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Sissejuhatus 

 

 

Arengukava on dokument, mis koostatakse lasteaia järjepideva arengu tagamiseks. 2011. aastal koostatud 

arengukavas seatud tegevused on paljuski täidetud. Samuti on muutunud ja täpsustunud lasteaia tegevust 

reguleeriv seadusandlus. See kõik on tinginud vajaduse arengukava uuendamiseks. Käesoleva arengukava 

koostamise aluseks on sisehindamise tulemused, hoolekogult ja lapsevanematelt saadud tagasiside küsitluste 

vastused ning lasteaia töötajatega peetud arutelud. Lasteaia arengukava koostamisel osalesid kõik töötajad ja 

hoolekogu liikmed. 

 

1. Üldandmed ja hetkeolukord 

 

Valjala Lasteaed asub aadressil Kiriku tee 7, Valjala alevik, Saare maakond 94638.  

Lasteaed avati 3. aprillil 1978. aastal. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Valjala vald, vabade kohtade 

olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. 

Lasteaias töötab kolm rühma, 01.09.2016 seisuga on lasteaias 54 last, lisandumas on peagi 8 last. Lasteaias 

töötab 13 töötajat: direktor, 6 õpetajat, majandusjuhataja, õpetaja abid, abiõpetajad ja kokk. Personali 

kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lasteaias töötab kolm huviringi: rahvatants, muinasjuturing ja muusikaring. 

Lasteaias on püsiv tööjõuline kaader ning seda teadvustades pööratakse enam tähelepanu täiendkoolituse 

mõjususele. Töötajate koolitusvajaduse väljaselgitamiseks kasutatakse arenguvestlusi ja enesehindamise 

tulemusi ning mõjusust lapse arengule. 2013. aastal liitus Valjala Lasteaed „Kiusamisest vabaks“ metoodikaga, 

mille eesmärk on kiusamist ennetada ja saavutada käitumiskultuur, kus üksteisesse suhtutakse hoolivuse ja 

austusega. Kiusamise korral sekkutakse ja aidatakse kaaslast, kes seda ise ei suuda. 2013. aastast on kasutusel 

mänguline matemaatikaõpe „Lähme arvumaale“, mis võimaldab omandada uusi teadmisi kogemuse kaudu. 
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Kooliminevate laste prognoos Valjala vallas 2016–2021 

Sündinud ajavahemikus lapsi 

01.10.2008–30.09.2009 11 

01.10.2009–30.09.2010 6 

01.10.2010–30.09.2011  13 

01.10.2011–30.09.2012  8  

01.10.2012–30.09.2013 14  

01.10.2013–30.09.2014 15 

01.10.2014-30.09.2015 18 

01.01.2016-04.08.2016 8 
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2. Lasteaia tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja tegevusnäitajad, parendused 

 

Lähtealused 2016. aastal: lasteaia arengukava 2015/2016–2020/2021 kokkuvõte, parendused, eesmärgid ja 

tegevuskava. 

2.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: Lasteaia areng on stabiilne ning lähtub lasteaia ja valla arengukavast. 

Täitmine: Eestvedamise ja juhtimise tulemusi ja mõju on süsteemselt analüüsitud ning välja on toodud 

konkreetsed tulemused tuginevalt tugevustele ja parendustegevused järgmiseks perioodiks. Juhtimise 

analüüsimiseks on kasutatud küsitlusi hoolekogule, lapsevanematele, kohalikule koolile, pidajale ja personalile. 

Õppeasutust on tunnustatud toimiva planeerimise ja eestvedamise, laste, personali ja kogukonnaliikmete 

väärtushinnangute kujundamise (liikumisharjumus, tervislik toitumine, loodushoid, pärandkultuuri austamine) 

ning lasteaia ja perede vahel usaldussuhete loomise eest. 

 

Parendused: 2014. aastal sisehindamises kasutusele võetud rahulolu-uuringu eFormular tulemusnäitajad 

võimaldavad tervikpildi nägemist kolme aasata lõikes (2014, 2015, 2016). 

Eesmärk: Personal ja huvigrupid osalevad arengu-, õppe-, tegevus- ja päevakavade koostamisel, lasteaia areng 

on stabiilne. 

