpi- ja töökeskkonna parendamine, rühmaruumide remont (laste tualettruumid), köögi 

jooksevremont, lastemööbli vahetamine. 

• IT-vahendite kasutamine infovahetuseks ning õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks. 

 

4.6. Lasteaia prioriteedid 2018–2022 

Väärtuspõhine eestvedamine ja juhtimine. 

Motiveeritud, loov, kvalifitseeritud kaader. 

Huvigruppide kaasatus. 

Turvaline kaasaaegne töökeskkond ja -vahendid. 

Lapsest lähtuv tervislik õppe- ja kasvukeskkond 
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5. ARENGUEESMÄRGID 2018–2022  

 

Mõisaküla Lasteaia visiooni realiseerimiseks on viies võtmevaldkonnas – eestvedamine ja 

juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside hindamine ja õppe- ja 

kasvatusprotsess – seatud eesmärgid.  

 

1. Eestvedamine ja juhtimine  

Väärtustel põhinev osalusjuhtimine.  

 

2. Personalijuhtimine  

Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana töötav personal, kes juhindub oma 

tegevustes lasteaia põhiväärtustest, missioonist ja visioonist.  

 

3. Koostöö huvigruppidega  

Huvigrupid toetavad lapse ja lasteasutuse arengut.  

 

4. Ressursside hindamine  

Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab hea mängu-, õpi- ja töökeskkonna.  

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess  

Mõisaküla Lasteaed pakub lastele võimetekohast ja õppekavale vastavat alusharidust, mis tagab 

sujuva ülemineku kooli.  

 

 

5.1. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018–2022  

 

5.1.1. Eestvedamine ja juhtimine  

Eesmärk: VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE 

 

Valdkond  Tegevused  Vastutaja/kaasvastutaja 

 

Eestvedamine 

 

 

Lasteaed on hea mainega ja 

usaldusväärne partner 

 

Kogu personal 

Lasteaias tegutsetakse ühiselt 

kokkulepitud väärtuste ja 

eesmärkide nimel  

 

Kogu personal 

Avatud suhtlemine erinevate 

osapoolte vahel 

(nõupidamised, arendustöö, 

pedagoogilise nõukogu ja 

personali koosolekud, 

infotunnid) 

 

Kogu personal 

 

Strateegiline juhtimine 

 

 

Arengukava on rakendatud, 

analüüsitud ja uuendatud 

 

Direktor 

Õppeaasta tegevuskavade 

koostamine, rakendamine ja  

analüüsimine  

 

Direktor, õpetajad 
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Aastaaruannete koostamine, 

vormistamine ja esitamine  

 

Direktor 

Töötervishoiu- ja 

tööohutusnõuete ning 

tuleohutusnõuete järgimine  

 

Direktor, majandusjuhataja 

Sisehindamine Sisehindamisaruande 

koostamine 

Direktor 

 

 

5.1.2. Personalijuhtimine  

Eesmärk: LASTE ARENGUT TOETAB KUTSEALASELT PÄDEV JA ÜHTSE 

MEESKONNANA TÖÖTAV PERSONAL, KES JUHINDUB OMA TEGEVUSTES LASTEAIA 

PÕHIVÄÄRTUSTEST, MISSIOONIST JA VISIOONIST  

 

Valdkond  Tegevused  Vastutaja/kaasvastutaja 

Personalivajaduse hindamine 

ja värbamine 

Personalivajaduse hindamine 

ja personali värbamine  

vastavalt vajadusele  

 

Direktor 

Personali kaasamine ja 

toetamine 

 

Ametijuhendite, töölepingute 

ja töökorralduse reeglite  

analüüsimine ning vajadusel 

uuendamine  

 

Direktor 

Töötajate osalemine 

pedagoogilise nõukogu, 

töögruppide,  

infotundide tegevuses 

 

Direktor 

Personalile toetava 

töökeskkonna ja töökorralduse  

loomine  

 

Direktor 

Tervist edendavad 

üritused/tegevused personalile 

Direktor 

Personali arendamine  

 

