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JÕGEVA LASTEAIA ROHUTIRTS  

ARENGUKAVA 2022–2024 

 

 

1. SISSEJUHATUS 

 

Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse 

seaduse § 91 alusel ning sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava aastateks 

2022–2024 ning arengukava uuendamise korda.  

 

Arengukava on aluseks lasteaia tegevuskavale, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide 

realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Lasteaia tegevuskavas 

kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete saavutamiseks, sõnastatakse 

tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 

 

Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukava koostamisel on arvestatud Jõgeva Lasteaia Rohutirts 

sisehindamise tulemustega, lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega, Jõgeva valla 

arengukavaga kuni aastani 2028. 

 

 

2. LASTEASUTUSE AJALUGU JA LÜHIKIRJELDUS 

 

 Lasteaed Rohutirts avati 11. septembril 1985. a.  

 1986/1987. õppeaastal oli lasteaia nimekirjas juba 209 last. Avati 2 logopeedilist rühma 

kõnepuuetega lastele. 1987/1988. õppeaastal lisandus venekeelne sõimerühm ning 

 1988/1989. õppeaastast ka venekeelne aiarühm. Neis rühmades valmistati lapsi ette 

õppimiseks vene koolis. Lasteaia töökeelteks olid eesti ja vene keel. Pedagoogikanõukogu 

koosolekutel tõlgiti kogu esitatav materjal.  

 1980. aastate lõpuks olid lasteaias avatud kõik 11 rühma.  

 1. septembril 1992 reorganiseeriti Lastepäevakodu nr 2 Jõgeva 1. lasteaed-algkooliks. 

Tegevuse lõpetasid sõimerühmad.  

 1995. aasta 1. september tõi taas kaasa uued ümberkorraldused: 1. lasteaed-algkool 

kujundati ümber Jõgeva 1. lastepäevakoduks ning juurde liideti lasteaed Lepatriinu.  

 1990. aastate algul sai lasteasutus endale nimeks Rohutirts. Seda oma asukohatänava 

Rohu järgi.  

 Lasteaial on ka oma Rohutirtsu laul, mille sõnade autoriks on kunagine juhataja Liivi 

Noodla ja viisi loojaks muusikaõpetaja Ülle Hansen.  

 Lasteaia nimest tulenevalt on loodud lasteaia logo, mida kasutatakse välisustel ja 

aukirjadel. 

 Lasteaia logoga kaardi, koos kõikide lõpetajate ja töötajate nimedega, saavad kõik 

kooliminevad lapsed. 

 

Meie lasteaed asub Jõgeva kesklinnas Rohu tänaval. Lasteaias on 11 rühma: 2 sõimerühma ja 

9 aiarühma (1 tasandusrühm). Me tegutseme renoveeritud majas alates 2010. aastast. Tervist 

edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liikmeks saime 2003. aastal. Meie lasteaed liitus 

“Kiusamisest vabaks!” metoodikaga 2012. aastal. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga 

liitunud 6 rühma. Lasteaed Rohutirts on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00–18.00-ni, 

valverühm aiarühmade lastele kella 18.00–19.00-ni. Laste loominguga saab tutvuda I korruse 

koridorides. Lasteaial on väljakujunenud traditsioonid, väärtustatakse koostööd peredega. Oma 

tegevuse oleme suunanud terve, õnneliku ja kooliks hästi ettevalmistatud lapse kasvatamisele.  
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3. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA LASTEAIA ARENDUSE 

PÕHIVALDKONNAD 

 

 

3.1. Lasteaia arenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja 

metodoloogia 

 

Lasteaia arendus Rohutirtsu lasteaias põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva 

parendamise metodoloogial. Kavandamine kajastub arengukavas kirjeldatud kokkulepitud 

lähenemistes, strateegilistes eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud tegevustes. 

Kavandatu teostamine kajastub lasteaia tegevuskavas arengukavas kokkulepitud 

rakendustegevustes. Tulemuste hindamine kajastub sisehindamise aruandes, kus hinnatakse 

eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkust. Parendamine kajastub 

sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi põhjal selguvad prioriteetsed 

parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on sisendiks arengukavale, kus kavandatakse uued 

strateegilised eesmärgid. Arengukava on protsessikesksel lähenemisviisil põhineva lasteaia 

arendussüsteemi osa, mis põhineb pideva parendamise metodoloogial. 