2.1.1 Tegevuskava 2016/2017–2020/2021 

Nr  Tegevus Aeg Vastutaja Vajalikud 

ressursid 

Tulemus 

1. Kirjaliku ülevaate esitamine 

KOV-le ja hoolekogule 

(KLS §21 lg 4) 

Iga-

aastaselt  

Lasteaia direktor Eelarve KOV ja hoolekogu omavad 

ülevaadet lasteaia arengust. 

2. Lasteaia tööd reguleerivate 

dokumentide analüüsimine 

ja uuendamine koostöös 

töötajatega 

Iga-

aastaselt  

Lasteaia direktor Eelarve Selged tööülesanded ja 

ühised arusaamad 

3. Sisehindamiskorra 

täiustamine ja rakendamine 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia direktor Eelarve Tööd toetav 

sisehindamissüsteem. 
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4. Tuleohutusaruande 

koostamine  

Iga-

aastaselt  

Lasteaia direktor Eelarve Lasteaia hoone ja selle 

kasutamise vastavus 

tuleohutusnõuetele. 

5. Riskianalüüs laste 

haigestumise ja vigastuste 

ennetamiseks ja keskkonna 

ohutuse hindamiseks 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia direktor Eelarve Lapsed on terved, vigastuste 

oht on minimeeritud. 

6. Sisehindamise aruande 

koostamine 

Iga- 

aastaselt 

Lasteaia direktor Eelarve Ülevaade lasteaia arengust 

(arengukava elluviimisest). 

 

2.2 Personalijuhtimine 

 

Eesmärk: Lasteaia vaimne õhkkond on laste emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut soodustav. 

Täitmine: Iga töötaja on osalenud vähemalt kord aastas täiendkoolitusel. Kõik õpetajad osalevad majasisestel 

avatud tegevustel. Lasteaia töötajad on motiveeritud oma tööd hästi tegema. Töötajate hinnangul on 

ühisettevõtmised (meeskonnakoolitused, väljasõidud, ühisüritused) kollektiivi vaimse õhkkonna arengut 

soodustanud. Tööandja arvestab töötajate isiklike vajadustega. Alates 2014. aastast on tööandja poolt 

võimaldatud töötajatele tervisedenduse soodustus. 2014/2015. õppeaastast juurutatakse ühes rühmas ühe õpetaja 

ja kahe õpetaja abi süsteemi. 

 

Parendused: Meeskonnakoolitused aitavad personalil hoida lasteaia vaimset õhkkonda laste emotsionaalset, 

kõlbelist ja sotsiaalset arengut soodustavana. Analüüsida täiendkoolituse mõju tulemuslikkust ja rakendatavust. 

Eesmärk: Personal väärtustab meeskonnatööd ja head vaimset õhkkonda lasteaias.  

 

2.2.1 Tegevuskava 2016/2017–2020/2021 

Nr  Tegevus Aeg Vastutaja Vajalikud 

ressursid 

Tulemus 

1. Ohutu töökeskkonna 

loomine, kaasatus otsustesse 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Töökeskkonna ohud on 

kaardistatud, riskid 

maandatud. 

2. Personali koolituskava 

koostamisel arvestatakse 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lasteaia töötajad oskavad 

paremini arvestada laste 
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töötaja arenguvajadustega  individuaalsete iseärasustega.  

3. Töötajatele tervisekontrolli 

ja töötervishoiuarsti 

vastuvõtu võimaldamine 

2 aasta 

möödumisel 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Töötajad on motiveeritumad, 

asutus panustab töötaja 

tervisesse. 

4. Avatud tegevused 

kolleegidele, 

lapsevanematele ja 

klassiõpetajatele 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Õpetajate kompetentsus 

kasvab. Lapsevanema 

teadlikkus pedagoogikast ja 

lapse oskustest kasvab. 

5. Personali vajaduste 

väljaselgitamine, 

arenguvestlused 

Iga-aastaselt Lasteaia 

direktor 

Eelarve Motiveeritum töötaja 

panustab enam õppe-  ja 

kasvatustegevuste tulemusse.  

