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SISSEJUHATUS 

 

Viisu lasteaia arengukava on dokument, kus sätestatakse lasteaia eesmärgid, arendamise suunad 

ja -valdkonnad ning tegevused nende saavutamiseks. Arengukava on koostatud aastateks 2019-

2021.  

Arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Viisu Lasteaia põhimäärusest, Paide linna 

arengukavast, eelarvestrateegiast aastateks 2019-2022, sisehindamise aruandest ja asutuse 

omapärast. 

Arengukava on koostatud koostöös personali ja lastevanematega. Töö arengukavaga sisaldab 

järgmisi tegevusi: 

 2013-2017 arengukava analüüs; 

 SWOT-analüüs personali ja lastevanematega; 

 personali ja lastevanemate rahulolu-uuring; 

 õppeaasta analüüsist; 

 arengukava kinnitamine pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poolt. 

SWOT-analüüsi ja rahulolu-uuringu käigus on välja selgitatud lasteaia tugevused ja nõrkused 

ning välised võimalused ja ohud. 

Arengukava määrab lasteaia arengu eesmärgid ja põhisuunad järgnevaks kolmeks aastaks, mis 

annab suuna lastele, personalile, lapsevanematele, kogukonnale ja lasteaiapidajale.  
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1 ÜLDANDMED LASTEAIA KOHTA 

 

Lasteaia teeninduspiirkond on Paide linn. 

 

1.1 Lasteaia ajalugu 

 

Lasteaia tegevus algas 1954. aastal Viisu pargis asuvas väikeses puumajas ühe rühmaga. 1963. 

aastal valmis majale juurdeehitus, töö jätkus kahe rühmaga (sõime-ja aiarühm). 1966.-1967. 

aastal valmis tüüpprojekti järgi ehitatud lastepäevakodu hoone 40le lapsele. Lapsi toodi lisaks 

Viisu lastele ka Tarbjalt, Kalitsast, Valastist, Esnast, Imaverest, Roosna-Allikult ja mujaltki. 

Koostöös lapsevanemate ja majandiga rajati marja- ja köögiviljaaed, mis on aidanud 

aastakümneid laste toidulauda mitmekesistada. Oluline rõhk oli laste töökasvatusel, millest 

ettekanded Moskvas ja Kisinjovis teemal „Laste töö looduses“ tõid lasteaiale üleliidulise 

tunnustuse. 

1971. aastal ühines Viisu sovhoos Alliku sovhoosiga. Alguse said ühisüritused Roosna-Alliku 

lasteaiaga: kevadpäevad, laulupidu, spordi-ja lauluvõistlused, töötajate ühisüritused jne. 

1992. aastal läks lasteaed Roosna-Alliku valla haldusse. 90-ndad aastad olid Viisu lasteaiale 

majanduslikult rasked ning töö puudumise tõttu lahkusid paljud pered mujale elama. Laste 

vähesuse tõttu jätkus lasteaias töö ühes rühmas. Lasteaia ruumid leidsid lisakasutamist 

külakeskusena (raamatukogu, AIP jne). Külaelu arengus toimuvad muutused on mõjunud 

positiivselt lasteaia elukvaliteedi parendamisele. 

2005. aastal vahetati lasteaia aknad, 2006. aastal katus, 2007. aastal välisuksed ja rühmaruumi 

uksed, 2008. aastal renoveeriti mänguväljak koos uue piirdeaiaga ning hoonesse paigaldati 

ATS-süsteem, 2015. aastal toimus lasteaia üleviimine maaküttele, 2017. aastal tehti fassaadi 

soojustamistööd. 
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1.2 Traditsioonid 

 

Lasteaias on erinevaid traditsioonilisi üritusi: lasteaia aastapäeva tähistamine sünnipäeva 

nädalaga, 1. septembri tähistamine-õppeaasta algus, advendiaja tähistamine, jõulupidu, 

kevadpidu, tervisepäevad, lasteaedade sügis- ja talvemängude päevad, aastaaegade alguste 

tähistamised, leivanädal, mardi- ja kadripäev, isade- ja emadepäev, sõbrapäev, vastlapäev, 

emakeelepäev, Vabariigi aastapäev, südamenädal. 

