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1.Sissejuhatus

Igasugune  areng  on  objektiivsetest  vajadustest  ja  põhjustest,  elu  poolt  dikteeritud
protsess, mis tuleneb paljude tegurite ja tegude koosmõjust, mis muutuvad ajas, ruumis ja
kvaliteedis. Tõestatud on, et väikelaps on kõige rohkem valmis vastu võtma uut, mis on
ka põhjuseks alushariduse suurele tähtsusele inimese arengus. Laps on eelkõige sotsiaalne
olend, mistõttu sõltub tema areng väga olulisel määral kasvukeskkonnast, sellest, kas ta
on oodatud ja armastatud. Oluline on, et tema jaoks leidub täiskasvanu, kes pakub talle
emotsionaalseid ja tunnetuslikke muljeid ning tunnustab tema edusamme.

2.Õppeasutuse ajalugu, üldandmed, hetkeseis 
            

2.1  Ajalugu  
Juhatajad :  Ellen Melesk 1987-1988 ; Tiiu Agasild 1988-2005 ; Uuve Jakkimainen    2006-
2007;  Aira Schumann  28.11.2007

 
                2.2 Üldandmed õppeasutuse kohta 
 

1.ÕPPEASUTUSE NIMETUS : VÄÄTSA LASTEAED
Direktor Aira Schumann

1.2 Õppeasutuse kontaktandmed 
aadress 

Järvamaa. Väätsa vald. Kooli 12

telefon 3892312
e-post lasteaed@vaatsa.ee
Kodulehekülg www.vaatsa.ee/lasteaed
1.3.Pidaja, tema aadress Järvamaa.Väätsa Kooli 10
1.4. Laste arv seisuga       01.01.2011       67 
1.5. Personali arv seisuga 01.01.2011       15
1.6. Pedagoogilise personali arv        8
1.7  Ametikohti seisuga     01.01.2011       13

Väätsa Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis oma tegevuses lähtub:
1. EV Koolieelse lasteasutuse seadusest 
2. Alushariduse raamõppekavast 
3. EV ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikest õigusaktidest 
4. Lasteaia valdaja on Väätsa Vallavalitsus
5. Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Väätsa Vallavolikogu. 
6. Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.
7. Väätsa Lasteaed avati 12.01.1987. aastal ”9 Mai” Kolhoosi Lastepäevakoduna.  
8. 01.01.1992. aastal anti lasteaed üle Väätsa Vallavalitsuse haldusalasse.
9. 1994. aastast asub lasteaia ühes rühmaruumis Väätsa Raamatukogu. 
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            2.3Hetkeseis

Väätsa Lasteaed on  maalasteaed, mis paikneb Väätsa  alevikus. Väätsa lasteaed paikneb
kooli ja vallamaja kõrval asuval suurel haljastatud ja  aiaga piiratud territooriumil. Lasteaia
välisilmet on parandatud .Lasteaiale on ehitatud uus katus ja paigaldatud uued aknad. Uued
uksed ja terrassid on  saanud  fassaadipoolsed varjualused. Ehitatud on uus piirdeaed
Lasteaias  on  projekti  järgi  ehitatud  sisse  bassein,  mistõttu  on  majas  tegelikult  ruumi  5
rühmale.  Kolhoosi  algaastatel  oli  lasteaias  avatud  5  rühma.  Hetkel  on  laste  arv  vallas
vähenenud ja lasteaias on avatud 3 rühma. Lapsi käib Väätsa lasteaias ka teistest valdadest
ja Paide linnast. (hetkel teistest omavalitsustest  kokku 10 last)
Lasteaia bassein ei tööta. Basseini kasutamiselevõtt  saab võimalikuks, kui selles tehakse
nõuetekohased ümberehitused.  Lasteaia  õueala on suur ja ilus. Lasteaia territooriumil  oli
kunagi suur kartuli,  puu-ja  juurviljaaed, millest  tänaseks on jäänud vaid puuviljaaed 30
õunapuu  ja  paarikümne  marjapõõsaga.  Õueala  ühes  servas  paikneb  väikene  eriliigiliste
puudega  haljastatud  park.  Lasteaia  territooriumil  on  mängupaviljon,  milles  hoitakse
õuemänguasju ja tööriistu. Rühmaväljakud ei ole selgelt eraldatud, mistõttu lapsed liiguvad
vabalt väga suurel territooriumil. Õuealale on rajatud õpperada, tähistatud on  territooriumil
kasvavad puud. 
Lasteaia  territooriumil  on  piirdega  jalgpalli-ja  korvpalliväljak.  Lastele  on  olemas
küllaldaselt  liivakaste.  Rajatud  on mägi,  mida  lapsed kasutavad aktiivselt  talveperioodil.
Lasteaia õuealal on  võimalus ronimiseks, kiikumiseks ja jalgrattaga sõitmiseks. Vaatamata
nendele võimalustele jäävad  õueatraktsioonide hulk ja võimalused lastele väheseks. 