 

Arengukavas on määratletud lasteaia arenduse põhisuunad aastateks 2022–2024, et tagada lasteaia 

jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud strateegilised eesmärgid ja meetmed 

eesmärkide saavutamiseks. Luuakse ettekujutus sellest, kuhu lasteaia töötajad tahavad oma 

arengus pürgida lasteaia õppekava tulemuslikul rakendamisel. Arengukava väljendab seda, 

millisena näevad lasteaia töötajad lasteaeda kolme aasta pärast ning milliseid eesmärke soovitakse 

saavutada selleks, et tagada lasteaia õppekava raames toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. 

Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale. Arengukavas esitatud 

eesmärkide saavutamise kohustus on lasteaia töötajatel.  

 

Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on järgmised:  

 laste õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline, last arendav, kaasaegne ja nõuetele vastav; 

 lastevanemate ja lasteaia koostöös saavad lapsed võimetekohase kooliks ettevalmistuse 

ning omandavad eluks vajalikud sotsiaalsed oskused. 

 

Igal aastal ajakohastatakse olemasolevat arengukava tegevuskava vastavalt toimunud muutustele 

välis- ja lasteaia keskkonnas ning õppeaasta sisehindamise tulemuste põhjal, millega tagatakse 

strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta lõpus hinnatakse 

saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu. Tulemuste põhjal algatab direktor arengukava 

ajakohastamise. 

 

 

3.2. Lasteaia arenduse põhivaldkonnad 

 

Lasteaia arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda, mis tulenevad 

haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrusest nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse 

nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”. Need viis põhivaldkonda on järgmised: 

 õppe- ja kasvatusprotsess, 

 ressursside juhtimine, 

 personalijuhtimine, 

 koostöö huvigruppidega, 

 eestvedamine ja juhtimine. 

 

Jõgeva Lasteaia Rohutirts arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna lõikes 
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nii hetkeolukorra analüüs kui arengukava tegevuskava. Arengu kavandamine nende valdkondade 

kaudu võimaldab lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad tegevused. 

 

 

3.3. Arengukava koostamise protsess 

 

Arengukava koostamiseks moodustati töörühmad, keda juhtis direktor ning kelle ülesandeks oli, 

kaasa haarates kogu personali, korraldada arengukava koostamine kindlaks määratud tähtajaks. 

Töörühm analüüsis sisehindamise tulemusi, kasutades erinevaid meetodeid, mis võimaldasid 

määratleda põhjuslikud parendamist vajavad valdkonnad. Sõnastati prioriteetsed strateegilised 

eesmärgid ja seati sihid järgnevaks kolmeks aastaks. Leiti prioriteetsete strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks meetmed ja peamised tegevused järgnevaks kolmeks aastaks, mis oleksid 

rakendatavad olemasolevate inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad 

kindlaks tähtajaks, eeldaksid minimaalselt täiendavaid rahalisi kulutusi ja tagaksid lasteaia 

jätkusuutliku arengu. Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja 

huvigruppidele esitlemine. 

 

 

3.4. Missioon, visioon ja väärtused 

 

Missioon 
Jõgeva Lasteaia Rohutirts kõikide töötajate missiooniks on tagada lastehoid ning luua tingimused 

kõigi laste arenguks ja toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest 

iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. 

 

Visioon 
Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike 

tingimuste loomisel. Lapsed tahavad meie lasteaeda tulla ja meid hindavad kõrgelt vanemad, 

kogukond ja üldsus. 

 

Väärtused 

 

 Oleme Ratsionaalsed. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi 

saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused on sellised, mis 

arvestavad kokkuhoidlikkuse põhimõtet. 

 Oleme Omanäolised ja koostöövalmid. Oleme usaldusväärsed, õiglased ja koostööle 

avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma 

partnereid ning nende seisukohti. Oleme lastehoius ning õppe- ja kasvatusvaldkondades 

parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Võtame üle 

kaasaegseid metoodikaid ja jagame paremaid töökogemusi. Meie tegevus on arusaadav 

nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele. 

 Oleme Hoolivad. Hoolime igast lapsest ja töökaaslasest,  

 Oleme Usaldusväärsed. Tagame turvalise keskkonna. Püüame üheskoos luua vaimselt, 

emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt võimalikult turvalise keskkonna, mis annab nii 

lastele kui ka personalile turva- ja heaolutunde.  