 

1.3 Kontaktandmed 

 

Viisu Lasteaed on Paide Linnavalitsuse hallatav asutus. 

Aadress: Pargi tee 6, Viisu küla, Paide linn, Järvamaa, 73202. 

Registrikood: 75004547. 

Lasteaia koolitusluba: Nr 2031HM (26.03.2002). 

Telefon: 386 9836. 

E-post, kodulehekülg: viisulasteaed@paide.ee, www.viisulasteaed.paide.ee. 

Rühmade arv: üks  (liitrühm). 

Õppekeel: eesti keel. 

Lasteaed on avatud: tööpäevadel kella 7.00-17.30. 

 

  

mailto:viisulasteaed@paide.ee
http://www.viisulasteaed.paide.ee/


6 
 

2 LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

2.1 Missioon 

 

Lasteaed on peret toetav, alushariduse omandamist võimaldav ning meie kultuuri väärtustav 

lasteasutus. 

 

2.2 Visioon 

 

Viisu lasteaed on kaasaegselt renoveeritud, professionaalse personali ja hea mainega asutus 1,5-

7 aastastele lastele, kus: 

 õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse lapse heaolust, soovidest ja võimetest ning 

toetutakse printsiibile: lihtsamalt keerulisemale, tuntult tundmatule ja lähemalt 

kaugemale;  

 on loodud turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond lapse igakülgseks arenguks;  

 arvestatakse lapse individuaalsust;  

 pööratakse tähelepanu tervise edendamisele;  

 kaasatakse ja nõustatakse lapsevanemaid. 

 

2.3 Põhiväärtused 

 

 Turvalisus; 

 lapsekesksus; 

 individuaalsus; 

 kodukoha lähedus. 
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3 HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

3.1 Lasteaialapsed 

 

Lasteaias tegutseb 2018/19 õppeaastal üks liitrühm, kuhu kuuluvad lapsed vanuses 1,5-7 aastat. 

Laste kooliks ettevalmistus paraneb, kuna kooliks ettevalmistus toimub suuresti 

individuaalõppena. Lisaks on lastel võimalus osaleda huviringide töös. 

Lapsevanemaid nõustavad direktor ja õpetaja. Lapsevanemaid kaasatakse laste tegemistesse 

ning lasteaia elu parendamiseks viiakse vanemate seas läbi küsitlusi.  

 

3.2 Personal 

 

Viisu lasteaias on kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev, pühendunud ja ühtse meeskonnana töötav 

personal, tänu kellele on meie lasteaed pidevalt arenev ja hea mainega asutus.  

Lasteasutuse  personali koosseis ametikohtade lõikes seisuga 01.01.2019. 

Ametikoht Ametikohtade arv Täidetud ametikohad 

Direktor 1 1 

Õpetaja 1 1 

Muusikaõpetaja 0,25 0,25 

Õpetaja abi 1 1 

Kokk 0,8 0,8 

Majahoidja 0,5 0,5 

Kokku 4,55 4,55 
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Lasteaial puudub logopeed. Kasutatakse maakonna logopeedi teenust Paide Rajaleidja 

keskusest. Eripedagoogi ülesandeid täidab vajadusel direktor, kellel on vastav kõrgharidus või 

kaasame Rajaleidja eripedagoogi. 

Lisaks on soov luua assistendi ametikoht (1,0 töökoormusega) ning asendada direktori 

rühmaõpetaja töö (15 tundi nädalas) eripedagoogi tööga. Õppeperioodil on rühma vaja kahte 

pedagoogi, kes töötavad paralleelselt õppetundide ajal.  

Lasteaias on loodud personali toetav töökeskkond. Kogu personal on kaasatud lasteaia 

arendustegevustesse ning osaliselt ka otsustamisprotsessi. 