6. Personali ühisüritused ja 

väljasõidud Eestimaa 

erinevatesse lasteaedadesse 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Töötajad saavad võimalused 

väljaspool tööaega 

suhtlemiseks, koolitusteks ja 

kogemuste vahetamiseks. 

7. Vastastikused külaskäigud 

Pirkkala valla lasteaia 

töötajatega kogemuste 

vahetamiseks 

2016 Lasteaia 

direktor 

Eelarve Säilitatakse sõprussidemed 

ning saadakse uusi kogemusi. 

Lasteaiatöötajate teadlikkus 

kasvab.  

 

2.3 Huvigrupid ja koostöö 

 

Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja. Hoolekogu 

käib koos vähemalt üks kord kvartalis. Lapsevanemad on tähtsaim huvigrupp, kellega lastead soovib teha 

tõhusat koostööd. Lapsevanematega toimuvad kord aastas laste arenguvestlused, kus analüüsitakse lapse arengu 

tulemusi. Lapsevanemad on kaasatud ühisürituse ettevalmistusse ja läbiviimisse. Valjala Põhikool on huvitatud, 

et lasteaiast tuleksid kooli heal tasemel koolivalmiduse saavutanud lapsed. Valjala Vallavalitsus on lasteaia 

pidaja ja rahastaja. Kohaliku kogukonna hoiakutest sõltub, kui meelsasti lapsevanemad oma lapsed lasteaeda 

toovad, kas kohalikud ettevõtjad soovivad toetada lasteaia üritusi jms. 

 

Eesmärk: Lasteaed saab igakülgset tuge ja tagasisidet huvigruppidelt (lapsevanemad, hoolekogu, omavalitsus, 

kool) ning arvestab sellega oma tegevuste planeerimisel. 
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Täitmine: Lasteasutus on olnud aktiivne ja tulemuslik erinevate koostööpartnerite kaasamisel lasteaia arengu ja 

laste arengu suunamisel. 2012. aastal peetud memme-taadi peost on saanud traditsioon. Lasteaed on liitunud 

„Kiusamisest vabaks“ projektiga. Arvestades, et Valjala Põhikool on liitunud KiVa projektiga, võib öelda, et 

lasteaiast saadud väärtushinnangud kinnistatakse koolis. Asutust on tunnustatud, et lapsevanemad on kaasatud 

õppekasvatusprotsessi vaatlusele ja õppetegevuse läbiviimisesse, mis sisehindamistegevusena on toetanud 

peresid lapse kasvamisel. 

 

Parendused: Lapsevanemate aktiivsust tuleb toetada. Lasteaia kodulehele tuleb infot edastada võimalikult 

operatiivselt. Lahendust vajab laste bussiga transportimise probleem (lasteaiast koju sõites ei tohiks olla lapsed 

bussis saatjata). 

 

Eesmärk: Lasteaed on koostööaldis, saab igakülgset tuge ning tagasisidet huvigruppidelt (lapsevanemad, 

hoolekogu, omavalitsus, kool, Rajaleidja keskus) ning arvestab sellega oma tegevuste planeerimisel. 

 

2.3.1 Tegevuskava 2016/2017–2020/2021 

 

Nr  Tegevus Aeg Vastutaja Ressursid Tulemus 

1. Individuaalsed 

vestlused 

lapsevanematega 

lasteaiatee 

turvalisusest ja 

bussiliiklusest 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor ja 

õpetajad 

Eelarve Lapsed on ettevalmistatud ohutuks 

liiklemiseks. 

Lapsevanem tagab ohutuse bussis. 

2. Lapse 

arenguvestlus 

lapsevanemaga ja 

arengu 

erivajadusega lapse 

lapsevanemaga  

Iga-

aastaselt  

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lapsevanematel ja lasteaial on 

ühesugune arusaam 

koolivalmidusest ja lapse 

3. Vallas asuvate 

ettevõtete 

külastamine, 

tutvustamaks 

erinevaid 

elukutseid  

Iga-

aastaselt 

Lasteaia-

õpetaja 

Vald/ 

ettevõtted 

Lapsed õpivad väärtustama 

erinevaid elukutseid ja mõistma, et 

kõik elukutsed on vajalikud. Jätkuv 

koostöö ettevõtetega.  
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4. Lapsevanemate 

nõustamine lapse 

arengu küsimustes 

individuaalse 

vestluse kaudu 

Pidev Lasteaia-

õpetaja 

Eelarve Toimetulev laps. 