 Edendame Tervislikke eluviise. Meie jaoks on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Järgime 

tervislikke eluviise ning kujundame neid lastel läbi tervislikke eluviise edendavate 

tegevuste. Arvestame lapse võimete, loomupäraste annete, huvide ja vajadustega, tagades 

lapse igakülgse arengu.  

 Oleme Innovaatilised. Oleme arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele 

ideedele ja nende ellurakendamisele.  
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 Oleme Rõõmsameelsed, viisakad, sallivad, heasoovlikud. Suhtume üksteisesse 

positiivselt.  

 Oleme Tegutsemistahtelised ja loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust 

iseendas ja lastes, et luua uudseid lahendusi. Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid 

innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama, lahendusi leidma. 

 Oleme Sallivad. Arvestame teiste mõtete, tunnete ja kogemustega, oleme valmis toetama 

ja abistama. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema 

arvamuse ja arvestame sellega. 

 

 

4. LASTEAIA HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA LASTEAIA 

ARENDUSE PÕHISUUNAD 

 

Hetkeolukorra analüüs on esitatud sisehindamise aruandes.  

 

4.1. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Arengueesmärgid: 

 On rakendatud laste igakülgset arengut tagavad tugisüsteemid. 

 On mitmekesistatud laste õuetegevusi. 

 Lapsed on saavutanud võimetekohase valmisoleku koolis õppimiseks. 

 

Tegevuskava kolmeks aastaks selles valdkonnas 

Tegevus Tähtaeg Maksumus Allikas Vastutaja 

2021/

22 

2022/

23 

2023/

24 

Laste arenguks ja õppimiseks 

kaasaegse ja nõuetele vastava 

keskkonna loomine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Lapse arengu jälgimine ja 

hindamine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Lapsevanemale lapse arengust 

tagasiside andmine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamine ja läbiviimine 

arvestades lapse vajadusi, 

arengut, soove ja iseärasusi 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Laste tervislike eluviiside 

harjumuste kujundamine, 

tervislikke eluviise edendavate 

tegevuste läbiviimine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Lastel väärtuseliste hinnangute 

ja hoiakute, sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste 

kujundamine (projekt 

„Kiusamisest vabaks”, „Samm 

sammult“, keskkonnahoid – 

KIKi projektid, jne) 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 
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Lastel koostööoskuste ja 

loovuse kujunemiseks 

tingimuste tagamine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Robootika- ja digivahendite 

kasutamine õppetegevustes ja 

vabal ajal (BeeBot, Qobo-

robotigu, Matalab Lite, 

puutetundlik tahvel jne) 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Õuesõppe kasutamine X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Õppimisel ja õpetamisel 

lapsest lähtuvate aktiivõppe 

erinevate meetodite 

rakendamine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

 

Õppetegevustesse liikumise 

lõimimine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

Lapse erivajaduste varane 

märkamine ja lapsevanemate 

informeerimine, soovituste 

andmine, üldise, tõhustatud ja 

eritoe võimaldamine 

X x x   Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

 

 

Lasteaia õppekava vastavusse 

viimine alushariduse riikliku 

õppekavaga 

 x    Direktor 

Õppejuht 

Rühma 

õpetajad 

 

 

4.2. Ressursside juhtimine 

 

Arengueesmärgid: 

 Arengukava täitmiseks on kavandatud eelarvelised ressursid ning arendatud on 

materiaaltehnilist baasi.  

 Arendatud on infotehnoloogilisi vahendeid ning tagatud on info turvalisus. 

 Olemasolevaid ressursse on kasutatud optimaalselt.  

 

Tegevuskava kolmeks aastaks selles valdkonnas 

Tegevus Tähtaeg Maksumus Allikas Vastutaja 

2021/

22 

2022/

23 

2023/

24 

Eelarve koostamine  X x x   Direktor 

Töötajatele kvaliteetsete 

töövahendite muretsemine 

 

X x x   Direktor 

maj. 

juhataja 

Lasteaia 

ventilatsiooniprobleemi 

lahendamine (automaatika 

uuendamine) 

 x   Kov Kov 

Direktor 
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Talispordivahendite (suusad) 

hankimine 

 x  2000.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Õueala mänguvahendite 

väljavahetamine:  

karussell,  

ronila,  

ronimistunnel 

  

