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 Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastateks 2019-2021 

 

1. Sissejuhatus 

Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastateks 2019-2021 on dokument, mis määratleb lasteaia 

arendustegevuse valdkonnad, põhisuunad ja tegevuskava aastateks 2019-2021. Lasteaia arengukava 

koostamisel on lähtutud Võru linna arengukavast (2017-2035), õppeaastate 2015/2016 - 2017/2018 

sisehindamise tulemustest, Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt välja töötatud Hea Lasteaia mudelist 

ja lasteaia personali poolt koostatud Hea Lasteaia konkursitööst “Hea lasteaed kui väärtuspõhine 

lasteaed”. Arengukava on aluseks lasteaia aasta tegevuskava, rühmade tegevuskavade ning eelarve 

koostamisele ja investeeringute kavandamisele. 

Arengukava koostamisest ja arendusprotsessist võttis osa lasteaia arendusmeeskond, kogu lasteaia 

kollektiiv ning hoolekogu. Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel. 

1.1. Lasteaia visioon 

Võru Lasteaed Päkapikk on turvaline, innustav, hea mainega, tasakaalustatud arengukeskkond lastele 

ja personalile ning toetav partner lastevanematele. 

1.2. Lasteaia missioon  

Meie missioon on toetada perekonda terve ja elurõõmsa, ennast usaldava, teistega arvestava, 

õpihimulise ja ettevõtliku lapse kasvatamisel. 

1.3. Lasteaia põhiväärtused 

Avatus: Oleme avatud uuendustele, suhtume uutesse ideedesse ja muutustesse paindlikult ja loovalt. 

Kuulame kõiki osapooli ja kaasame oluliste otsuste tegemisse. Soovime, et pere jaoks oleks lapse 

tulek meie lasteaeda positiivne kogemus. Seda toetab meie töötajate avatud ja sõbralik suhtlemine 

ning tolerantsus. Toetame laste julgust küsida, arvamust avaldada, arutleda. Jagame oma kogemusi 

ja edulugusid. Kajastame oma tegemisi meedias, lasteaia veebilehel ja Facebooki lehel (vanemate 

loal). 

Koostöö: Peame oluliseks koostööd eri osapoolte vahel: laps - laps, laps - õpetaja, õpetaja - õpetaja, 

õpetaja - lapsevanem, õpetaja - juhtkond, lapsevanem - tugipersonal, lasteaed - kogukond. Kasutame 

erinevaid koostöövorme. Anname vanemale tagasisidet tema lapse tegemiste ja arengu kohta 

igapäevaselt ning kord aastas arenguvestlusel. Kaasame peresid lasteaia tegemistesse, projektidesse. 

Peame oluliseks lasteaia ühtsustunnet ja kõigi töötajate kaasatust lasteaia arendustegevusse. 

Vajadusel moodustame erinevaid töörühmi. Pakume lastele võimalusi koostööks ja toetame 

koostööoskuste arengut. Koostöös tugispetsialistidega toetame laste igakülgset arengut. 



 

 

Järjepidevus: Meile on olulised traditsioonid ja pärimus. Pärijata pole pärandit - seda, mida ja kuidas 

me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Lasteaia traditsioonidel on oluline osa 

meie lasteaiakultuuris. Väärtustame erinevate põlvkondade kogemusi ja panust. Hoiame kodukoha 

elu- ja looduskeskkonda.  

Tervislikkus: Vaatame kõiki oma tegevusi läbi tervislikkuse prisma. Meie eesmärgid ja tegevused 

toetavad laste ja personali vaimset, füüsilist ja emotsionaalset tervist. Laste arengukeskkond on 

tasakaalustatud, mõtestatud, turvaline. Väärtustame tervislikku eluviisi, oleme eeskujuks lastele. 

Meie hoiakud ja kasvatusmeetodid toetavad laste positiivset minapilti. 