5. Aiasaaduste 

kasvatamine kodus 

koos lapsega ja 

osalemine 

Mihklipäeva 

näitusel 

Iga-

aastaselt 

(kevad–

sügis)  

Lapse-

vanemad, 

õpetajad 

Eelarve Lapsed õpivad hooldama taime ja 

näevad selle tegevuse tulemust – 

omakasvatatud toitu.  

Lapsevanemad saavad osaleda 

lasteaia tegemistes. 

6. Lapsevanemate 

koosolekud III r. 2x 

aastas, I ja II r. 1x 

aastas 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor, 

õpetajad 

Lapsevanemad 

 

Lapsevanemad saavad osa lasteaia 

ettevõtmistest, mis omakorda 

lähendab lapsevanemaid lasteaiale.  

7. Koostöö Valjala 

Martini 

kogudusega  

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor, 

õpetajad 

Eelarve Laps mõistab aastaaegade ja 

kristlike pühade vahelist seost. 

8. Lapsevanemate 

koolitus.  

Info koolis 

toimuvatest 

lapsevanemate 

koolitustest 

Iga-

aastaselt  

Lasteaia 

direktor 

Lapsevanemad 

tasuvad poole 

koolitustasust  

Lapsevanemate teadlikkus 

kasvatusküsimustes kasvab. 

9. Seminar laste 

sotsiaalsetest 

oskustest ja 

eeldatavatest 

õpioskustest 

(klassiõpetaja 

osavõtul) 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor, 

õpetajad 

Eelarve Lapsevanematel, lasteaial ja koolil 

on ühesugune arusaam 

koolivalmidusest ja sotsiaalsetest 

oskustest 

10. Lasteaialaste 

tutvumine kooliga 

Kevad,  

iga-

aastaselt 

Lasteaiaõpet

aja, tulevane 

klassiõpetaja 

ja direktor 

Eelarve Üleminek lasteaiast kooli on sujuv. 

11. Valjala Põhikooli 

algklassiõpilaste  

ja lasteaialaste 

vastastikused 

esinemised 

lasteaias  

Iga-

aastaselt  

Lasteaia 

direktor,  

kooli 

direktor, 

õpetajad  

Eelarve Lapsed õpivad esinema ja seda 

väärtustama. 
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12. Mängupäev 

rahvamajas 

1 kord 

aastas 

Õpetajad/ 

rahvamaja 

töötajad 

Eelarve Lapsed tutvuvad rahvamaja tööga ja 

saavad mängida teises keskkonnas. Jätkuv 

koostöö rahvamajaga. 

 

13. Koostöö perearstiga Iga-aastaselt Lasteaia 

direktor 

Eelarve Tagatud on laste tervisekaitse ja 

tervisedendus. 

 

14. Koostöö Kuressaare 

Hambapolikliinikuga 

Iga-aastaselt 

kaks korda 

aastas 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Tagatud laste hammaste korrashoid. 

15. Lasteaia info ja 

tegemiste 

kajastamine 

vallalehes 

 

Vastavalt 

lehe 

ilmumisele  

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Informeeritud on huvigrupid ja kogukond. 

16. Kohaliku toidu 

kasutamise jätkamine 

Pidev Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lapsevanemad väärtustavad tervislikku 

kohalikku toitu. Lapsevanemate 

teadlikkus tervisedendusest on 

suurenenud. 

17. Vanavanemate päeva 

tähistamine 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Põlvkondade vaheline kontakt ja 

vanavanemate oskuste rakendamine. 

18. Laste rahulolu- 

uuringu läbiviimine 

(III rühm)  

Iga-aastaselt 

 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve  Lasteaial ja lapsevanemal on tagasiside 

lapselt.  

19. Lapsevanemate 

rahuloluküsitluse 

läbiviimine 

Iga-aastaselt Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lasteaial on tagasiside lapsevanematelt, 

kes on aktiivselt mõelnud 

kasvatusküsimuste peale. 