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

2100.- 

2300.- 

1950.- 

eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Sülearvutite ostmine (13 tk) ja 

wifi võrgu loomine 

X   5069.- eelarve Direktor 

it-

spetsialist 

Laste toolide ostmine (20 tk) X   900.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Kööki külmkapi ostmine   x 1800.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Klaveri ostmine X   1900.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Kunstmuru ostmine  x  1400.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Jahutuskapi ostmine  x  7000.- eelarve Direktor 

maj. 

juhataja 

Praepanni ostmine  x  6300.- eelarve Direktor 

Digivahendite ostmine lastele 

rühmadesse 

 x x   Direktor 

maj. 

juhataja 

õppejuht 

Robootikavahendite 

täiendamine 

 x x 5000.- eelarve direktor 

maj. 

juhataja 

õppejuht 

Eelarveliste ressursside 

kasutamise jälgimine 

X x x   direktor 

maj. 

juhataja 

õppejuht 

Olemasolevate ressursside 

optimaalne kasutamine 

 prügi sorteerimine 

 vee säästlik kasutamine 

 elektri säästlik kasutamine 

 õppevahendite läbimõeldud 

ostmine 

 tehnika nõuetekohane 

kasutamine, õigeaegne 

remontimine 

x x x   Majandus 

juhataja 

personal 
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4.3. Personalijuhtimine 

 

Arengueesmärgid: 

 On toimunud personalivajaduse hindamine ja personali värbamine. 

 Personal on kaasatud lasteaia eesmärkide saavutamisele, oluliste otsuste tegemisel ja kogu 

personali puudutavate probleemide lahendamisel . 

 Töötajad on motiveeritud saavutama töös paremaid tulemusi. 

 On toimunud pidev personali arendamine. 

 

Tegevuskava kolmeks aastaks selles valdkonnas 

Tegevus Tähtaeg Maksumus Allikas Vastutaja 

2021/

22 

2022/

23 

2023/

24 

Konkursi korraldamine 

vajadusel järgmistele 

ametikohtadele:  

õpetajad, õpetaja abi, 

üldlogopeed, õppealajuhataja. 

Eripedagoogi ametikoha 

taotlemine 

X x x   direktor 

Personali kaasamine oluliste 

otsuste tegemisele ja kogu 

personali puudutavate 

probleemide lahendamisele 

pedagoogilise nõukogu 

koosolekute, töötajate 

üldkoosolekute, töörühmade, 

rahulolu-uuringute kaudu 

 

X x x   direktor 

Töötajate motiveerimine: 

töötajatele töö kohta tagasiside 

andmine,  tunnustamine hästi 

tehtud töö eest, eduka 

ettevõtmise eest, 

individuaalsed arenguvestlused 

töötaja eneseanalüüsi alusel 
 

X x x   direktor 

Töötajate motiveerimine: 

personali ühiskoolituste-

väljasõitude korraldamine 

vastavalt võimalustele 

X x x   direktor 

õppejuht 

Töötajate koolitusvajaduste 

väljaselgitamine 

arenguvestlustel, sisekontrolli 

tulemusel. 

X x x   õppejuht 

Majasiseste koolitus-

/õppepäevade korraldamine. 

X x x   õppejuht 
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Koolituste pakkumine kogu 

rühma meeskonnale 

(Kiusamisest vabaks, Samm-

sammult - sotsiaal-

emotsionaalse arengu 

toetamine lastel jt) 

X     õppejuht 

Õpetajate koolitamine 

töötamiseks erivajadustega 

lastega 

X x x   õppejuht 

Personalile tasemekoolituses 

osalemise võimaldamine 

X     direktor 

õppejuht 

Juhtimiskoolitustel osalemise 

võimaldamine 

X     direktor 

õppejuht 

Tööalaste kogemuste 

vahetamine, töötajate parimate 

praktikate jagamine 

X x x   direktor 

õppejuht 

Rühmade meeskondade 

toetamine probleemide 

lahendamisel (ümarlaua 

arutelud jne) 

X x x   direktor 

õppejuht 

Töötajate terviseriskide 

vähendamine vastavalt 

töökeskkonna riskianalüüsile, 

tervishoiuarsti soovitusele: 

vesivõimlemise võimaldamine 

41 töötajale 20-40 x aastas,  

tööriided õues töötamiseks 

õpetajatele, majahoidjale, 

remonditöölisele 

X x x   direktor 

Tervisekontrolli võimaldamine 

(töötervishoiuarst) 

 

 x    direktor 

Kvaliteetsete töövahendite 

muretsemine töötajatele 

 

X x x   direktor 

majandus 

juhataja 

Õpetajatele rühma 

magamistoas töötamise 

võimaluse loomine 

(sülearvutid, Wifi) 

 

X     direktor 
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4.4. Koostöö huvigruppidega 

 

Arengueesmärgid: 

 Väärtustatud on koostööd lapsevanematega. Süstemaatiliselt on viidud läbi rahulolu-

uuringud lastevanemate ootuste väljaselgitamiseks.  

