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I SISSEJUHATUS 
 
Vana-Võidu Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava 

koostamise lähtealuseks on: 

 Vana-Võidu Lasteaia põhimäärus, 

 Vana-Võidu lasteaia sisehindamise aruanne ( kooskõlastatud 04. aprill 2016) 

 Koolieelsete lasteasutuste seadus, 

 Lasteaia personali SWOT analüüs, 

 Lastevanemate rahulolu küsitluse analüüs. 

 Viljandi valla arengukava. 

Arengukava määrab lasteaia arengu ja omanäolisuse sellisena nagu me soovime oma lasteaeda 

näha lähiaastatel. 

Vana-Võidu lasteaia arengukava koostamisel osalesid lasteaia personal, lapsevanemad ja 

hoolekogu. 

 

II ÜLDANDMED 
 
Vana-Võidu Lasteaed on Viljandi valla omandis olev haridusasutus ning juhindub oma tegevuses 

haridust puudutavatest õigusaktidest ja Vana- Võidu Lasteaia põhimäärusest. 

2016. a. 1. jaanuari seisuga on lasteaias 30  last ja tegutses kaks rühma: liitrühm 1,5 - 5 aastastele 

lastele ja  aiarühm 4 - 7 aastastele. Töötajaid oli 10. 

Lasteaia eripäraks on selle soodne asukoht. Meie lähedal asuvad erinevad  elukooslused, mida 

saab õppetöö läbiviimisel edukalt kasutada ja mis on loonud täiendavad võimalused õppe- ja 

kasvatustöö läbiviimiseks. 

Lastega viibitakse palju looduses, kasutatakse ümbruskonna suurepäraseid võimalusi igapäevaelu 

tundmaõppimiseks, laste loovuse arendamiseks, õppekäikudeks. 

Lasteaias on professionaalne, õpihimuline ja sõbralik personal, kes suudab luua tingimused 

kõikide laste arenguks. Majas on väga hea mikrokliima täiskasvanute ja laste vahel. 

 Õppe- ja  kasvatustegevus toimub kindla päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava 

päevarütmi. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi 

tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, 

arvutamine, liikumistegevused, muusikategevused, kunstitegevused. 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted on: 

 inimlike suhete väärtustamine 

 lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine 

 lapse loovuse toetamine 

 õppesisu valik – lähemalt kaugemale 

 mängu kaudu õppimine 

 lapse individuaalsuse arvestamine 

 lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine 

 kodu ja lasteasutuse koostöö 

 kultuuritraditsioonide väärtustamine 

 

 



 

III HETKESEISU ANALÜÜS 
 

Lasteaia tugevad küljed 

 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine on väärtuspõhine. 

 Väike lasteaed - võimalus rohkem lastega individuaalselt tegeleda 

 Lasteaia täituvus on väga hea. 

 Rakendatakse individuaalset õpet, aktiivõpet, õuesõpet. 

 Lasteaed on liitunud projektiga ”Kiusamisest vaba lasteaed”. 

 Osalemine laste joonistusvõistlustel. 

 Toimub järjekindel lapse arengu jälgimine ja hindamine ning tulemuste 

dokumenteerimine. Koolivalmiduse hindamise tulemusena koostatakse 

koolivalmiduskaart. 

 Lapse arengust tagasiside andmine lapsevanemale  toimub arenguvestluse käigus. 

 Lapsevanemate rahulolu õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisega on kõrge. 

 Lasteaia töötajate koosseis on efektiivne ja laste vajadustest lähtuv. 

 Kompetentne, arenemisvõimeline ja koostööle orienteeritud personal. 

 Personali pidev enesetäiendus, kõik pedagoogid on osalenud eripedagoogika koolitustel. 

 Sõbralik, lastest hooliv personal. 

 Toimub regulaarne sisehindamine. 

 Välja on kujunenud traditsioonid ühisürituste läbiviimiseks. 

 Paindlikkus igapäevaelu korraldamisel 

 Lastevanematel võimalus taotleda sotsiaaltoetusi. 

 Lasteaed on ühinenud PRIA koolipiimaprojektiga. 