20. Tagasiside koolilt 

laste õpitulemustest 

Iga-

aastaselt, 

detsember 

 

Lasteaia-

õpetaja, 

direktor, 

kooli 

direktor 

 

Eelarve Lasteaial on tagasiside kooliks 

ettevalmistatuse tõhususest.  

21. Lapsevanemate 

informeerimine  

hoolekogu tööst  

 

Iga-aastaselt  Lasteaia 

direktor 

Eelarve Informeeritud ja aktiivsed lapsevanemad.  
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2.4. Ressursside juhtimine  

 

Eesmärk: Lasteaias on tervislik ja turvaline keskkond, mis pakub võimalusi loovalt tegutseda, aktiivselt 

liikuda, teistega suhelda ja samas ka üksi mängida ning puhata. 

Täitmine: 2008. aastal teostati kogu lasteaia hoones põhjalik renoveerimine. Renoveerimistööde käigus pandi 

majale uued uksed-aknad, soojustati välisseinad, katus ja lagi, vahetati kütte- ja ventilatsioonisüsteem, 

kõikidesse ruumidesse osteti uus sisustus ja tehti siseviimistlus. Ruumid on lastesõbraliku sisekujundusega, 

sisustatud kaasaegse mööbli ja tehnikaga. Söögisaal asub nüüdsest köögi vahetus läheduses. Köök on saanud 

uue põranda ja inventari. 

Tunnustust on saadud mitmetele projektidele: „Taluga sõbraks, toiduga tuttavaks“, lastele rahvariiete ost, kus 

osa rahastusest saadi sponsoritelt, Maanteeametiga koostöös valmis projekt „Liiklusvanker“, 2014. aastal 

mänguväljakuatraktsioon „Piraadilaev“. Arengukavas planeeritu on saanud rahastuse nii KOV-i kui sponsorite 

abiga. 

 

Parendused: Tervist edendava ja propageeriva lasteaiana soovime edaspidi suuremat tähelepanu pöörata laste 

õuesõppe võimaluste parandamisele ja paremate toitumisharjumuste kujundamisele (sh eelistades kohalikku 

toitu). Hoone katus vajab väljavahetamist. 

Eesmärk: Lasteaias on tervislik ja turvaline keskkond, mis pakub võimalusi õuesõppeks.  

 

2.4.1 Tegevuskava 2016/2017–2020/2021  

Nr  Tegevus Aeg Vastutaja Ressursid Tulemus 

1. II ja III rühmal on 

vähemalt 2 korda 

aastas võimalik käia 

väljasõitudel 

(ekskursioonil, 

näitusel, teatris 

vms) 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor 

Õppevahendite 

maks 

Laps õpib erinevates 

õpikeskkondades. 

 

2. Täiskasvanute ja 

laste toolide 

2016 Lasteaia 

direktor 

Eelarve/ 

projekt 

Lastele ja täiskasvanutele on 

loodud turvaline keskkond. 
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väljavahetamine 

3. Mänguväljaku-

vahendite 

uuendamine ja 

korrashoid 

2016 Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lastele on loodud keskkond 

füüsiliseks ja loovaks arenguks. 

4. Laste tekkide ost  2016 Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lastele loodud puhkamiseks 

tervislikud tingimused. 

5. Diaprojektori ost 2016 Lasteaia 

direktor 

Eelarve Kaasajastatud õpikeskkond.  

6. Kõikide rühmade 

varustamine 

kaasaegsete 

arvutitega 

Vastavalt 

vajadustele 

 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Õpetajate töötingimused 

paranenud.  

Õpikeskkond kaasajastatud.  

7. Õppevahendite ost Iga-

aastaselt  

Lasteaia 

direktor 

Eelarve 

 

Kaasajastatud õpikeskkond. 

8. Tööriistakuuri 

renoveerimine  

2017 Lasteaia 

direktor 

Eelarve Ohutu mängukeskkond, tööriistad 

ja mänguasjad on turvaliselt 

paigutatud.  