Analüüsimist ja planeerimist toetavad: 

 pedagoogilise ja tehnilise personali infotunnid (vastavat vajadusele) – päevakajaline 

info, planeerimine, kokkuvõtted;  

 pedagoogiline nõukogu (4x aastas) – arendustegevus, õppe- ja kasvatustegevuse 

kokkuvõtted, tegevuskavad, ürituste planeerimine;  

 avatud tegevused – õppe- ja kasvatustegevuse analüüs- tagasisidestamine; 

 koolitused personalile – professionaalsuse tõstmine; 

 eneseanalüüs – õppeaasta lõpus analüüsitakse tehtud tööd, selgitamaks välja personali 

rahulolu ning arenguvajadused;  

 rühmatöö kokkuvõte - õppeaasta lõpus analüüsitakse tehtud tööd, selgitamaks välja 

rühmameeskonna arenguvajadused;  

 rahulolu-uuring lapsevanematele - õppeaasta alguses ja lõpus selgitatakse välja 

lastevanemate rahulolu. 

 

3.3 Lasteaia keskkond 

 

Viisu lasteaed asub ühekorruselises hoones Viisu küla keskel. Looduslikult kaunis ja avar 

õueala kaasaegsete mänguvahenditega ja puidust piirdeaiaga pakub võimalusi lastele õues 

liikumiseks, mängimiseks, sportimiseks ja ürituste korraldamiseks. Hiljuti valminud laste 

mänguväljak on võimaluste rohke mitmesuguste spordialade (liulaskmine, pallimängud, 
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uisutamine, jalgrattasõit jne) viljelemiseks. Lasteaia läheduses asuv heakorrastatud park ja 

kaunilt kujundatud veekogud võimaldavad läbi viia mitmekülgset tegevust looduses (õues õpet 

erinevatel aastaaegadel, jalutuskäike, matkamist jne). Lasteaias on õppetööks kasutusel 

kaasaegsed õppevahendid ja vajalik lisainventar.  

Lasteaia ruumidesse on paigaldatud ATS-süsteem turvalisuse tagamiseks. Hoone küttesüsteem 

on tahkelt kütuselt üle viidud õliküttele. Oluliselt kaunimaks on muutnud maja välisilme maja 

renoveerimine (uus katus, uued aknad ja uksed, fassaad). Hoone välisseinad on soojustatud, 

tualettruumid ja rühmaruum uuendatud. 

Edaspidi tuleb renoveerida veel teisigi lasteaia siseruume (köök, kabinetid, magamis-ja 

õppetuba) ning korrastada õuealal olev lisahoone (mängumaja) ja liivakast. Lisaks vajab 

hooldust puidust piirdeaed. Vana kuur ootab lammutamist, et teha ruumi uutele väljavaadetele, 

et rikastada laste mängumaailma. 
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3.4 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Õppe- ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, mis on koostatud lähtuvalt koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast. Õppekava koosneb õppeaasta tegevuskavast ja 

nädalakavadest. Töö erivajadustega lastega toimub individuaalselt. Laste õpetamine ja 

õppimine toimub lapsest lähtuvalt. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus 

tegusus, elamuslikkus ja mäng. Oluliseks märksõnaks lapsest lähtuvas õppes on õpetamine läbi 

positiivse eduelamuse.  

Õppe- ja kasvatustegevus toimub nii gruppides kui ka individuaalselt, mis arvestab lapse 

arengut, eripära, huve ja vajadusi. Õppe- ja kasvatustegevus on mänguline ning toimub 

erinevaid ainevaldkondi lõimides. Hindame kõrgelt õues tegutsemist, õppekäike, matku ja 

jalutuskäike. Liitrühma kasutuses on rühmatuba, mis on jagatud mängu- ja tegevuskeskusteks, 

õppetuba ja võimlemistuba. Õppevahendid asuvad avatud riiulitel ja on lapsele kättesaadavad 

ning eakohased. Rühmades on loodud head võimalused loovtegevusteks ja mänguks. Rühma 

keskkond kajastab käsitletavat teemat, laste hetke tegemisi ja arengut – lapsel on võimalus oma 

töid-tegemisi riietusruumi laual ja stendil eksponeerida. Lapsevanematele antakse regulaarselt 

tagasisidet igapäevavestluste, arenguvestluste ning e-keskkonna kaudu. Lasteaed väärtustab 

traditsioone. 

  



11 
 

 

3.5 Toitlustamine 

 

Viisu lasteaia toit valmistatakse kohapeal, lasteaia köögis. Toit valmistatakse lastele vastavalt 

toiduseadusele, tarbijakaitseseadusele ning nende alusel vastu võetud õigusaktidele. Eesmärk 

on võimaldada lastele tervislikku toitu töötlemata toiduainetest nädalamenüü alusel. 