Ettevõtlikkus: Väärtustame loomingulisust ja uuendusmeelsust, et välja tulla põnevate ja uute 

ideedega. Et muuta oma mõtted tegudeks on vaja piisavalt tahtejõudu ja julgust võtta riske ning seista 

oma seisukohtade eest. Väärtustame oskust näha probleeme ja leida neile lahendusi. Loome võimalusi 

laste omaalgatuseks, toetame nende ettevõtlikkust ja isetegemise rõõmu. 

 

2. Lasteaia arendustegevuse valdkonnad ja põhisuunad 

2.1. Lapse arenguline vajadus 

2.1.1. Kasutatakse meetodeid ja tegevusi, mis soodustavad avastamist ja katsetamist. 

2.1.2. Kujundatakse lastes loovust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja vastutustunnet. 

2.1.3. Pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste, sh väljendus-ja arutlusoskuse arendamisele.  

2.1.4. Selgitatakse välja iga lapse individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- ja 

kasvatustöös 

2.2. Kasvamist ja arengut toetav keskkond 

2.2.1. Lapsi kaasatakse kasvukeskkonna kujundamisse. 

2.2.2. Lasteaiapere liikmeid ühendab oma lasteaia tunne. 

2.2.3. Kujundatakse tervislikke eluviise ja hoiakuid pöörates tähelepanu tervislikule toitumisele, 

hügieenile ja õues viibimisele. 

2.3. Juhtimine 

2.3.1. Lasteaia personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse eneserefleksiooniga. 

2.3.2. Väärtusarendusega tegeletakse süsteemselt ja järjepidevalt. 

2.3.3. Juhtimine on avatud, innustav, kaasav ja õiglane ning lasteaia juhtkond on heaks eeskujuks 

kogu lasteaiaperele. 

2.4. Koostöö ja head suhted 

2.4.1. Lapsed, õpetajad, muu personal ning lapsevanemad juhivad ja/või on kaasatud erinevatesse 

lasteaia projektidesse 

2.4.2. Pakutakse abi erinevatele osapooltele, kaasates erinevaid spetsialiste. 

 



 

 

3. Arengukava rakendamine ja eesmärkide hindamine 

3.1. Arengukava põhieesmärkide saavutamiseks püstitatakse igaks õppeaastaks alameesmärgid ja 

kavandatakse tegevused, mis määratletakse lasteaia aasta tegevuskavas.  

3.2. Arengukava põhisuundade ja eesmärkide realiseerumise hindamiseks kasutatakse laste, 

lastevanemate ja personali rahuloluküsitlusi; arutelusid laste, personali ja hoolekoguga; 

eneseanalüüsi, mida toetab Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitiline sõber. 

 

4. Arengukava muutmine ja kinnitamine 

4.1. Arengukava muudetakse seoses õppekava muudatustega, organisatsiooni struktuuri ja 

töökorralduse muudatustega, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ettepanekuga või arengukava 

tähtaja möödumisega.  

4.2. Arengukava muudatused arutatakse läbi ning kiidetakse heaks lasteaia pedagoogilise nõukogu 

koosolekul ning hoolekogus. 

4.3. Arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks Võru linnavalitsus. 

 

5. Tegevuskava 2019-2021 

5.1. Lapse arenguline vajadus 

 

Tegevus Tulemus 2019 2020 2021 Vastutaja 

Rühmades viiakse läbi projektõpet vähemalt 4 

projekti 

õppeaasta 

jooksul rühmas 

x x x õppealajuhataja 

Planeeritakse ja viiakse läbi lasteaia 

ühisprojekte, mis toetavad laste 

ettevõtlikkust 

2 kuni 4 

ühisprojekti 

õppeaasta 

jooksul 

x x x õppealajuhataja 

Robootika lõimimine õppe- ja 

kasvatustegevusse 

rakendatakse 3-

7 aastaste laste 

rühmades 

integreeritud 

tegevusena 

x x x õppealajuhataja 

Lasteaia personal teeb koostööd laste 

erivajaduste varajasel märkamisel ja 

laste arengu toetamisel 

 

erivajadusega 

lastele on 

avatud 

individuaalsuse 

kaardid, toimib 

koostöö 

x x x õppealajuhataja 

 