9. Lasteaia katuse 

väljavahetamine 

2019 Lasteaia 

direktor 

Eelarve 

 

Katus on ilmastikukindel. 

 

10. Mulla taastootmine 

ehk komposti 

valmistamine 

 

Iga-

aastaselt 

Maj.juh./ 

töötajad 

Eelarve Lastel kinnistuvad teadmised 

keskkonnasäästlikust tarbimisest. 

11. Maitsetaimede aia 

korrastamine 

koostöös 

seltsinguga Kaseke 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor  

Eelarve  

 

Lastel loodud võimalus iseseisvalt 

taimi istutada, neid hooldada ja 

saaki koristada.  

12. Hoone energiaaudit 

 

2017 Majandus-

juhataja/ 

direktor  

Eelarve Tagatud ruumide soojuspidavus. 

13. Parkla laiendus 2020 Majandus- Eelarve Tagatud ohutu liiklus.  
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juhataja/ 

direktor 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärk: Terve ja tasakaalukas, füüsiliselt aktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostöövõimeline laps. 

Täitmine: Laste tervisele ja füüsilisele aktiivsusele on mõjunud liikumisharjumuste süsteemne arendamine- 

mitmevõistlustel (kaks korda aastas) ja matkadel osalemine, loodusrajal käimine ja osalemine spordivõistlustel, 

mis on eelduseks edaspidiste tervislike eluviiside kujunemisele.  

2.5.1 Õppekava 

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusele 

29.05.2008 nr 87 “Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”. Õppe- ja kasvatustegevus toimub integreeritud 

üldõpetuse põhimõttel. Lähtudes Valjala Lasteaia heast asukohast looduslikult kaunis ja huvitava ajalooga 

Valjala vallas, soovime lastele kodukohta rohkem tutvustada. 

2.5.2 Hariduslike erivajadustega arvestamine 

Erivajadustega on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning 

isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse 

kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. 

Lasteaias pööratakse tähelepanu eelkõige erivajaduste varajasele märkamisele, et õigel ajal kaasata vajalikke 

spetsialiste (logopeed, psühholoog, eripedagoog). Vajadusel on pöördutud Rajaleidja keskuse spetsialistide 

poole. 

2.5.3 Tervisedendamine 

Valjala Lasteaed kuulub alates 2009. aastast Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku. Lasteaia asukoht 

soodustab tervise edendamist –olemas on suured mänguväljakud ning palju haljastust, mis toetavad vahetut 

kokkupuudet loodusega. Lastel on palju liikumisruumi. Tervislik keskkond on osa tervise edendamisest. 

Tervislikule arengule suunatud tegevus on lõimitud lasteaia tegevuskavva. Tervise edendamisena on 

käsitletavad ohutuse ja turvalisuse tagamine lasteaia siseruumides ja mänguväljakutel, traumade ennetamine, 
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tervisliku toitumise motiveerimine, füüsilise aktiivsuse motiveerimine ning lasteaia töötajate ja lapsevanemate 

tervislikust käitumisest tulenev isiklik eeskuju. 

2.5.4 Toitlustamine 

Lasteaias pakutav toit on eakohane ja vastab tervisekaitse eeskirjadele. Majandusjuhataja ja kokk jälgivad 

menüüde koostamisel tervisliku toitlustamise põhimõtteid. Tervist edendava lasteaiana pöörame suurt 

tähelepanu kohalikule toidule. 

2.5.5 Tegevus- ja päevakava 

Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 6.45–18.00. Päevakava on koostatud lähtuvalt alushariduse 

raamõppekavast ning laste vanuserühmast. Sõltuvalt ilmast viibivad lapsed iga päev 1-2 korda õues. Lisaks 

oleme lasteaia tegevus- ja päevakava koostamisel arvestanud huvitavate loodus- ja kultuuriobjektide (kirik, 

maalinn, matkarajad) läheduse ning Valjala valla omapära ja traditsioonidega. 

 

Traditsioonilised üritused on: 

 mitmevõistlus 

 isadepäev 

 jõulud 

 Eesti Vabariigi aastapäev 

 lasteaia sünnipäev aprillis 

 lastenäidendite esitamine  

 luuletuste võistlus 

 emadepäev 

 kevadpäev 

 

Parendused: Õuesõppevõimalusi ei ole veel maksimaalset kasutatud. Õppetegevuste ülesehitus saaks olla 

mängulisem. 