 Koostöö teenuste korraldamiseks: porivaipade vahetamine, kütte-, vee- ja 

ventilatsioonisüsteemi hooldus, elektri ja valvesüsteemi hooldus. 

 Remonditud, korras ja hubane maja, 2014 a soojustati maja välisfassaad ja ehitati 

tuulekoda. 

 Toetav ja koostööle orienteeritud hoolekogu. 

 Lasteaed väärtustab koostööd huvigruppide ja koostööpartnerite vahel. 

 Lapsevanemad on rahul õppe- ja kasvukeskkonnaga. 

 Soodne asukoht. 

 Võimalus kasutada VIKK spordisaali. 

 Hooldatud õueala, piisavalt õueinventari. 

 Järgitakse keskkonnahoiu põhimõtteid. 

 Sponsorite olemasolu. 

 

 

Lasteaia nõrgad küljed 

 

  Logopeedi vajadus. 

 Personali väikesed töötasud. 

 

Lasteaia välised ohud 

 Riigi poliitika lasteaedade liitmise kohta. 



 

 Peremudeli muutused (isad on välismaal tööl) 

 

Lasteaia võimalused 

 Lasteaednike töö tunnustamine  riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. 

 Õppetegevuste läbiviimine erinevates kohtades. 

 Personali ja vanemate ühiskoolitused. 

 Info liikumise kiirendamine. 

 E-lasteaed. 

 Sponsorite abi suurendamine. 

 

IV VISIOON, MISSIOON, VÄÄRTUSED 
 

Visioon 
Oleme laste ja lastevanemate poolt hinnatud looduslähedane lasteaed. 

Missioon 
 Luua lastele võimalused igakülgseks  kehaliseks, emotsionaalseks ja intellektuaalseks  

arenemiseks. 

 

Väärtused 
Sõbralikkus – ennast ja teisi austav käitumine, mõistvad ja toetavad suhted laste, töötajate ja 

lastevanemate vahel. 

Lapse individuaalse arengu toetamine – toetame lapse terviklikku arengut läbi mängu, arvestades 

seejuures lapse individuaalseid võimeid. 

Professionaalsus – töötajate kompetentsus ja meisterlikkuse kõrge tase. 

Turvalisus – lastele on loodud selline kasvukeskkond, kus laps tunneb end oodatuna ja kaitstuna. 

Loovus – kasvamine ja õppimine on loov, arenev ja arengut pakkuv protsess. 

Tervislikud eluviisid – tervise hoidmine, tervislike eluviiside propageerimine, personali isiklik 

eeskuju tervise edendamisel. 

 

Traditsioonilised üritused 
September 

Tarkusepäev – Tarkus tarviline vara, õpi hoolega! 

Sügisnäitus –  Kodukoha sügisannid 

 

Oktoober 

Õpetajate päev 

Leivanädal 

 

November 

Isadepäev 

Mardipäev 

Kadripäev 

 

Detsember 

Päkapiku töötuba 

Jõuluetendus 



 

 

Jaanuar 

Hüvasti, kuusepuu! 

Lumelinna ehitamine 

 

Veebruar 

Sõbrapäev 

Eesti iseseisvuspäev 

Poiste nädal 

Vastlapäev 

 

Märts 

Tüdrukute nädal 

Teatrikuu 

Raamatunädal 

 

Aprill 

Tagurpidi päev 

Kevadpühad 

Väikeste nõidade trall 

 

Mai 

Kontsert emadele 

Spordipäev 

Kevadpidu 

Jalgrattamatk 

 

Juuni 

Lastekaitsepäev 

Ekskursioon 

Jaanipäev 

 

August 

Matk 

 

V SISEHINDAMISE KOKKUVÕTE  
 
Lasteaias on loodud sisehindamissüsteem, mis koosneb sisekontrollist ja enesehindamisest. On 

välja töötatud sisehindamise kord. Sisehindamises osalevad huvigrupid ja kogu lasteaia personal. 

1. Eestvedamine ja juhtimine. 

Lasteaias valitseb usaldav, sõbralik, entusiastlik, kaasav, toetav ja kohusetundlik juhtimisstiil. 