 
           2.4 Lapsed 

Täna on Väätsa Lasteaias avatud 3 rühma: üks sõimerühm, üks keskmine ja üks vanem rühm
Laste arv 01.01.2011 seisuga on 67 last    

tegelik Norm
arv  ette
nähtud

Hooleko
gu
otsusega
lubatud

1.rühm  1,5-2aastat Kaisukaru 24 20 +4
2. rühm 3-5aastat Mesimumm 23 20 +4
3. rühm 5-7aastat Päevalill 20 14 +4

    
 Personal

ametikohad 2008 2009 2010 2011
rühmaõpetaja 
kõrgharidusega

1,0

rühmaõpetaja 
keskeriharidusega

4,5 5,5 5,75 5,0

liikumisõpetaja 
(kõrgharidus)

0,5 0,5 0,50 0,0

muusikaõpetaja
(kesk-eri)

0,5 0,5 0,50 0,5

juhataja 1,00 1,0 1,0 1,0
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õppealajuhataja 0,00 0,5 0,5 0,0
tervishoiutöötaja 0,5 0,5 0,5 0,5
kokk 1,0 1,0 1,0 1,0
toiduladu/abitööline 
köögis

1,0 0,5 0,25 0,0

üldkoristaja 1,0 0,5 0,5 0,5
majahoidja 1,0 1,0 0,5 0,5
õpetaja abi 3,0 3,0 3,0 3,0
Kokku 14 14,5 14 13,00

          3.Väätsa Lasteaia SWOT analüüs 2010

TUGEVUSED NÕRKUSED
Juhtimine, eestvedamine

• toimiv sisehindamissüsteem 
koostatud sisehindamisest lähtuv 
arengukava

• rakendunud uus õppekava 
• 2 aastat on lasteaial olemas oma 

koduleht
• töötab kvalifitseeritud kaader 

(sõimerühma õpetaja omandab 
kõrghariduse 2011 a suvel)

Personali juhtimine  
• igal aastal toimuvad arenguvestlused
• toimib uuringute , küsitluste ja 

koolitute süsteemne tagasisidestus ja
analüüs

• personali, vanemate, hoolekogu  ja 
lastega  toimub kord aastas  
rahuloluuuring

• toimub aktiivne koolitustegevus
• info parema liikuvuse tagamiseks  

on olemas infotahvel ja  õpetajatele 
ühine meiliaadress

• välja on töötatud töötajate 
tunnustussüsteem

• igal aastal korraldatakse vähemalt 
üks  sisekoolitus kogu personalile

• toimuvad väljasõidud teistesse 
lasteaedadesse 

• 2011 aastast on sõimerühmas 2 
täiskohaga õpetajat

• kasutatakse aktiivselt tasuta koolitusi
      
Koostöö huvigruppidega  

Juhtimine, eestvedamine
• ei ole saanud piisavalt projektiraha
• õpetajal puudub sellekohane koolitus 
Personali juhtimine
• teenindav personali ei saa piisavalt  

infot 
• teenindavale personalile ei ole 

võimaldatud  piisavalt koolitusi 
• tervisetöötaja vähene rakendamine 

rühmades
• nõrk noore õpetaja tugisüsteem 
• meeskonnatöö
Koostöö huvigruppidega
• huvitegevuse puudumine
• vähene kajastamine valla lehes
Ressursid

• kõrgharidusega õpetaja palk on 
madalamate hulgas  maakonnas 

• bassein on renoveerimata (viia 
keskküttele)

• välisfassaad on  soojustamata 
(rühmad talvel külmad) 

• ventilatsioon halvas seisus (  WC  
külmub )

• kanalisatsioon on vananenud 
(ummistused ja ebameeldiv lõhn 
majas)

• puudub lastekohane mööbel (vanad 
suured sektsioonid aastast 1987 )