Toidukorrad jaotatakse kooskõlas päevakavaga:  

 hommikusöök 8.30; 

 lõunasöök 12.00 

 õhtuoode-15.30 

Toidukordade maksumus 2019. aastal on: 0,30 €  hommikusöök, 0,70 € lõuna ja 0,30 € 

õhtuoode, mis kokku on 1.30 eurot päevas. Plaan on tõsta alates veebruarist 2019 

hommikusöögi hinda 0,10 sendi võrra (0,40 eurot). 
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3.6 Töökeskkonna SWOT-analüüs 

 

SWOT-analüüsis osalesid lasteaia pedagoogiline personal ja lapsevanemad. SWOT-analüüs tõi 

esile lasteaia tugevused ja nõrkused, lasteaeda ja tema väliskeskkonda iseloomustavad tegurid 

ning arengueeldused. Rahulolu-uuringust selgusid samuti lasteaia tugevused ja nõrkused, mis 

suuresti ühtisid SWOT-analüüsiga.  

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Hea tagasiside õpetajalt 

 Erinevad väljasõidud 

 Väärtuskasvatus-rahvuskultuur, loodus, 

lastekirjandus 

 Hea töökeskkond 

 Lasteaed on tervist edendav 

 Lasteaed tugineb Hea Alguse 

põhimõtetele 

 Õppekäigud loodusesse ja õuesõpe 

 Osalemine projektis „Kiusamisest vaba 

lasteaed” 

 Traditsioonilised üritused 

 Kõnet arendavad mänguasjad 

 Lapsed oskavad rühmas leida tegevust 

 Lasteaia tegevuse kajastamine 

Facebookis 

 Lastevanemate osavõtt üritustest 

 Info liikumine meeskonnas 

 Väike lasteaed-üks rühm 

 Logopeedi/eripedagoogi puudumine 

 Erivajadusega lapse tugiisiku 

olemasolu 

 Mänguasjade uuendamise vajadus 

 Haiged lapsed lasteaias 

 Tööjõud 

 Parkla puudumine 

 Hommikune laste kohale jõudmine 

 Mitmeotstarbeliste mänguasjade 

vähesus 

 

VÕIMALUSED OHUD 

 Erinevad looduskeskkonnad-park, 

põld, aed, tiik, heinamaa  

 Koolitused 

 Projektidest raha taotlemine 

 Koostöö kooliga 

 Turvarisk-tiik, autotee 

 Muutunud elu-pidev kiirustamine, 

püsimatus, uudishimu puudumine, 

närvilisus, erivajadused, laste sõnavara, 

käitumine 

 Väravast väljapääs 
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 Pere ja lasteaia personali nõustamine 

ja koolitamine toimetulekuks 

erivajadusega lapsega 

 Lasteaia paindlik päevakava ja 

planeerimine 

 Koostöö peredega ürituste 

korraldamisel 

 Koostöö kogukonnaga 

 Lasteaiakohtade vähene täituvus 

 Lasteaia sulgemine laste vähesuse tõttu 

 Personali ja tugiisiku puudumine 

Rahulolu-uuringu tulemusel selgus: vajadus panna väravale lisahaagis, mida laps seestpoolt 

lahti ei saa; laste kohalolek hommikul hiljemalt kella 8.30-ks; mänguasjade ja õppevahendite 

uuendamine ning õueatraktsioonide täiendamine; info õigeaegne liikumine; ettepanekud 

ruumide sihipäraseks kasutamiseks. Üldiselt oldi rahul lasteaia personaliga ja tegevustega. 
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4 LASTEAIA STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTATEKS 

2019-2021 

 

 Lasteaed aitab kaasa lapse väärtushinnangute kujunemisele ning arvestab laste erisusi; 

 Iga laps saab võimaluse individuaalseks ja sotsiaalseks arenguks ning omandab 

võimetekohase alushariduse; 

 Lasteaias areneb lapse loovus ja ettevõtlikus ning ta saab baasoskused edaspidi hakkama 

saamiseks; 

 Üheskoos tegutsedes seab personal eesmärgid, kavandab tegevused ning viib need ellu. 