Eesmärk: Laps õpib mängides, on füüsiliselt aktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostöövõimeline. 

 

2.5.6 Tegevuskava 2016/2017–2020/2021 

 

Nr  Tegevus Aeg Vastutaja Ressursid Tulemus 
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1. Õppekava 

uuendamine 

Iga-

aastaselt 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Õppekava on paindlik ja lapse 

individuaalsust arvestav. 

Õppekava on pidevalt uuenev, 

vajadusel individuaalse 

arenduskava koostamine. 

2. Mänguline õppimine   Pidev Lasteaia 

direktor 

Eelarve Lapsed õpivad mängu kaudu, 

tundes sealjuures mängust rõõmu. 

3. Erivajadustega laste 

vanemate 

nõustamise ja 

tagasiside süsteemi 

uuendamine 

(küsitlus) 

Vastavalt 

vajadusele 

Lasteaia 

direktor/ 

õpetajad  

Eelarve Lapsevanemad saavad tuge lapse 

õpetamisel ja arendamisel. 

4. Koostöö 

Rajaleidja keskusega 

Vastavalt 

vajadusele 

Lasteaia 

direktor 

Eelarve Erivajadusega lapsele on loodud 

tingimused arenemiseks ja 

õppimiseks. 

5. Lapse arengu 

süsteemne jälgimine 

Pidev  Lasteaia-

õpetajad 

Eelarve Märgatud saavad nii mahajäämus 

kui andekus. 

Hinnatud on lapse areng ja 

koostatud individuaalne 

arenduskava. 

6. Orienteerumine Iga-

aastaselt 

Lasteaia-

õpetajad 

Eelarve Orienteerumiskogemuse 

omandamine.  

7. Lasteaia 

mitmevõistluse 

korraldamine 

Iga-

aastaselt 

(sügisel ja 

kevadel) 

Lasteaia-

õpetajad 

Eelarve  Lapsed saavad erinevatel 

spordialadel võistlemise kogemuse 

ja oskavad enda sportlikke 

tulemusi võrrelda. 

8. Loodusraja 

uuendamine ja 

märgistamine 

tahvlitega 

2016 

 

Lasteaia-

õpetajad 

 

Eelarve Tahvlitega märgistatud loodusrada 

võimaldab lapsel kergemini uusi 

teadmisi omandada. 

9. Loodusraja läbimine 3-4 korda Lasteaia- Eelarve Loodusrada võimaldab igal 
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aastaaegade 

vaheldumise 

tutvustamiseks 

aastas õpetajad aastaajal tuttavas kohas avastada 

uut ja märgata  muutusi looduses. 

 

 

3. Lasteaia arenduse põhisuunad 

Visioon 

VALJALA LASTEAED ON RÕÕMSAMEELSETE JA LOODUST ARMASTAVATE LASTE 

MÄNGU- JA ÕPPIMISPAIK. 

Missioon 

Valjala Lasteaia missioon on koostöös koduga toetada laste mitmekülgset järjepidevat arengut turvalises 

keskkonnas läbi tervisedenduse. 

Põhiväärtused 

Hoolivus – me oleme üksteise suhtes heasoovlikud, mõistvad ja toetavad. 

Turvalisus – meie õpi- ja kasvukeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. 

Tervis – me peame oluliseks liikumist, tervislikku toitu ja head psühhosotsiaalset keskkonda. 

Tunnistame oma vigu ja õpime nendest. 

4. Arengukava uuendamise kord  

Arengukava uuendatakse iga aasta augustikuus lasteaia sisehindamise tulemuste analüüsi põhjal, koostöös 

lasteaia töötajate, hoolekogu ja pidajaga. 

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse 

järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad. Lähtuvalt käesolevast 

arengukavast ja sisehindamise tulemustest koostatakse lasteaia iga-aastane tegevuskava.  

 

Arengukava kinnitab Valjala Vallavolikogu. 

 

Liilia Eensaar  

volikogu esimees 
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