 Jätkatud on koostööd erinevate huvigruppidega, kasutades selleks erinevaid 

koostöövorme. 

 

Tegevuskava kolmeks aastaks selles valdkonnas 

Tegevus Tähtaeg Maksumus Allikas Vastutaja 

2021/

22 

2022/

23 

2023/

24 

Huvigruppide kaasamine 

lasteaia arendustegevusse, 

õppe-kasvatustegevust ja 

juhtimist mõjutavate otsuste 

tegemisse 

X x x   direktor 

Lastevanemate kaasamine 

rühmade tegevuste 

kavandamisel, 

ettevalmistamisel ja tegevustes 

X x x   Direktor 

Õpetajad 

 

Raamatukoguga 

koostöövõimaluste kasutamine 

tegevuste läbiviimisel 

X x x   Direktor 

õppejuht 

Põhikooli ja gümnaasiumiga 

ning teiste koolidega koostöö 

tihendamine ja uute 

koostöövõimaluste leidmine 

(praktikandid jne) 

X x x   Direktor 

õppejuht 

Koolitusvõimaluste pakkumine 

lastevanematele 

X x x   direktor 

Rahulolu-uuringute 

läbiviimine lastevanematele, 

töötajatele 

X x x   direktor 

Ühisürituste korraldamine 

töötajatele 

X x x   Direktor 

õppejuht 
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4.5. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Arengueesmärgid: 

 Huvigrupid (sh personal) on aktiivselt kaasatud lasteaia arendustegevusse, eesmärkide 

seadmisse ja hindamisse. 

 Töötajad on motiveeritud tulemuslikult töötama. 

 Lasteaia tegevust on tutvustatud laiemale üldsusele. 

 

Tegevuskava kolmeks aastaks selles valdkonnas 

Tegevus Tähtaeg Maksumus Allikas Vastutaja 

2021/

22 

2022/

23 

2023/

24 

Arengukava ja selle 

tegevuskava elluviimine ja 

hindamine koostöös 

huvigruppidega 

X x x   Direktor 

Õppeaasta analüütilise 

kokkuvõtte koostamine 

koostöös huvigruppidega 

X x x   Direktor 

Õppeaasta tegevuskava 

koostamine koostöös 

huvigruppidega 

X x x   Direktor 

Sisehindamise aruande 

koostamine koostöös 

huvigruppidega 

  x   Direktor 

Tunnustussüsteemi 

läbivaatamine ja uuendamine 

 x    Direktor 

Lasteaia kodulehe uuendamine 

ja lasteaia tegemiste 

kajastamine kodulehel ja 

meedias 

X x x   Direktor 

Lasteaia tegevuse vastavusse 

viimine 2022. aasta 

1. septembril kehtima hakkava 

alushariduse ja lapsehoiu 

seadusega 

x     Direktor 
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5. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE 

VAHENDITE KAVANDAMINE 

 

Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub lasteaia 

eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan lasteaia tegevuskavas. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist 

ning koostatakse kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. 

Tulenevalt kokkuvõttest uuendab direktor arengukava tegevuskava. Õppeaasta kokkuvõttes 

toodud ettepanekuid arvestatakse järgmise aasta tegevuskava koostamisel, mille kehtestab lasteaia 

direktor. Käesoleva arengukava lõpptähtaja saabumisel koostatakse sisehindamise aruanne, milles 

esitatakse lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on aluseks 

lasteasutuse arenduseesmärkide kavandamisel uues arengukavas, mis kinnitatakse pidaja poolt 

kehtestatud korras. 

 

 

 

Kooskõlastamine: 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-2/3 14. märts 2022. 

Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr  2-2/03 13. jaanuar 2022.  

Töötajate koosoleku protokoll nr 1-4/02 19. jaanuar 2022.  

 

 