 Kaasatud on erinevad koostööpartnerid, lapsevanemad ja kogu personal; 

 Põhiväärtusi toetavad piirkondlikud huvitegevused, koostöö teiste lasteaedadega ja 

lapsevanematega. 
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5 PÕHISUUNAD AASTATEKS 2019-2021 

TULEMUSVALDKONDADE KAUPA 

 

Viisu lasteaia visiooni realiseerimiseks on neljas tulemusvaldkonnas- õppe- ja kasvatustöö, 

juhtimine, töö personaliga ja koostöö huvigruppidega. 

 

5.1 Tulemusvaldkond: Õppe- ja kasvatustöö 

 

Eesmärk: Viisu lasteaed pakub lastele võimetekohast ja õppekavale vastavat alusharidust, mis 

tagab sujuva ülemineku kooli. Lapsed oskavad teha valikuid, leida probleemidele lahendusi, 

olla loovad. 

Tugevused 

 Lasteaias töötab kogenud ja professionaalne personal 

 Peetakse lugu traditsioonidest 

 Erivajadustega lastele on loodud võimalus õppimiseks ja enda arendamiseks 

 Õppe- ja kasvatustööd toetab hea koostöö erinevate huvigruppidega 

Parendusvaldkonnad 

 Laste ja õpetajate digipädevuste arendamine 

 Erivajadustega laste ja tuge vajavate laste tõhusam toetamine 

 Õpetaja toetamine igapäevatöös 

 Terviseedendus 

Põhisuunad 

 Lapse areng 

 Õppekorraldus ja meetodid 

 Terviseedendus 
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 Õpetaja tööks vajalike töötingimuste tagamine 

 IKT-alane koolitus ja digivahendite kasutamine 

Rakenduskava 

Põhisuund Tegevus Vastutaja(d) Mõõdik 

Lapse areng 

(sh 

erivajadusega 

lapse 

toetamine) 

Lapse arengu süsteemne 

jälgimine ja hindamine 

Pedagoogid Laste arv 

õpitulemused 

Koolivalmiduse hindamine 

ja koolivalmiduskaardi 

väljastamine 

Pedagoogid Õpitulemused 

Lapse erivajaduse varajane 

märkamine ja sekkumine 

Pedagoogid Spetsialistide 

arv, laste arv 

Tugispetsialistide 

kaasamine lapse arengu 

toetamiseks ning vajadusel 

tugiisiku rakendamine 

Direktor Spetsialistide 

arv, laste arv 

Õppekorraldus 

ja meetodid 

Õppe- ja kasvatustöö 

planeerimisel ja 

läbiviimisel lapsest 

lähtuvate põhimõtete ning 

aktiivõppe meetodite 

rakendamine 

Pedagoogid Laste arv 

õppekava 

Kaasaegsete õppe- ja 

mänguvahendite soetamine 

Direktor 

Pedagoogid 

Laste arv 

Terviseedendus Lastel tervislike eluviiside 

ja harjumuste kujundamine 

Kogu personal Laste arv 

   

Lastele liikumisaktiivsust 

pakkuvate tegevuste 

läbiviimine 

Kogu personal Laste arv 

Tegevuste arv 
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Ujumistundide läbiviimine 

Roosna-Alliku lasteaias  

Pedagoogid Läbiviimiste 

arv 

Õpetaja tööks 

vajalike 

töötingimuste 

tagamine 

Õpetaja füüsilise 

töökeskkonna loomine 

Direktor Töökohtade 

olemasolu 

Mentorlus, supervisioon, 

nõustamine, koolitus jm 

Direktor 

Pedagoogid 

Programmi 

olemasolu 

IKT-alane 

koolitus ja 

digivahendite 

kasutamine 

IKT alane koolitus 

õpetajatele. 

Direktor Koolituste arv 

Digivahendite kasutamine 

õppetöös. 

Õpetajad Laste arv, 

tundide arv 

 

5.2 Tulemusvaldkond: Juhtimine 

 

Eesmärk: toimiv hindamis-ja tagasisidesüsteem ning dokumendihaldus. Info liikumine 

huvigruppide vahel. Väärtustel põhinev osalusjuhtimine. 