Eestvedamisel peetakse oluliseks meeskonnatööd ja kogu kollektiivi omavahelisi suhteid. 

2. Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused. 

Vana-Võidu lasteaias töötab väga hooliv, õpihimuline ja püüdlik kollektiiv, andes endast 

parima laste arengu toetamise ning neile heade  arengutingimuste loomise nimel. Personali 

arendamisel märgatakse töötajate andeid ja potentsiaali, toetatakse nende kvalifikatsiooni 

tõstmist ja võimalusel organisatsioonisisest liikumist ühelt ametikohalt teisele. 

3. Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused. 

Toimib koostöö kohalike ettevõtetega ja õppeasutustega.  

4. Koostöö lastevanematega ja nende nõustamine. 

Lastevanemate rahulolu lasteaia tegevusega on väga kõrge. 

Hoolekogu tegevus on toetav ja pigem operatiivne st ollakse valmis kogunema probleemide 

korral. 



 

5. Ressursside juhtimine. 

Ressursside juhtimisel peetakse oluliseks säästlikku majandamist ning vara heaperemehelikku 

kasutamist. Lasteaia keskkond on igati kaasaegselt ja koduselt sisustatud ning renoveeritud. 

Tänu suurepäraselt toimivale koostööle erinevate koostööpartneritega saab soetada õppetöö 

mitmekesistamiseks vajalikke lisavahendeid. 

6. Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tulemused. 

Õppekasvatusprotsessis planeeritakse tegevusi lastest lähtuvalt, arvestades nende huve ja 

arenguvajadusi. Laste arengu tulemuste kogumiseks ja hindamiseks kasutatakse arengumappe. 

Õppekasvatustegevus viiakse läbi erinevates keskkondades, korraldatakse matku, õppekäike, 

külastusi piirkonna  asutustesse, ettevõtetesse ja teistesse õppeasutustesse. 

 

Õppeasutuse tugevused ja parendust vajavad valdkonnad 

 

Õppeasutuse tugevused: 

 

 Õuesõppe rakendamine  

 Mitmekesine õppe- ja kasvatusprotsess 

 Õpihimuline ja motiveeritud personal 

 Lastevanemate kõrge rahulolu ja tunnustus lasteaia tööle 

 

Parendust vajavad valdkonnad: 

 

 Laste erivajaduste toetamine 

 Õppe- ja kasvukeskkonna täiustamine 

 IT valdkonna täiustamine 

 

VI EESMÄRGID 
 
Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi 

arvestades: 

1. Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. 

2. Hoida ja tugevdada lapse tervist ja soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, 

vaimset ja kehalist arengut. 

 

VII PRIORITEETSED ARENGUVALDKONNAD JA  

INDIKAATORID 2016-2018 
 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

 Sisehindamine 

 Arengukava 

2. Personali juhtimine 

 Personali arendamine 

 Tunnustamine ja motiveerimine 

3. Õppe- ja kasvatustöö 

 Laste individuaalse arengu toetamine 



 

 Väärtuspõhine õppe- ja kasvatustöö 

4. Koostöö huvigruppidega 

 Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse 

5. Ressursside juhtimine 

 Lasteaia õpikeskkonna  uuendamine  ja mitmekesistamine 

 Tervise edendamine 

 Tervislik toitumine ja terviseteadlik käitumine 

 

VIII TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 
 

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

1.Tagatud on väärtuspõhine lasteasutuse juhtimine 

2. Lasteasutuse personal on kaasatud lasteasutuse arendustegevusse 

Indikaator: 

Lasteaia töö kvaliteedi paranemine, lasteaia areng, huvigruppide rahulolu. (Rahulolu 

uuringud) 

                           Tegevus Tähtaeg Teostaja 

Sisehindamissüsteemi täiustamine väärtustegevustest lähtuvalt 2016-2018 Direktor 

Eestvedamine ja juhtimine  orienteeritakse lapse arengut 

toetavatele tegevustele 

2016-2018 Direktor 

Sisehindamistulemuste analüüsimine ja sisehindamisaruande 

koostamine 

2016-2018 Direktor 

IT valdkonna täiustamine 2016-2018 Direktor 

Personal 

Teabe jagamise efektiivsuse suurendamine infosüsteemide, 

koosolekute, asjaajamishalduse kaudu. Lasteaia tegevuse 

kajastamine meediaväljaannetes 

2016-2018 Direktor 

Personal 

Personali kaasamine otsustusprotsessi läbi meeskonnatöö ja 

koosolekute 

2016-2018 Direktor 

Personal 

Lasteasutuse eripära säilitamine 2016-2018 Direktor 

 