• kaasaegse remondita on rühmad, 
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• rahulolu uuringud toimuvad lapse, 
vanema ja personaliga

• lasteaial  on  koduleht
• toimib koostöö teiste lasteaedadega 
• toimiv koostöö kooliga
• osaletakse maakondlikes 

ainesektsioonides 
• viiakse läbi õppekäike  valla 

asutustesse
• toimub koostöö raamatukoguga
• aastatepikkused traditsioonid 

koostöös tervisekeskusega
 -jalgrattavõistlus  
-jooksuvõistlus

• koostöö lastevanematega on hea
-osavõtt lastevanematele korraldatud
üritustest  on suur

• lasteaeda külastavad  regulaarselt 
teatrid

Ressursid
• suhteliselt madal kohamaks
• paranenud on materiaalne baas (uued

arvutid ,teler, DVD mängija , 
voodid, laste  lauad, mängunurgad 
rühmades, vaibad, nõud, 
töövahendid erinevatele töötajatele

• lasteaial on uue mööbliga sisustatud 
metoodikakabinet

• muretsetud on  uusi  õppe ja 
mänguvahendeid metoodikakabinetti
ja rühmadesse

Õppekasvatustöö  
• omanäoline, oma kodukohaga 

seonduv  õppekava
• juurdunud traditsioonid ja  üritused
• toimivad lõimitud õppetegevused
• õuesõppel kasutakse  avastusõpet 
• läbi arenduskoosolekute toimub 

pidev kollektiivne õppekava ja 
metoodikate  arendustöö 

• toimuvad lahtiseid tegevused ja 
lahtiste uste päevad vanematele

• viiakse läbi lahtiseid  tegevusi 
kolleegidele  

• olemas head tingimused 
tegelemiseks kunstitegevustega

• lugemispesa annab lisamängupinda  
ja võimalusi tegelda raamatute ning 
individuaalsete mängudega  
vanemas rühmas

koridorid, WC-d  (teostatud  on 
ainult sanitaarremonti  )

• remonti vajab töötajate WC 
• puudub liiklusväljak praktilise 

liikluskasvatuse läbiviimiseks
• õuevahendid vajavad  

mitmekesistamist
• rahalise katte puudumisel ei saa 

arvestada personali, lastevanemate 
ja hoolekogu poolt tehtud 
ettepanekutega

• õues olemas turvalisuse riskid
- hoovipoolsed terrassid 

vajavad uuendamist
- väline keldriväljapääs  asub 

sügaval, piirdeta augus
• -lastel puudub mängumurul piire, 

mis takistaks lapse otsest sattumist 
jalgrattateele  

Õppekasvatustöö
• puudub riigi poolt  miinimum 

koosseisus ettenähtud liikumisõpetaja
• puuduvad vajalikud  tugisüsteemid 

(logopeed, eripedagoog )
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• õpetajad on aktiivsed osalejad 
konkurssidel ja  loominguvõistlustel

• talvel saavad lapsed kasutada  oma 
kelgumäge 

• loodusõppeks olemas õuesõpperada 
ja  siltidega märgistatud puud

• rühmaruumid on avarad
• kasutatakse ära raamatukogu 

paiknemist majas
• toimiv metoodikakabinet

VÕIMALUSED OHUD
Juhtimine, eestvedamine
• avatud juhtimine
Personali juhtimine
• luua juurde logopeedi ametikoht 
• lasteaiaõpetaja puhkus võrdsustada  

kooliõpetaja puhkusega
Koostöö huvigruppidega
• vallas  loodud võimaluste (ruumid, 

õpperajad jne)  parem   kasutamine
• hoolekogu   algatusvõime suurendamine
• koostöö loomine uute huvigruppidega
• laste tegevuste  rikastamine
• huviringide loomine
Õppekasvatustöö
• peenramaa loomine kasvatamaks  lastes 

tööharjumusi  
• liiklusalase kasvatuse sisseviimine 

kõikides rühmades
• uue õuesõppe klass ja panipaikade 

väljaehitamine
• tühja  rühmatoa  otstarbekas 

kasutuselevõtt
• olemas uue rühma avamise võimalus
• ujumisõpetuse  võimaldamine
• õuealale atraktsioonide ja 

mänguvõimaluste juurdeloomine  
• tervistedendavate lasteaedade hulka 

kuulumine
Ressursid
• projektide kirjutamine õpikeskkonna ja 

mängukeskkonna  parandamiseks
• kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palk 

võrdsustamine kooli nooremõpetaja 
palgaga. 