Tugevused 

Juht soodustab õpetaja arengut ja annab õpetajale vabaduse valida töömeetodeid ja õppevara. 

Lasteaias on tugevad ja kestvad traditsioonid. Toimiv koostöö personali ja lastevanemate vahel. 

Lasteaia maine ja selle hoidmine on kogu personalile ja lastevanematele tähtis.  

Parendusvaldkonnad 

Juhtimise kompetentsi arendamine. Koostöö tihendamine juhtkonna ja hoolekogu vahel. 

Lasteaia õpikeskkonna turvalisuse suurendamine. Vanemate kaasamine lasteaia tegemistesse. 

Lastele kaasaegse ja arendava keskkonna loomine ning õpetajate arendamine. 

Valdkonna põhisuunad: 

 Eestvedamine 

 Koostöö vanematega ja hoolekoguga tõhusam, vanemate kaasamine 
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 Strateegiline juhtimine 

 Sisehindamine 

 Kaasaegsete õppevahendite soetamine ja rakendamine 

Rakenduskava 

Valdkond Tegevused Vastutaja(d) Mõõdik 

Eestvedamine 

 

Lasteaed on hea mainega ja 

usaldusväärne partner 

Kogu 

personal 

analüüs 

Kiusamisest vaba lasteaia 

loomine 

Kogu  

personal 

Koolitus 

Puuduvad 

kaebused 

Avatud suhtlemine erinevate 

osapoolte vahel 

Kogu 

personal 

koosolekud 

Koostöö 

vanematega ja 

hoolekoguga 

Koostöö tihendamine 

hoolekoguga 

Direktor Hoolekogu 

tehtud 

ettepanekute 

arv 

Koostöö vanematega ja 

vanemate kaasamine lasteaia 

tegemistesse 

Direktor Koosolekute, 

koosviibimiste 

arv 

Strateegiline 

juhtimine 

Arengukava on rakendatud, 

analüüsitud ja uuendatud 

Direktor analüüs 

Töötervishoiu- ja 

tööohutusnõuete ning 

tuleohutusnõuete järgimine 

Direktor Ettekirjutuste 

puudumine 

Sisehindamine Sisehindamisaruande 

koostamine 

Direktor 

Töörühm 

Aruande 

analüüs 

Kaasaegsete 

õppevahendite 

soetamine ja 

rakendamine 

Kaasaegsete õppevahendite 

soetamine (digivahendid, 

mängulised õppevahendid 

Direktor 

Õpetaja 

Soetatud 

õppevahendite 

arv 
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jm) ja nende rakendamine 

õppetöös 

 

5.3 Tulemusvaldkond: Töö personaliga 

 

Eesmärk: Laste arengut toetab kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana töötav personal, kes 

juhindub oma tegevustes lasteaia põhiväärtustest, missioonist ja visioonist.  

Tugevused 

Lasteaias töötab kutsealaselt pädev meeskond. Personal on uuendusmeelne ning teisi innustav. 

Personal on enesearengust huvitatud. Ühistegevused on ühiselt organiseeritud ja hästi toimivad.  

Parendusvaldkonnad 

Õpetaja oskuste arendamine laste motiveerimisel, tunnetega toime tulemisel ning 

erivajadustega laste arendamisel.  

Valdkonna põhisuunad: 

 Personalivajaduse hindamine ja värbamine 

 Personali kaasamine ja toetamine 

 Personali arendamine 

 Personali hindamine ja motiveerimine 

Rakenduskava 

Valdkond Tegevused Vastutaja(d) Mõõdik 

Personalivajaduse 

hindamine ja 

värbamine 

Personalivajaduse 

hindamine ja personali 

värbamine vastavalt 

vajadusele 

Direktor Vajaduse 

hinnang 
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Assistendi ametikoha 

loomine 

Direktor 

Paide 

linnavalitsus 

Vajaduse 

hinnang 

Personali 

kaasamine ja 

toetamine 

Ametijuhendite, 

töölepingute ja 

töökorralduse reeglite 

analüüsimine ning 

vajadusel uuendamine 

Direktor analüüs 

Töötajate osalemine 

pedagoogilise nõukogu, 

töögruppide, infotundide 

tegevuses. 

