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Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks 2019-2021 

 

1. Sissejuhatus ja õppeasutuse lühike ülevaade 

Võru Lasteaed Punamütsike arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia visiooni, 

missiooni, põhiväärtused, arenduse põhisuunad ja valdkonnad, kujundab strateegia ja 

tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Võru Lasteaed Punamütsike arengukava lähtub „Koolieelse lasteasutuse seadusest”, „Eesti 

elukestva õppe strateegiast 2020”, Võru linna arengukavast aastateks 2017–2035, 

sisehindamise aruande tulemustest, lasteaia õppekavast. Arengukava valmis meeskonnatööna 

koos lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 

 

Nimetus: Võru Lasteaed Punamütsike 

Aadress: Vilja 10, 65605 Võru 

Reg.nr: 75020078 

Tel: 782 1943, 5341 4490 

E- post: punamytsike@voru.ee 

Veebileht: www.punamytsike.ee 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on väljastatud lasteaiale koolitusluba nr 4210HTM. 

Lasteaias töötab 11 rühma. Igas rühmas on kaks täiskohaga õpetajat ja üks õpetaja abi. Lastega 

tegelevad ka muusika-, liikumis- ja ujumisõpetaja ning logopeed. 

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7–19. 

Lasteaed kuulub 2005. aastast tervist edendavate lasteaedade võrgustikku (Tervise Arengu 

Instituut, tunnistus nr 73). 

Lasteaed on läbinud 2013. aastal „Kiusamisest vaba lasteaed” koolituse ja omab õigust töös 

seda  metoodikat kasutada (HTM, MTÜ Lastekaitse Liit, sertifikaat nr 225). 

Lasteaed osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Hariduse Infotehnoloogia 

Sihtasutuse (HITSA) projektides. Süvendatud keskkonnaõppeks tehakse tihedat koostööd 

erinevate looduskeskustega. 

Alates 2011. aasta sügisest rakendatakse ühes rühmas „Võru keelepesa” programmi. 

http://www.punamytsike.ee/


 

 

Lasteaed teeb koostööd programmiga Euroopa Noored. Alates 2011. aasta sügisest võetakse 

vastu  välisvabatahtlikke noori Euroopast. Kaheksa aasta jooksul on lasteaias töötanud 12 

vabatahtlikku noort kuuest Euroopa riigist. 

Lasteaial on ujula, kus toimuvad ujumistegevused 3–7-aastastele lastele. 

Lasteaed paikneb elamute piirkonnas, kooli ja spordikeskuse ning teiste oluliste asutuste 

lähedal. Hea asukoht soosib koostööd Võru Spordikeskuse, Võrumaa Keskraamatukogu, Võru 

Kreutzwaldi Kooli ja Võru kultuurimajaga Kannel, Võru linna lasteaedade ja Võru Järve 

Kooliga ning võimaldab teha õppekäike teistesse linna asutustesse, parkidesse, promenaadile. 

Lasteaiahoonet ümbritseb avar kõrghaljastusega õueala, kuhu on koos laste ja vanematega 

istutatud palju puu- ja põõsaliike. Kõigil puudel ja põõsastel on nimesildid. Avar õueala loob 

soodsad võimalused õuesõppeks ja sportlikeks tegevusteks. 

Lasteaed pakub lastele võimalust osaleda laulu-, tantsu- ja puutööringis. Vastavalt 

lastevanemate soovile toimuvad tasulised huviringid. 

Lasteaia ja lastevanemate koostöös korraldatakse kevaditi heategevuslikku perepäeva. 

2. Visioon, missioon, põhiväärtused 

2.1. Visioon 

Võru Lasteaed Punamütsike on arenev, uuendustele avatud, mitmekülgset liikumist väärtustav 

lasteaed, kus õppe- ja kasvatustöö põhineb lapsest lähtuval õpikäsitlusel. 

2.2. Missioon 

Igale lapsele on loodud tema vajadusi ja võimeid arvestav turvaline ning arendav keskkond. 

2.3. Väärtused 

Võru Lasteaia Punamütsike põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas kollektiiv oma tööd  teeb 

ja areneb. Väärtused kujundavad eelistusi, hoiakuid ja hinnanguid nii otsustamisel, 

töötegemisel kui ka töötulemuste hindamisel. 

• Liikumine – mitmekülgselt liikudes toetame ja kujundame tervislikke eluviise. 

• Lapsest lähtumine – tagame lapsele eduelamuse ja individuaalse lähenemise, 

kasutades aktiivõppemeetodeid. 

• Areng – hindame elukestvat õpet, professionaalsust, innovaatilisust. 

• Turvalisus – loome kõigile osapooltele vaimselt ja füüsiliselt turvalise ning sõbraliku 

keskkonna. 

• Koostöö – teeme koostööd kodude ning huvigruppidega, usaldades ja tunnustades 

üksteist ning ühendades oma teadmised ja oskused. 



 

 

• Loovus – avastame, uurime, katsetame. 

