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1. Sissejuhatus 

Võru Lasteaed Sõleke arengukava on dokument, millega seatakse lasteaia arengu üldeesmärk 

ja  strateegilised eesmärgid koos arengusuundadega aastateks 2022–2024. Lisaks määratakse 

lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused. Arengukava rakendamiseks koostatakse iga 

õppeaasta algul lasteasutuse aasta tegevuskava. 

Arengukava lähtub põhimäärusest ja lasteaia sisehindamise aruandest (2021) ning on kooskõlas 

Võru linna arengukava eesmärkidega hariduse valdkonnast ja Riigi Haridusvaldkonna 

arengukavaga 2021–2035. 

Lasteaia arendustegevus põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise 

metoodikal (kavandamine – teostamine – tulemuste hindamine – parendamine). Arengukava on 

koostatud koostöös lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga: 

strateegilised kokkulepped on tehtud erinevate ümarlaudade aruteludes, kaasatud olid lasteaia 

juhtkond, töötajad ja kohaliku omavalitsuse haridusnõunik. 

Lasteaia hetkeseisu üldkokkuvõte põhineb eelmise arenguperioodi 2019-2021. aasta 

sisehindamise aruandel. 

2. Üldinfo 

Aadress:  Võru Lasteaed Sõleke, Olevi 29, 65607 Võru 

Registrikood:  75020061 

Telefon:  782 1922, 5566 9255 

E- posti aadress soleke@voru.ee 

Koduleht:  http://soleke.voru.ee 

Omandivorm:  Võru linna munitsipaalasutus 

Rühmade arv:  12 

Rühmade liigid: sõimerühmad, lasteaiarühmad, sobitusrühm, tasandusrühmad 

Teeninduspiirkond:  Võru linna haldusterritoorium 

Õppekeel:  Eesti keel 

Lasteaia eripära  

Rahvuslikkus, Tervist Edendav Lasteaed. 

Keelepesa programmi ja „Kiusamisest 

vabaks“ programmi lõimimine õppe- ja kasvatustegevusse.  
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Lisaks on lastele sobivaks kohaldatud ja täiendatud Johannes Käisi 

koduloolisuse ja üldõpetuse, Reggio Emilia tegevuskultuurist 

inspireeritud projektõppe põhimõtteid ning innovaatilised 

lähenemised. 

Lasteaed kuulub Tartu Ülikooli praktikakogukonda. 

Huviringid  

Lasteaias toimub suusatamise ja ujumise algõpetus. Huvitegevustena 

võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika- ja liikumistegevusi, 

teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele. Jalgpall, võimlemine, 

džuudo, robootika, inglise keel ning teised huvialaringid toimuvad 

vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.  

3.  Lasteaia missioon, visioon, põhiväärtused 

Lasteaia missioon 

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse 

omandamist koostöös perekonnaga, lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest. 

Lasteaia moto ja visioon 

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O. Saare luuleread) 

Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob 

sõlg. 

Lasteaia põhiväärtused 

 Hoolimine ja varajane märkamine: hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka 

täiskasvanutest. Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös 

tugispetsialistide ja lastevanematega. 

 Lapsest lähtuv õpiprotsess: arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, 

omaalgatust ja erivajadusi, loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna. 

 Turvalisus: loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja 

turvaline olla. 

 Traditsioonid ja tervis: lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri 

traditsioone. Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest. 

 Koostöö: suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi 

ja austame üksteist.  
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Õppe- ja kasvatustegevus 

Nüüdisaegne õpikäsitus 

toetab iga õppija 

individuaalset arengut ning 

õppe- ja kasvatustegevuse 

mitmekesistamist. 

Mõõdikud: Lasteaia/rühma 

õppeprotsessi kvaliteedi 

analüüs, mis annab 

tagasisidet õpikäsituse 

tulemuslikkuse kohta ning 

aitab kavandada 

edaspidiseid tegevusi. 

 

 

 

 

 

Eestvedamine 

Lasteaia kultuuri ja 

tegevuse kvaliteedi 

tagab iga meeskonna 

liige ning koostöös 

tegutsemine toetab 

meie töökultuuri. 

Mõõdikud: 

Sisehindamise 

tulemused kinnitavad, 

et 2024. aastaks on 

lasteaia kultuuri ja 

tegevuse kvaliteet 

tõusnud 85% ni. 

 

 

 

Ressursside juhtimine 

Lasteaia mängu-, õpi- 

ja töökeskkonnad on 

turvalised ja 

keskkonnasõbralikud. 

 

Mõõdikud: 

Huvigruppide rahulolu 

lasteaia mängu-, õpi- ja 

töökeskkonnaga on 

2024. aastaks 85%.  

 

 

 

 

 

 

Huvigrupid 

Huvigruppide ja 

lasteaia vaheline 

koostöö on aktiivne, 

osapooli rikastav, mis 

toetab lapse ning 

lasteaia arengut. 

Mõõdikud: Huvipoolte 

aktiivne osavõtt 

lasteaia tegemistest on 

vähemalt 85%. 

Aastaks 2024 on 

loodud Sõlekese 

avitamise tare. 