Lasteaed on õppiv 

organisatsioon (ühised 

koolitused, koolituskogemuste 

jagamine)  

 

Direktor 

Väljasõidud teistesse 

lasteaedadesse (2 tööpäeva 

aastas lasteaed suletud 

väljasõiduks või majasiseseks 

koolituseks) 

Direktor 
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Personali hindamine ja 

motiveerimine  

 

Pedagoogide töö 

tulemuslikkuse hindamise 

põhimõtete täiendamine  

 

Direktor 

 

5.1.3. Koostöö sidusgruppidega  

Eesmärk: SIDUSGRUPID TOETAVAD LAPSE JA LASTEASUTUSE ARENGUT  
 

Valdkond  Tegevused  Vastutaja/kaasvastutaja 

Koostöö  

kavandamine ja  

sidusgruppide  

kaasamine 

 

Hoolekogu tööplaani 

koostamine ja kokkuvõtte  

tegemine hoolekogu tööst 

lapsevanematele   

 

Hoolekogu 

Lasteaia koosolekute 

läbiviimine lapsevanematega  

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Lasteaia pereürituste 

korraldamine 

 

Kogu personal 

Lapse arenguvestluste 

läbiviimine lapsevanematega 

 

Pedagoogiline personal 

KOV- i, vallavalitsuse 

hallatavate asutuste, 

ettevõtjate kaasamine, et 

mitmekesistada laste 

õpitegevusi  

 

Direktor 

Sidusgruppidega  

koostöö hindamine 

 

Rahuloluküsitluse 

korraldamine lapsevanematele 

Direktor 

Avalikkussuhted 

 

Positiivne kajastus meedias 

nii valla, maakonna kui ka  

vabariigi tasandil 

 

Kogu personal 

Pedagoogid jagavad praktilisi 

kogemusi läbi koolituste  

 

Pedagoogiline personal 

Osaleda aktiivselt piirkonna 

lasteaedade ühistel koolitustel 

ja üritustel 

Direktor 

Kogu personal 
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5.1.4. Ressursside hindamine  

Eesmärk: RESSURSSIDE TÕHUS JA SÄÄSTLIK KASUTAMINE TAGAB HEA MÄNGU-, 

ÕPI-, JA TÖÖKESKKONNA 

 

Valdkond  Tegevused  Vastutaja/kaasvastutaja 

Eelarveliste ressursside  

juhtimine 

 

Eelarve planeerimine, 

koostamine ja täitmise  

jälgimine 

 

Direktor 

Projektide kirjutamine ja 

lisavahendite taotlemine 

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Investeeringukava täitmine 

 

Direktor 

 

Töö- ja kasvukeskkonna  

arendamine 

 

Lasteaia sise- ja 

väliskeskkonna ohutuse ja 

turvalisuse hindamine ja 

hooldamine 

 

Direktor 

Majandusjuhataja 

 

Rühma ning muusika- ja 

liikumissaali õppe – ja  

mänguvahendite soetamine  

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Õuealale 

tegutsemisvõimaluste 

mitmekesistamine  

(pallimängu võimaluste 

loomine, õuesõpe)  

 

Direktor 

 

Infotehnoloogiliste vahendite 

ostmine (fotoaparaat, 

sülearvuti, projektor)  

 

Direktor 

 

  

Inforessursside  

juhtimine 

 

Digitaalsete õppevahendite– 

ja programmide  

süstematiseerimine  

 

Direktor 

 

Säästlik  

majandamine ja  

keskkonnahoid 

 

Säästliku mõtteviisi ja 

keskkonnahoidliku  

suhtumise juurutamine 

lasteaias  

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Prügi sorteerimine rühmades 

ning materjalide kokkuhoidlik 

ja taaskasutamine  

 

Pedagoogiline personal 

 

Vee, elektri ja kütte säästlik 

tarbimine 

Direktor 

Pedagoogiline personal 
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5.1.5.Õppe- ja kasvatusprotsess  