 

Personali juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Lasteasutuse personal on professionaalne, pädev ja kvalifitseeritud 

2. Lasteasutuse personal lähtub laste arendamisel ühistest põhiväärtustest 

Indikaator: 

Tulemuslik meeskonnatöö (arenguvestlused personaliga) 

 

                       Tegevus Tähtaeg  Teostaja 

Ühiste väärtuste ja eesmärkide analüüs. Kogemusnõustamine 

kolleegilt kolleegile 

2016 Direktor 

Personali osalemine täiendkoolitustel 2016-2018 Direktor 



 

Personali rahuloluuuringu läbiviimine 2016-2018 Direktor 

Töötajate tunnustamine ja motiveerimine 2016-2018 Direktor 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö   

Eesmärk: 

Laste individuaalsete võimete, vajaduste ja soovide ning ealiste iseärasustega arvestamine 

õppetöös 

Indikaator: 

Omandatud teadmiste ja oskuste tase vastab õppeprogrammis nõutavale tasemele. (Laste 

arengutaseme jälgimine) 

                         Tegevus Tähtaeg Teostaja 

Lapse individuaalse arengukaardi rakendamine  2016-2018 Õpetajad 

Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine lähtuvalt lapse 

individuaalsusest, arvestades lapse arengupotentsiaali  

2016-2018 Õpetajad 

Erivajadusega laste toetamine 2016-2018 Õpetajad 

Laste arengu hindamine (arengumapp, arenguvestlused) 2016-2018 Õpetajad 

Arenguvestluse küsimustike täiendamine 2016-2018 Õpetajad 

Avastusõppe meetodite rakendamine 2016-2018 Õpetajad 

Õuesõppe meetodite rakendamine 2016-2018 Õpetajad 

Laste kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisse 2016-2018 Õpetajad 

Laste arengukeskkonna arendamine 2016-2018 Direktor 

Õpetajad 

Laste osalemine konkurssidel, joonistusvõistlustel, 

muuseumitundides 

2016-2018 Õpetajad 

Direktor 

Laste arengu toetamiseks arenguvestluste läbiviimine 

lapsevanematega 

2016.2018 Õpetajad 

Tervisekasvatus 2016-2018 Õpetajad 

Direktor 

Logopeedilise abi korraldamine kõneprobleemidega lastele 2016-2018 Direktor 

Väärtuskasvatus   

Õppe ja kasvatustegevuse planeerimine on väärtuspõhine 2016-2018 Õpetajad 

Lasteaia väärtustest ja eripärast lähtuvate ürituste ja 

traditsioonide kujundamine 

2016-2018 Õpetajad 

Väärtuskasvatust toetava õppematerjali loomine 2016-2018 Õpetajad 

Koostöös lastevanematega väärtuskasvatuse põhimõtete 

süvendamine 

2016-2018 Õpetajad 

Õppekavas väärtuskasvatuse valdkonna täiendamine 2016 Õpetajad 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

Huvigrupid osalevad süstemaatiliselt arendustegevuses 

Indikaator: Lasteaed on hea mainega, usaldusväärne tegevuspartner, kuhu soovitakse oma 

lapsi panna.  Lasteaia täituvus. 

                         Tegevus Tähtaeg Teostaja 

1.Koostöö lastevanematega: 

Arenguvestlused 

Rahuloluküsitluste läbiviimine 

Lastevanemate nõustamine. 