5.2. Kasvamist ja arengut toetav keskkond 

 

Tegevus Tulemus 2019 2020 2021 Vastutaja 



 

 

Õpetaja loob projektõppeks sobiva 

keskkonna ja teeb laste õppimise 

nähtavaks 

projekti 

kokkuvõtted/ 

õpiseinad 

x x x õppealajuhataja 

 

Draama-, käsitöö-, kunsti- ja puutöötoa, 

ronimissaali sisustamine 

 

 

lapsed saavad 

valida erinevaid 

tegevusi, 

õppida erineval 

viisil. 

 

 x x majandus-

juhataja 

Lasteaia 50. aastapäeva tähistamine toimuvad 

meeldejäävad, 

kollektiivi ja 

lapsi liitvad 

üritused/ 

tegevused 

 x  direktor 

Omakultuuri, lasteaiakultuuri 

järjepidevuse kandmine 

traditsioonid on 

väärtustatud 

x x x õppealajuhataja 

Loovusringi tegevuse toetamine lapsed on 

avatud, loovad 

ja julged 

suhtlejad 

x x x õppealajuhataja 

Tervisepäevade korraldamine kord 

kvartalis 

tervisest ja 

liikumisest 

hoolivad lapsed 

ning personal 

 

x x x tervise-

meeskonna juht 

 

5.3. Juhtimine 

 

Tegevus Tulemus 2019 2020 2021 Vastutaja 

Väärtusarendusega tegeletakse 

süsteemselt ja järjepidevalt 

ühised 

arusaamad 

põhiväärtustest 

x x x direktor 

Lasteaia arendusmeeskonnad on 

kaasatud lasteaia arendustegevusse 

 

raam-

dokumendid 

on ühiselt 

koostatud ja 

läbi arutatud, 

tervisedendus 

on lasteaias 

olulisel kohal, 

personal on 

motiveeritud 

x x x direktor 

E-lasteaia kasutamise laiendamine kasutatakse 

järjest rohkem 

e-lasteaia 

funktsioone 

(lastevanemate 

osalus, laste 

arengu 

dokumenteeri-

mine) 

x x x õppealajuhataja 



 

 

Juhtkonna eneserefleksioon  juhtkond on 

eeskujuks 

lasteaiaperele 

x x x direktor 

Ressursside juhtimisel lähtutakse 

õppeaasta prioriteetidest ja eesmärkidest 

lasteaia 

planeeritavad 

tegevused on 

ressurssidega 

toetatud 

x x x direktor 

Materiaal-tehnilise baasi järjepidev 

uuendamine 

 x x x  

 

5.4. Koostöö ja head suhted 

 

Tegevus Tulemus 2019 2020 2021 Vastutaja 

Kõikide osapoolte kaasamine lasteaia 

projektidesse ning arendustöösse 

 

projektides 

osalevad lapsed, 

personal, 

lapsevanemad, 

kogukonna 

liikmed 

x x x direktor 

Pakutakse abi erinevatele osapooltele, 

kaasates erinevaid spetsialiste. 

 

abivajajaid on 

märgatud ja 

toetatud 

x x x direktor 

Koostöö kogukonnaga: kool, 

muuseumid, raamatukogu, lasteaiad, 

omavalitsus 

kogukond on 

kaasatud 

laste arengut 

toetavatesse 

tegevustesse 

x x x direktor 

Tagasisideküsitlused, rahulolu uuringud 

 

osapoolte 

tagasiside  ja 

ootused on välja 

selgitatud 

x x x direktor 

Koostööpartnerite tunnustamine kõik koostöö-

partnerid on  

kutsutud 

lasteaia 

juubelile ja neid 

on tunnustatud 

lasteaia 

meenega 

 x  direktor 
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