Eesmärk: MÕISAKÜLA LASTEAED PAKUB LASTELE VÕIMETEKOHAST JA 

ÕPPEKAVALE VASTAVAT ALUSHARIDUST, MIS TAGAB SUJUVA ÜLEMINEKU KOOLI 

 

Valdkond  Tegevused  Vastutaja/kaasvastutaja 

Lapse areng (sh erivajadusega 

lapse toetamine)  

 

 

Lapse arengu süsteemne 

jälgimine ja hindamine 

Pedagoogiline personal 

Koolivalmiduse hindamine ja 

koolivalmiduskaardi  

väljastamine 

 

Pedagoogiline personal 

Lapse erivajaduse varajane 

märkamine ja sekkumine 

Pedagoogiline personal 

Tugispetsialistide kaasamine 

lapse arengu toetamiseks ning 

vajadusel tugiisiku 

rakendamine 

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

 

Õppekava 

 

 

Õppekava arendustegevus 

(meediakasvatuse 

integreerimine)  

 

Direktor 

Vajadusel individuaalse 

arenduskava koostamine ja  

rakendamine 

 

Pedagoogiline personal 

Õppekorraldus ja meetodid  

 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö 

planeerimisel ja läbiviimisel  

lapsest lähtuvate põhimõtete 

ning aktiivõppe meetodite  

rakendamine  

 

Pedagoogiline personal 

KT-vahendite kasutamine 

õppe- ja kasvatustöö 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Hea psühho-sotsiaalse 

keskkonna hoidmine 

Kogu personal 

Terviseedendus 

 

 

Lastel tervislike eluviiside ja 

harjumuste kujundamine  

 

Kogu personal 

Tasakaalustatud ja 

mitmekülgne menüü 

 

Direktor 

Kokk 

Lastele liikumisaktiivsust 

pakkuvate tegevuste 

läbiviimine  

 

Pedagoogiline personal 

Huvitegevus Vastavalt võimalustele 

huviringide võimaldamine 

 

Direktor 
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Väärtused ja eetika 

 

 

Lasteaia väärtustest, 

omapärast ja Eesti  

rahvakalendri  

tähtpäevadest lähtuvate 

ürituste korraldamine ning  

traditsioonide hoidmine ja 

kujundamine  

 

Direktor 

Pedagoogiline personal 

Õpetaja kutseeetika normide 

järgimine 

Pedagoogiline personal 

 

 

6. MÕISAKÜLA LASTEAIA INVESTEERINGUTE VAJADUSED 2018–2022 

 

Aasta Tööde kirjeldus Maksumus Rahastaja 

 

2018 

 

 

Lasteaia sisetrepi korrastamine 

 

 

1000 

 

KOV 

2019 

 

 

Mänguväljaku õuemajakese ja 

lasteaiamaja 3 välisukse uuendamine  

 

 

10 000 

 

KOV 

 

2020 

 

 

Katlamaja remont 

Riietusruumi kappide uuendamine 

 

 

25 000 

 

KOV, projekt 

 

2021-2022 

 

 

Lasteaiahoone välisfassaadi 

korrastamine 

 

 

40 000 

 

KOV, projekt 

 

 

7. ARENGUKAVA HINDAMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas. Õppekasvatustöö osas tehakse põhilised 

hindamised kevadel. Õppetegevusega seotud muutusi viiakse sisse pedagoogilise nõukogu 

otsustega. Majandustegevust hinnatakse eelarveaasta lõpul. 

 

Arengukava vaadatakse läbi igal õppeaastal kokkuvõtva analüüsi järel. Arengukava parandus- ja 

muudatusettepanekuid esitatakse kirjalikult iga aasta augustis vallavalitsusele. 

 

Ettepanekud arengukava muudatusteks kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ja/või hoolekogus. 

Uuendatud arengukava pannakse välja avalikkusele tutvumiseks ning sellest teavitatakse 

lapsevanemaid, hoolekogu, lasteaia töötajaid ja üldsust. 