Koostöö huvigruppidega
• laste huvitegevus on tasuline
• haige laps tuuakse olude sunnil 

lasteaeda

Õppekasvatustöö
• palju lapsi nimekirjas 
• raskendatud individuaalne lähenemine
Ressursid
• omavalitsus ei toeta teenindava 

personali koolitust
• omavalitsus ei rahasta õpetajakoolituse 

asendust
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4.Lasteaia visioon
Lasteaed on kõrge kultuuri, püsivate traditsioonide ja hea mainega kaasaegne organisatsioon,
kus on hästitoimiv koostöö kõigi huvigruppide vahel, tagades lapsele, lapsevanemale ja 
personalile sõbraliku ja toetava keskkonna, pakkudes selle piirkonna parimat alusharidust

5.Lasteaia missioon
Väätsa lasteaia  missioon on olla  kodukohta ja  loodust  hindav,  turvaline  ja  lapse arengut
toetav, tervist ja kunsti harrastav lasteaed, mis koostöös lapsevanemaga soodustab aktiivse ja
loova isiksuse kujunemist.

6.Väätsa Lasteaia arengukava  üldeesmärgid aastateks 2011-2013

• organisatsioonis töötavad motiveeritud ja tööle orienteeritud töötajad 
• tagatud on pedagoogilise personali vastavus kvalifikatsiooninõuetele, nõuetekohane 

täiendkoolitus ja  eeldused atesteerimiseks
• lasteaia õppe-ja kasvatustöö on loov, lapsest lähtuv ja lapse huvisid arvestav
• toimub pidev  kasvukeskkonna kaasajastamine
• erinevaid huvigrupid on kaasatud organisatsiooni otsustamisse ja töösse
• kogu  personali  teadlik  ja  regulaarne  osavõtt  planeerimisest,  töö  parendamisest  ja

analüüsivast tegevusest 
• lasteaias töötab lapse erivajadusi toetav logopeed ja liikumisõpetaja
• kõrgharidusega õpetaja palk on võrdsustatud kooli nooremõpetajaga palgaga

7.Väätsa Lasteaia arenguvaldkondade eesmärgid 2011-2013

7.1     Eestvedamine ja juhtimine  

Eesmärk: Organisatsioonis töötavad motiveeritud , tööle orienteeritud töötajad 
ja juhtkond, kes lähtub kinnitatud  arengukavast ning  omab  reaalselt tööd toetavat  
dokumentatsiooni 

   Prioriteetsed  tegevused
 meeskonnatöö toetamine
 õpetaja initsiatiivikuse toetamine atesteerimiseks
 õpetaja eetikakoodeksi fikseerimine
 enesetäiendamise väärtustamine 
 töötajaskonna arendustöösse kaasamine
 arendustegevusplaani sisseviimine  
 töökorralduslike vormide uuendamine
 järgneva  3 a uuringutesse vajalike  täienduste sisseviimine 
 kõikide huvigruppidega tehtavate  uuringute ja küsitluste  põhjaliku analüüsi ja tagasiside 
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tagamine
 küsitluste täitmisel põhjalikkuse ja  korrektsuse saavutamine
 süsteemne täiendkoolitusel saadud materjalide tagasisidestamine
 kollektiivi majasiseste ühiskoolituste läbiviimine 
 teenindava personali pedagoogilisse koolitusse kaasamine

7.2.Personalitöö     
Eesmärk: Tagatud  on pedagoogilise personali vastavus kvalifikatsiooninõuetele 
nõuetekohane täiendkoolitus ,võimalus atesteerimiseks. Toimub personali teadlik ja 
regulaarne osavõtt planeerimisest, töö parendamisest  ja analüüsivast tegevusest.  
Lasteaias  töötab motiveeritud ,õppiv ja oma tööd hästi tundev personal

 Prioriteetsed tegevused:
 taseme ja täiendkoolituse toetamine ja innustamine 
 pedagoogilise personali projektialaste  teadmiste tõstmine
 pedagoogide atesteerimisele orienteerumine  ja toetamine
 töötaja  motiveerimine  ja  tunnustamine,  tunnustuse  läbi  kinnituse  andmine  tema

tööoskustele
 uue töötaja töölevõtmisel  lähtumine  töötaja haridusest  ja pädevusest 
 liikumine välishindamiselt  töötaja  sihipärase enesehindamise  poole, eneseanalüüsi

oskuse arendamine
 kolleegidede  vastastikuste   töövaatluste  ja  arvamushinnangute   objektiivse

tagasisidestuse toimimine 
 teenindava personali  infoliikumise  parandamine
 infoalase väljaõppe jätkamine ja selle aktiivne kasutamine praktikas