 

Koosolekud lastevanematele 

 

1 kord aastas 

1 kord aastas 

vajadusel 

 

1 kord aastas 

 

Õpetajad 

Direktor 

Õpetajad 

Direktor 

Direktor 

Õpetajad 

2.Koostöö teiste lasteaedadega: 

Informatsiooni vahetus 

Ühiskoolitused 

Tervisepäevad töötajatele 

Ühine õpetajatepäeva tähistamine 

 

Sõpruskohtumised 

Sõprussuhted Soome Juankoski lasteaiaga 

 

Sõprussuhted lasteaiaga  Norrast 

 

Pidev 

1 kord  aastas 

1 kord aastas 

1 kord  aastas 

 

2016-2018 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

Direktor 

Direktor 

Direktor 

Haridus-nõunik  

Direktor 

Direktor 

Õpetajad 

Direktor 

Õpetajad 

3.Koostöö koolidega: 

Kalmetu põhikool – kooli tutvustamine, tagasiside saamine, 

eelkool. 

Viiratsi Algkool – kooli tutvustamine, tagasiside saamine, 

eelkool. 

Viljandi Kutseõppekeskus – esinemisvõimalused, saali ja 

võimla kasutamine ürituste läbiviimiseks, raamatukoguteenuse 

kasutamine,  VIKK üritustel osalemine ( kontserdid, 

lugemishommikud jne.), ametite tutvustamine 

 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

Direktor 

Õpetajad 

Direktor 

Õpetajad 

Direktor 

Õpetajad 

4.Koostöö teiste asutustega ja spetsialistidega 

Viiratsi Saeveski – sponsorlus 

Logopeed - laste kõnehäirete väljaselgitamine  

Viljandi Rajaleidja keskus – eripedagoogiline, logopeediline, 

sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine 

 

2016-2018 

 

Direktor 

 

Ressursside juhtimine 

Eesmärk: 

Lastele on loodud kaasaegne ja turvaline kasvukeskkond 

Indikaator: 

 

Laste ja lastevanemate rahuloluküsitlus näitab keskmisest kõrgemat rahulolu lasteaiaga 

                            Tegevus Tähtaeg Teostaja 

Mängumaja ehitamine 2016 Direktor 

Õueinventari hooldus 2016-2018 Maj.juhat. 

Parkla rajamine 2017 Viljandi 

Vallavalit- 



 

sus 

Sissesõidutee rajamine 2017 Viljandi 

Vallavalitsus 

Evakuatsioonitrepi paigaldamine 2016 Maj.juhat. 

Haljastuse täiustamine 2018 Maj. Juhat 

Inforessursside juhtimine. Liitumine Eesti Lasteaedade 

Internetipõhise Infosüsteemiga eLasteaed.ee 

2016 Direktor 

 

Tervise edendamine 

Eesmärk: 

Tervislik toitumine ja aktiivne liikumine värskes õhus 

Indikaator: 

Laste terviseteadlik käitumine, haiguspäevi on vähem 

 

                          Tegevus Tähtaeg Teostaja 

Õuesõpe 2016-2018 Õpetajad 

Ökoloogiliselt puhta tooraine kasutamine toiduks 2016-2018 Maj. Juhat. 

Orienteerumismatk 1 kord aastas Õpetajad 

Laste osalemine toorsalatite valmistamisel Pidev Õpetajad 

Õppekäigud Pidev Õpetajad 

Ekskursioon  1 kord aastas Direktor 

Veepäev 1 kord aastas Õpetajad 

Ohtude selgitamine 2016-2018 Õpetajad 

Osalemine tervise edendamise infopäevadel 1 kord aastas Direktor 

Osalemine tervisealastel täienduskoolitustel 1 kord aastas Õpetajad 

Kasvamiseks ja arenemiseks soodsa mikrokliima loomine 2016-2018 Kõik töötajad 

Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine lähtuvalt lasteaia 

põhiväärtustest 

2016-2018 Õpetajad 

Direktor 

 

IX ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja vajadusel korrigeeritakse igal aastal. 

Arengukava uuendatakse seoses: 

 muudatustega lasteaia eelarves 

 arengukava tähtaja täitumisega 

 muudatustega haridusnõudluses ja eesmärkide muutumisega 

 

Arengukava muutmine toimub „Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste  

põhimääruste ja arengukavade kinnitamise korra“ (kehtestatud Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 

määrusega nr 23) § 3 lõigete 2 ja 3 alusel. 