3. Arenduse valdkonnad ja põhisuunad 

 Eestvedamine ja juhtimine  

Lasteaias on rakendunud kaasav ja väärtustel põhinev osalusjuhtimine. 

 Personali juhtimine 

Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal. 

  Õppe- ja kasvatusprotsess 

Laste avastamisrõõmu, õpi- ja uudishimu toetamine kõigis õppekasvatustöö 

valdkondades. Aktiivne liikumine on lapse igapäevaelu osa. 

 Koostöö huvigruppidega 

Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut. 

 Ressursside juhtimine  

Lasteasutuse sise- ja väliskeskkond on turvaline ja toetab lapse arengut. 

4. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor. Lasteaia arengukava 

uuendatakse arengukava tähtaja möödumisel ja/või siis, kui arengukava ei kajasta enam lasteaia 

prioriteete. Arengukava muutmise ettepanekud kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ja 

hoolekogus ning esitatakse kinnitamiseks Võru Linnavalitsusele. 

5. Arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2019–2021 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Osalusel põhineva juhtimisstiiliga on tagatud lasteasutuse kõikide valdkondade 

areng. 

2. Võru Lasteaed Punamütsike on liikumist väärtustav lasteaed. 

3. Prioriteetsed tegevussuunad on eestvedamise kaudu toetatud. 

Mõõdik(-ud):  

100% töötajatest osaleb töörühmade töös. 

Tegevus 2019 2020 2021 Täitja/vastutaja 

Väärtuste ja traditsioonide ning heade tavade 

järgimine 

x x x meeskond 

Väärtuste toimimise analüüs ja hindamine   x direktor/õppealajuhataja 

Lasteaia personali osalemine lasteaia 

juhtimisprotsessis töörühmade kaudu 

x x x direktor 

Sisehindamissüsteemi parendamine x   direktor/õppealajuhataja 

Sisehindamise rakendamine x x x direktor/õppealajuhataja 



 

 

Sisehindamissüsteemi toimivuse hindamine ja 

korrigeerimine 

  x direktor/õppealajuhataja 

Projektides osalemise toetamine x x x direktor/õppealajuhataja 

Töökorralduskokkulepete parendamine; 

personali kattuva tööaja rakendamine 

x x x direktor 

Parendatud töökorralduskokkulepete 

tulemuslikkuse hindamine 

  x direktor 

Personali, laste ja lastevanemate 

rahuloluküsimustiku uuendamine ja rakendamine 

ning toimivuse hindamine, vajadusel 

korrigeerimine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Last ja õpetajat toetav pedagoogiline nõustamine x x x direktor/õppealajuhataja 

Prioriteetsete tegevussuundade (projektõpe, 

tervisedendus, aktiivne liikumisharjumus, 

metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“, 

suunatud uurimuslik ehk avastusõpe, õuesõpe) 

toetamine koolituste, ümarlaudade, 

pedagoogilise nõustamise ja kogemusgrupi 

kaudu 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Eripedagoogi ametikoha loomine x   direktor 

 

5.2. Personali juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Võru Lasteaias Punamütsike töötab kompetentne ja motiveeritud meeskond, kes on 

uhke oma lasteaia üle. 

2. Töötajate ettevõtlikkust ja initsiatiivi tunnustatakse. 

3. Lasteaias väärtustatakse õppimist ja aktsepteeritakse õppijaid. 

4. Täiskasvanute isiklik eeskuju aitab kaasa keskkonda ja liikumist väärtustava mõtteviisi 

kujunemisele. 

Mõõdik(-ud):  
100% õpetajaid osaleb kolme aasta jooksul vähemalt ühel meeskonnakoolitusel. 

100% töötajatest on kaasatud tunnustamise otsustamisprotsessi. 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Täitja/vastutaja 

Tunnustamiskorra parendamine ja 

motivatsioonisüsteemi loomine: 

 kogu personali kaasamine töötajate 

tunnustamise otsustamisprotsessi, 

 toimivuse analüüs ja korrigeerimine, 

 osavõtt linna „Aasta õpetaja” konkursist, 

 personali tunnustamine lasteaia heaks 

tegutsemise eest: osalemine projektides, 

esinemine õppepäevadel ja suurüritustel, 

tervisedenduslik töö, 

            motivatsiooniüritused 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Töökohapõhise õppevõimaluse pakkumine 

personalile (sisekoolitused, praktikantide 

juhendamine, mentorlus, töökogemuste 

jagamine) 

x x x direktor/õppealajuhataja 



 

 

Uue töötaja toetamine, 

toetamise analüüs ja hindamine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Kutsestandardil põhinevate arenguvestluste 

läbiviimine töötajatega, 

arenguvestlused rühma meeskondadega 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Personaliarenduse ja koolituste korraldamine 

töötajate soove ja lasteaia eripära arvestades 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Rühmasisese koostöö toetamine meeskondlike 

koolituste korraldamise kaudu 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Õpetajate professionaalsust toetavate koolituste 

korraldamine ning toimivuse hindamine ja 

korrigeerimine 

  x direktor/õppealajuhataja 

E-lasteaiaga liitumine ja e-lasteaia rakendamine x x x direktor/õppealajuhataja 

 

5.3. Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid: 

1. Õppetegevus lähtub lapsest, on mänguline ja loov; lapsed on loovad ja aktiivsed õppijad, 

väärtustavad enda ja teiste tervist, aktiivset liikumist, tunnevad huvi keskkonna ja 

rahvakultuuri vastu. 