7.3 Koostöö huvigruppidega
Eesmärk: Erinevad huvigrupid on kaasatud organisatsiooni otsustamisse ja töösse,
toimub personali ja laste  elu rikastamine 

Prioriteetsed tegevused:
 koostöös huvigruppidega kahepoolse huvi saavutamine
 huvigruppidelt saadava tagasiside  kajastumine  arendustegevuses
 uuringute tulemuste  tagasisidestuse tagamine  uuritavale
 koostöö edendamine edukate  lasteaedadega nende tugevamates valdkondades
 lastevanemate rühmasisese koostöö parandamine
 hoolekogu töö aktiviseerimine
 lasteaia tegevuste  kajastamine Valla  Teatajas
 uute koostööpartnerite leidmine laste huvitegevuse rikastamiseks

7.4Ressursid
Eesmärk: Toimub pidev laste kasvu-ja õpikeskkonna kaasajastamine, paraneb töökeskkond
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Eelarve koostamisel arvestatakse:
 arengukava tegevuskavas  planeeritut
 rahavooge 
 et organisatsioonis oleks  tagatud  korrasolek  ja ajakohase sisustus 
 et organisatsioonis oleks tagatud  õppe-ja kasvatustegevuseks  vajaminevad ressursid
 et organisatsioonis oleks tagatud infotehnoloogia areng
 kõrgharidusega õpetaja palga võrdsustamine  kooli nooremõpetaja palgaga
 et organisatsioonil oleks võimalus arvesse võtta huvigruppide poolt tehtud ettepanekuid

laste tervise ja turvalisuse tagamiseks   

   8.Tegevuskava  2011-2013

Nr. 8.1   INVESTEERINGUD 2011 2012 2013 Vastutaja

1. Basseini viimine keskküttele * Vald (toetada 
omaosalusega 
valla eelarvest 
eduka 
projektitaotluse 
korral)

2. Basseini renoveerimine * Vald (toetada 
omaosalusega 
valla eelarvest 
eduka 
projektitaotluse 
korral)

3. Maja soojustamine * Vald (toetada 
omaosalusega 
valla eelarvest 
eduka 
projektitaotluse 
korral)

4 Ventilatsioon * Vald (toetada 
omaosalusega 
valla eelarvest 
eduka 
projektitaotluse 
korral)

8.2   ÕUEALA
1 Lauad ja pingid õues õppeks * * * juhataja
2 Õuemänguvahendite 

mitmekesistamine
* * * juhataja

3 Uus kaasaegne varjualune koos 
panipaikadega

* juhataja

4 Maja vasaku tiiva keldriuksele ja 
trepile ohutu lahenduse leidmine

* juhataja

5 Sõimerühmale  piirdeaia ehitus * juhataja
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turvalisuse tagamiseks jalgrattatee 
äärde

6 Liiklusväljak * projekt

8.3           REMONT
1 Metoodilise kabineti ja tervishoiu-

kabineti liitmine
* juhataja

2 Töötajate WC remont ja 
suurendamine

* juhataja

3 Saali valgustus ja remont * juhataja
4 Kabinettide remont * juhataja
5 Tuletõrje redelite parandus * juhataja
6 Rühmaruumide, riietusruumide  ja 

magamistubade seinte ja lagede 
remont

* juhataja

7 Rühmade ja üldruumide põrandate
remont

* juhataja

8 Valgustuse uuendamine * Vald

9 WC ja sanitaarsõlmede remont 
kõikides  rühmades

* Vald

8.4    INFOTEHNOLOOGIA

1 Muusikaõpetaja  arvuti * juhataja

2 Igale rühmaõpetajale arvuti * juhataja

3 Smarttahvel koos projektoriga * juhataja

8.5 INVENTARI SOETAMINE
1 Fotoaparaadi muretsemine * juhataja

2 Videokaamera muretsemine * juhataja

3 Nõud sõimerühma * juhataja

4 Köögi potipesuvalamu segistiga * juhataja

5 Lastepärane mööbel rühmadesse * juhataja

9.Õppekasvatustöö

9.1.Õppekava
Eesmärk: Laste eakohase arengu tagamine läbi õppekava arendustöö
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Prioriteetsed tegevused
 õppekava valdkondade  täiendamine  
 üldõppe printsiibi rakendamine läbi lõimitud tegevuste
 õppetegevuste  juhindumine nädalateemast, mille   keskuseks on valdkond  MINA JA