Direktor 

 

Töötajate arv 

Noorempedagoogide 

toetamine ja juhendamine 

(mentorlus) 

Direktor 

Õpetaja 

Pedagoogide 

arv 

Personalile toetava 

töökeskkonna ja 

töökorralduse loomine 

Direktor analüüs 

Arenguvestluste 

läbiviimine 1 x 

õppeaastas 

Direktor Osavõtjate 

arv 

Personali 

arendamine 

Tõsta töötajate tööalast 

kompetentsust ja 

valmisolekut tulla toime 

uuenenud ülesannete 

täitmisega (nõustamine, 

tervislik toitumine ja 

kaloraaž, dokumentide 

haldus ja arhiveerimine) 

Direktor Töötajate arv 

Töökeskkonna turvalisuse 

ja ohutuse tõstmisega 

seotud koolitused 

Direktor osalejate arv 
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(esmaabi, tööohutuse ja 

tervishoiu täiendõpe, 

tuleohutuse üldnõuded) 

Õpetaja abi, assistendi ja 

koka tööalane 

enesetäiendamine (õpetaja 

abi ja assistendi roll 

lasteaias, tervisekaitse ja 

toiduhügieen) 

Direktor Osalejate arv 

Personali 

hindamine ja 

motiveerimine 

Personali tunnustamis- ja 

motiveerimissüsteemi 

analüüs ja parendamine 

Direktor Osavõtjate 

arv 

Pedagoogide töö 

tulemuslikkuse hindamine 

Direktor Osalejate arv 

 

5.4 Tulemusvaldkond: Koostöö huvigruppidega (koostööprojektid, partnerite 

kaasamine, mainekujundus, meediakajastused) 

 

Eesmärk: Koostöö huvigruppidega on avatud suhtlemiseks ning koostööaldis. Tagatud on 

võimalused erinevateks koostegevusteks. Lasteaia hea maine on oluline kõikide osapoolte 

jaoks. Tugisüsteemid toetavad laste arengut ning väärtushinnangute kujunemist.  

Tugevused 

Lasteaia koostööpartneriteks on Paide linnavalitsus, lapsevanemad, hoolekogu, Paide linna 

piirkonna koolid ja lasteaiad. Piirkonnas on võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks nii 

lastele kui ka personalile. Lasteaia lapsed saavad avardada silmaringi ka väljaspool maakonda-

toimuvad erinevad lapse arengut toetavad väljasõidud. 
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Parendusvaldkonnad 

Teiste lasteaedade õpetajatega tihedama koostöö loomine. Lastevanemate kaasamine 

vabategevustesse ja huviringidesse. Lasteaia kodulehe aktiivsem tegevus ja selle avalikkusele 

edastamine. Vahetu tagasisidestamise ning tunnustamise arendamine.  

Valdkonna põhisuunad: 

 Koostöö teiste Paide linna piirkonna koolide ja lasteaedadega 

 Vanemate kaasamine ühisüritustesse, huviringidesse 

 Hoolekogu ja Paide linna parendustegevusse kaasamine 

 Meediakajastused 

Rakenduskava 

Valdkond Tegevused Vastutaja (d) Mõõdik 

Koostöö teiste Paide 

linna piirkonna 

koolide ja 

lasteaedadega 

Lasteaias 

läbiviidavate 

põhimõtete 

tutvustamine kooli 

õpetajatele 

Direktor Osalejate arv 

Kooli ja lasteaia 

ühised arutelud laste 

koolivalmidusest 

Direktor 

Õpetaja 

Osalejate arv 

Ühisüritused ja 

koostöönõupidamised  

teiste piirkonna 

lasteaedadega 

Direktor 

Õpetaja 

Tegevuste 

toimumise sagedus 

Õppekäigud 

lasteaedadesse 

Direktor 

Õpetaja 

Tegevuste 

toimumise sagedus 

Vanemate 

kaasamine 

Lastevanemate 

kaasamine 

Õpetaja Tegevuste 

toimumise sagedus 
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ühisüritustesse, 