2. Õppekasvatustegevuses kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. 

Mõõdik(-ud): 
Projektõpe on rakendunud viies rühmas.  

3–7-aastaste laste rühmades kasutatakse robootikavahendeid. 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Täitja/vastutaja 

Õppekava arendamine, täiendamine, 

analüüsimine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Osalemine projektides (HITSA, KIK) x x x direktor/õppealajuhataja 

Erivajadustega laste arengu toetamine, vajadusel 

individuaalse arenduskava koostamine ja 

rakendamine, tugiisiku kaasamine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Õuesõppe tegevuste/võimaluste 

parandamine/loomine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Liikumistegevuste korraldamine õues x x x õpetajad 

Võru keele õpetamine keelekümblusmeetodi 

kaudu: võrukeelse keelepesa tegevuse jätkamine, 

toetamine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Õppe-kasvatusprotsessi toetavate tegevuste 

läbiviimine: 

 ühisüritused, 

 õppekäigud, 

 liikumisõpetuse lisatunnid Võru 

Spordikeskuses 

x x x õppealajuhataja 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite 

rakendamine õppetegevustes (hariduslikud 

robootikavahendid) 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Harivate legoklotside kasutamine õppetöös x x x direktor/õppealajuhataja 



 

 

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja 

omakultuuri lõimimine õppe- ja kasvatustöös 

x x x õppealajuhataja 

Lapsest lähtuva projektõppe rakendamine x x x direktor/õppealajuhataja 

Praktiliste tegevuste väärtustamine 

õppeprotsessis 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Õppimise nähtavaks tegemine x x x õpetajad 

 

5.4. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

1. Koostöö huvigruppidega toetab õppekasvatustööd 

Mõõdik(-ud): 

Koostöös lastevanematega on rikastatud lasteaia õueala, mille tulemusena saavad lapsed liikuda 

erineval viisil. 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Täitja/vastutaja 

Koostöö lastevanematega: 

 lastevanematega arenguvestluste 

läbiviimine, pedagoogiline nõustamine, 

 liikumiskeskuste loomine lasteaia 

õuealale, 

 individuaalsete vestluste pidamine 

lasteaeda tulevate laste vanematega, 

 heategevusliku pereürituse korraldamine 

kevadel, 

 hoolekogu töö nähtavaks tegemine, 

 avatud tegevuste/ürituste korraldamine, 

 õpikeskkonna rikastamine 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Koostöö koolidega: 

 kooliõpetajate ja lastevanemate koosoleku 

korraldamine,  

 koolidelt saadud tagasiside analüüsimine, 

parendustegevus 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Erivajadustega laste arengu toetamine koostöös 

Võrumaa Rajaleidja keskusega 

x x x direktor/õppealajuhataja 

Koostöö MTÜ-ga Noortevahetuse Arengu Ühing 

EstYes 

x x x direktor 

Koostöö kõrg- ja kutsehariduskoolidega 

praktikantide juhendamisel 

x x x direktor 

Võru linna võimaluste kasutamine 

õpikeskkonnana (raamatukogu, muuseumid, 

spordikeskus) 

x x x õppealajuhataja 

 

5.5. Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Lasteaia sise- ja väliskeskkond toetab lapse arengut ja aktiivset liikumisharjumust, on 

turvaline ja tänapäevane. 

2. Lasteaed on varustatud töö- ja õpikeskkonda parendavate infotehnoloogia vahenditega. 

3. Lasteaias väärtustatakse säästlikku tarbimist ja keskkonnahoidu.  



 

 

Mõõdik(-ud): 

Kõikides rühmades on kasutusel uuenduslikud õppevahendid. 

 

Tegevus 2019 2020 2021 Täitja/vastutaja 

Õuealale liiklusraja loomine  x  direktor 

Õuealale atraktsioonide soetamine (seiklusrada) x x x direktor 

Õuesõppe tingimuste loomine: 

 paviljonidesse kappide ehitamine, 

 laudade-pinkide paigaldamine õuealale, 

 õuekaardi koostamine ja paigaldamine,  

 looduse õpperaja loomine 

x x x direktor 

Kasvukeskkonna parendamine: 

 infotehnoloogiliste vahendite soetamine, 

 uuenduslike õppevahendite 

(tahvelarvutid, valguslauad, 

mängurobotid, harivad legod) soetamine,  

 loovustoa loomine,  

 materiaal-tehnilise baasi järjepidev 

uuendamine 

x x x direktor 

 

 

 

 

 

 

Ülle Müürsepp 

linnasekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 