KESKKOND 
 õppekava täitmise hindamine läbi nädalaplaani analüüsi

 arendustööd  vajavate valdkondade väljaselgitamine ja kajastumine arendustegevuses  

9.2.Õppekorraldus ja meetodid
Eesmärk: Õppekorraldus ja meetodid tagavad õpetaja ja lapse loovuse ning huvi 
õppeprotsessi vastu

           Prioriteetsed tegevused
 toimub lapsest lähtuv ja  lapse huvisid toetav paindlik   õppekasvatustöö 

planeerimine ja läbiviimine
 toimib õpetamisvõtete ja meetodite  vaba valiku printsiip 

9.3 Kooliks ettevalmistamine
Eesmärk. Koolivalmiduse tagamine ja lapse arengu  hindamine

 Prioriteetsed tegevused
 koostatud lugema ja kirjutamise metoodika 5-7 aastastele lastele
 koostatud koolivalmiduse    hindamissüsteem 7 aastastele lastele
 sisse seatud koolivalmiduse kaart

9.4 Õpivõimaluste parandamine
Eesmärk. Õpikeskkonna  vastamine kaasaegsetele nõuetele 

              Prioriteetsed tegevused
 remontide teostamine
 õppematerjalide ja raamatute  digitaliseerimine
 õuesõppe   võimaluste  parandamine
 liiklusväljaku  rajamine                
 tehniliste vahendite muretsemine

 9.5 Uued ametikohad
Eesmärk: Rakendunud on lastele vajalik miinimum  tugisüsteem ja miinimumkoosseisus 
ettenähtud ametikohad

                  
  Prioriteetsed tegevused
 lasteaias töötab logopeed 
 lasteaias töötab liikumisõpetaja 

12



  
10.Väärtused

10.1 Eesmärk. Organisatsiooni visiooni ja missiooni täitmine. Meeskonnatöö tõstmine läbi 
ühtsete väärtushinnangute 

Prioriteetsed tegevused
 organisatsioonis juhindutakse  organisatsiooni väärtustest
 toimib sõbralikkus ja positiivsus meeskonnatöös
 töötajad on avatud uuele ja elukestval õppele
 tagatud  turvalisuse kõigile organisatsiooni liikmetele
 loovuse  tunnistamine lapse ja täiskasvanu arengu prioriteediks
 toimib lapsekeskne , lapsest lähtuv ,lapse huvisid toetav kasvatamine ja õpetamine
 kodukoha  ja looduse väärtustamine toimub  läbi valdkonna  MINA JA KESKKOND

11.Lasteaia arengukava uuendamise kord

          11.1 Arengukava  uuendatakse järgnevatel põhjustel:
 arengukava  tähtaja  täitumusega
 seaduste  muutumisega
 järjepidevalt, lähtudes lasteaia sisehindamise tulemustest
 järjepidevalt ,lähtudes pedagoogilise  nõukogu ja  hoolekogu ettepanekutest
 muudatustega lasteaia  eelarves  

11.2 Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia juhataja.
11.3 Arengukava ja arengukava muudatused kinnitab Väätsa Vallavolikogu. 
11.3 Vajalikud muudatused arengukava tegevuskavva viiakse sisse iga jooksva õppeaasta
algul   ja kinnitatakse Väätsa Lasteaia Õppenõukogu ja lasteaia Hoolekogu poolt.
11.4  Uuendatud  arengukava  pannakse  välja  avalikkusele  tutvumiseks  ning  sellest
teavitatakse lapsevanemaid, hoolekogu, lasteaia töötajaid ja üldsust.

Arengukava on:
tutvustatud Väätsa Valla  Haridus ja Kultuurikomisjonis      08. detsember  2010. a
tutvustatud Väätsa lasteaia Hoolekogus                                 06. Jaanuaril    2011.a.
kiidetud heaks Väätsa lasteaia Pedagoogikanõukogu poolt   21. Jaanuaril     2011.a.

I lugemine   Väätsa Vallavolikogu poolt                                    27.Jaanuaril     2011.a.
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