huviringidesse 

ühisüritustesse, 

tegevuse 

organiseerimisse 

Lastevanemate 

nõustamine 

Direktor 

Õpetaja 

Osalejate arv 

Hoolekogu ja Paide 

linna 

parendustegevusse 

kaasamine 

Lasteaia 

kasvukeskkonna 

kujundamine ja 

täiendava personali 

vajaduse 

väljaselgitamine 

Direktor Tegevuste 

toimumise sagedus 

Hoolekogu lasteaia 

arendus ja 

otsustusprotsessi 

kaasamine 

Direktor Tegevuste 

toimumise sagedus 

Meediakajastused Lasteaia kodulehe 

aktiivsem tegevus ja 

avalikustamine 

Direktor 

Lapsevanemate 

esindaja 

Tegevused on 

täidetud 

Positiivsete uudiste 

kajastamine Paide 

linnalehes. 

Direktor Tegevused on 

täidetud 
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6 TEGEVUSKAVA TÖÖKESKKONNA PARANDAMISEKS 

(VISIOON 2019-2025) 

 

Eesmärk: tagada energiasäästlik, hästi valgustatud, hea sisekliimaga, turvaline lasteaiahoone ja 

turvaline lasteaia välisterritoorium.  

Investeeringute algatamine, mis tagavad lasteaiahoone vastavuse kaasaegsetele tehnilisele 

normidele (sanitaar-, elektri-ja tuleohutusnõuete parandamine) ja keskkonna turvalisusele ning 

on sobilikud ka erivajadustega laste teenindamiseks. Algatatavad investeeringud vähendavad 

ekspluatatsioonikulusid (energiasääst jms). 

 

6.1 Investeeringute kava 

 

Viisu lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Paide linnavolikogu. Eelarve rahastamine toimub 

riigieelarve ja Paide linnavalitsuse vahenditest, Euroopa Liidu struktuurfondidest, siseriiklikest 

toetusfondidest, vanemate poolt kaetavast osast, kohatasust, annetustest/sponsorlustest. 

Eesmärk: Säästlik majandamine ja keskkonnahoid õpetavad lapsi ja personali leidlikult looma 

materiaalset ja vaimset lisaväärtust töö- ja õpikeskkonna tingimuste parandamiseks. 

 

6.2 Lasteaia territoorium 

 Lasteaia mänguväljaku pideva hoolduse tagamine 

 Hoones ja selle lähiümbruses riskianalüüsi läbiviimine, et analüüsida lasteaialaste 

turvalisuse tõstmise vajadusi ja võimalusi 

 Haljastuse uuendamine vastavalt vajadusele ja võimalustele 

 Kuuri lammutustööd ja mängumaja renoveerimine, piirdeaia hooldus 
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6.3 Siseremonditööd 

 Köögi remonditööd 

 Köögi sisustuse ja inventari uuendamine 

 Kabinettide remonditööd 

 Kabinettide sisustuse ja inventari uuendamine 

 Võimlemisruumi remonditööd 

 Koosolekuruumi remonditööd 

 Koosolekuruumi sisustuse uuendamine 

 Laste magamisruumi remonditööd 
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7 ARENGUKAVA SEOS PAIDE LINNA JA JÄRVA 

MAAKONNA ARENGUDOKUMENTIDEGA 

 

Viisu Lasteaia arengukavas on arvestatud Paide linna arengukavaga (Paide linna arengukava 

aastani 2035) ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (Paide Linnavolikogu 20.09.2018 

määrus nr 42). 
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8 TULEMUSTE MÕÕTMINE, HINDAMINE JA ARENGUKAVA 

UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas hiljemalt 31. märtsiks ja vajadusel esitatakse 

muutmisettepanekud linnavalitsusele linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks. Arengukava 

muudatus- ja parandusettepanekuid võivad esitada pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu 

liikmed. Tulenevalt hinnangutest ja ettepanekutest viiakse käesolevasse arengukavasse 

täiendused ja parandused, mis saavad aluseks lasteaia edasise arengu suunamisel. Arengukava 

muutmisel lähtutakse sisehindamise tulemustest ning täiendamise eest vastutab lasteaia 

direktor.  

Arengukava kinnitab Paide Linnavalitsus. 

 