 

 

 

Personalijuhtimine 

Töötajatel on võimekus 

lähtuvalt nüüdisaegsest 

õpikäsitusest tõsta 

lasteaias hariduse, 

tugiteenuste ja 

keskkonna kvaliteeti. 

Mõõdikud: 

Sisehindamise tulemused 

kinnitavad, et 2024. 

aastaks on alushariduse 

ja tugiteenuste kvaliteet  

tõusnud 85% ni. 

 

 

4. Lasteaia eesmärgid ja arengusuunad aastateks 2022-2024  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strateegiline eesmärk  

Kvaliteetses lasteaias on pädevad ja motiveeritud töötajad, aktiivsed huvigrupid, mitmekesine 

õpikeskkond ja õppijast lähtuv õpe. 
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*  Haridusuuenduste 

rakendamine, lasteaia 

eesmärkide kavandamine, 

lähtudes maakonna ja 

kohaliku omavalitsuse 

prioriteetidest ning 

traditsioonidest. 

* Uuendusmeelsete 

arendustegevuste toetamine 

meeskonnas. 

* Eesmärgipõhiste 

ümarlaudade järjepidev 

korraldamine. Vajadusel 

huvigruppide kaasamine. 

* Ühiste kokkulepete 

sõlmimine lasteaia kultuuri ja 

kvaliteedi suurendamiseks (nt 

tiimiraamatu koostamine). 

 

 

 

 

* Töötajate parimate 

tõenduspõhiste 

praktikate jagamine ja 

kolleegi nõustamine. 

* MTÜ Sõlekese 

avitamise tare loomine. 

* Huvigruppide 

kaasamine läbi erinevate 

tegevuste lasteaia 

töötajate poolt 

(mõttetalgud, 

koolitused, ümarlauad, 

üritused, nõustamised 

jne). 

 

 

* Erinevate metoodikate 

kasutamine tegevuste 

läbiviimisel kõikide töötajate 

poolt, õpetamisoskuste 

järjepidev täiendamine. 

* Võimestatud töötajate 

motiveerimine esmaste 

tugiteenuste pakkumiseks ning 

toimivate lahenduste 

leidmiseks. 

* Psühholoogi ametikoha 

loomine. 

* AEV laste tugisüsteemi 

korralduse kasutusele võtmine. 

* Töötajate osalemine 

lasteaiasisestes ja -välistes 

õpikogukondades (parimate 

praktikate jagamine), mis 

toetavad ametialast arengut. 

* Õpetaja abide ja õpetajaid 

abistavate töötajate tööalase 

enesetäiendamise toetamine. 

 

 

* Projektides osalemine. 

* Lasteaia mängu-, õpi- 

ja töökeskkonna 

turvalisuse hoidmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Saavutatud õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemuste 

hoidmine, vajadusel 

arendamine. 

* Nüüdisaegse õpikäsituse 

omaksvõtmine ja 

rakendamine kaasates kõiki 

osapooli (lapsed, 

lapsevanemad, lasteaia teised 

töötajad) 

* Projektipõhine 

planeerimine ja 

dokumenteerimine, avatud 

projekti läbiviimine ja 

huvigruppidele nähtavamaks 

tegemine. 

* Digiõppe ja -vahendite 

süsteemne lõimimine 

õppeprotsessi. 

* Läbi projektõppe tervise ja 

rohelise mõttelaadi 

väärtustamine. 

 

5. Tegevuskava aastateks 2022-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTVEDAMINE 

ARENGUSUUNAD 

HUVIGRUPID 

ARENGUSUUNAD 

PERSONALI-

JUHTIMINE 

ARENGUSUUNAD 
 

RESSURSSIDE 

JUHTIMINE 

ARENGUSUUNAD 

 

ÕPPE- JA 

KASVATUSTEGEVUS 

ARENGUSUUNAD 
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6. Arengukava täitmise hindamine ja uuendamine 

Arengukava koostatakse kolmeks aastaks. Arengukava elluviimise korraldamise eest vastutab 

lasteaia direktor. Arengukava tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas, arengukava perioodi 

kokkuvõtva sisehindamise aruande kaudu. 

Arengukava muutmine võetakse ette tähtaja saabudes või kui lasteaiale tundub, et arengukava 

ei kajasta enam kõige olulisemaid lasteaia arendamise ülesandeid. Arengukava uus versioon 

või muudatused valmistatakse ette koostöös lasteaia töötajate, laste vanemate, kohaliku 

omavalitsuse ning vajadusel ekspertidega väljastpoolt lasteaeda. 

Ettepanekud arengukava muutmiseks esitatakse vajadusel kirjalikult 1. novembriks Võru 

linnavalitsusele. Ettepanekud arengukava muudatusteks kinnitatakse pedagoogilises nõukogus 

ja hoolekogus. Uuendatud arengukava pannakse välja avalikkusele tutvumiseks ning sellest 

teavitatakse hoolekogu, lasteaia töötajaid ja üldsust. 

 

Läbi arutatud pedagoogilise nõukogu koosolekul: 26.10.2021 nr 13-8.2/5 

Hoolekogu kooskõlastus: 25.10.2021 nr 13-8.2/5  

 

 

 

 

Ülle Müürsepp 

linnasekretär 


