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1. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS 

Paide Sookure Lasteaed avati 30.08.1988. a. Lasteaed kandis algselt nime Paide 4. Lastepäevakodu.  

04.05.1993.a. sai lasteaia nimeks Paide Sookure Lasteaed. 

Paide Sookure lasteaed on õppe- ja kasvatusasutus, mille eesmärgiks on laste hoidmine ja alushariduse 

omandamiseks võimaluste pakkumine läbi mänguliste õppetegevuste. 

Lasteaed on munitsipaalasutus (aadress: Soo tn 16, 72714 Paide), mis kuulub Paide linnale. Lasteaia rahastamine 

toimub Paide linna eelarvest ja vanemate poolt kaetavast osast. Lastevanemate poolt kulude katmiseks kaetava 

osa määr on 7,5% kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast. 

Lasteaed avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 19.00. Õhtuti töötab valverühm kella 18.00-19.00. 

Lasteaias on 11 rühma, neist sõimerühmasid kolm ja aiarühmasid kaheksa. 

2019/2020 õppeaastal on laste arv kokku 208 

Õppetöö lasteaias toimub eesti keeles. 

Lasteaial on oma sümboolika: lipp, logo ja laul. Lisaks ühisele logole on igal rühmal ka oma logo. 

Lasteaial on olemas bassein ning toimub ujumisõpetus. Huviring on lasteaias 3-7-aastaste tüdrukutele tantsuline 

liikumine, mida viivad läbi spordiklubi Hotsport treenerid. 

Lasteaia pikaaegsed traditsioonid: Kevadpidu Paide Muusika- ja Teatrimajas, õpetajate päeva väljasõit 

personalile, projektõppega sõbranädal, perepäev lasteaia õuealal, liikumisüritused Vallimäel, matkad looduses, 

mängupeod jne. 

Lasteaeda on tunnustatud Täiskasvanud õppija nädala raames "Koolitussõbralikumaks organisatsiooniks". SA 

Archimede´sest on tänukiri + kuldõun "Silmapaistvate tulemuste eest haridusalase rahvusvahelise koostöö 

väärtustamise ja edendamise eest". Maanteeametilt on omistatud tänukiri  " Meeldiva koostöö eest 

liikluskasvatuse edendamisel".  

Lasteaia põhisuunad on: 

• tervisekasvatus; 

• keskkonnakasvatus; 

• väärtuskasvatus; 

• kunstikasvatus; 

• koostöö perega  

Lasteaed on koht, kuhu laps tahab tulla ja lapsevanem soovib oma last tuua. Oleme lasteaed, kus viiakse ellu lapse 

huvidest lähtuvat nädala planeerimist ning tegevustes arvestame lapse individuaalsusega. 
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2. MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 
 

Lasteaia tunnuslauseks on: Rõõm ja tegutsemistahe- see on Sookure Lasteaias lahe! 

 

2.1. Sookure lasteaia missiooniks on toetada laste mitmekülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga 

toimetulekuks ja koolis õppimiseks. 

 

2.2.Visioon  aastaks 2030 on Sookure lasteaed kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga lasteaed, kus luuakse 

eeldused aktiivsete ja vastutustundlike isiksuste kasvamiseks. 

 

2.3. Põhiväärtused: 

AUSTUS 

HOOLIVUS 

TERVISLIKKUS 

KESKKONNASÕBRALIKKUS 

INNOVAATILISUS 

Lisaks põhiväärtustele on Sookure lasteaia nimes peidus lisaväärtusi, mis on lasteaia  igapäeva töös olulised. 

Tehes oma igapäevatööd oleme sõbralikud ja heatahtlikud kaastöötajate ja laste vastu, hindame omanäolisust, 

töötajate aktiivsust ja omaalgatuslikkust. Peame tähtsaks koostööd lastevanematega, oleme avatud uuendustele 

ning  ka keerulistes olukordades jääme esinduslikuks  ja oleme rõõmsameelsed. 

S-SÕBRALIKKUS 

O-OMANÄOLISUS 

O-OMAALGATUSLIKKUS 

K-KOOSTÖÖ 

U-UUELE AVATUD 

R-RÕÕMSAMEELSUS 

E-ESINDUSLIKKUS 
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3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 
  

Lasteaias töötavad ühevanuseliste laste paralleelrühmad; 

2 aastaste laste rühmi 2, 

3 aastaste laste rühmi 2, 

4 aastaste laste rühmi 2, 

5 aastaste laste rühmi 2, 

6 aastaste laste rühmi 2, 

ja 1,6-2  aastaste laste 1 rühm 

  

Aiarühmades on 21 last, sõimerühmades 16 last. Hoolekogu nõusolekul ning Paide Linnavalitsuse otsusega on 

lubatud rühma juurde võtta 2 last. Rühmade meeskonna moodustavad kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Igas 

rühmas on kasutusel kaks suurt ruumi. Tegevused toimuvad nii söögitoas kui ka magamistoas. Mängunurgad ja 

tegevuskohad on kujundatud mõlemasse ruumi. 

Lisategevusi viivad läbi aineõpetajad: kaks muusikaõpetajat, kaks ujumis- ja liikumisõpetajat.  

Lasteaias on kaks saali. Muusikasaalis toimuvad muusikategevused ja spordisaalis liikumistegevused. 

Ujumistegevusi viiakse läbi vastavalt vanusele 1-2 korda nädalas lasteaia basseinis . 

Tugisüsteemides on rakendatud kaks tugiisikut, üks eripedagoog- logopeed, üks eripedagoog ja üks logopeed ning 

0,6 ametikoha koormusega mänguterapeut. Erialaspetsialistidel on oma kabinetid koos vastava sisustusega. 

Süvendatud kunstiõpetuse tegevused toimuvad nii maalimise kui ka voolimistundidena kunstiruumis 

kunstiõpetajaga kaks korda nädalas. 

Meediaruumis viiakse läbi tegevusi info- ja kommunikatsioonivahenditega, samuti on igas rühmas olemas 

robootika õppevahendid. Kõik planeeritavad tegevused viiakse läbi ennelõunasel ajal. 

Lasteaia personalitööd juhib direktor, kellele otseselt allub õppealajuhataja ja tervisetöötaja. Pedagoogilist tööd 

korraldab õppealajuhataja ning abipersonali- ja tervisetööd korraldab tervishoiutöötaja. 

Õppetegevus toimub 1 septembrist kuni 31 augustini. Koolieelsetes rühmades toimuvad planeeritud 

õppetegevused 1 septembrist kuni 31 maini. Planeeritud tegevused nooremates vanuserühmades algavad 15 

septembrist kuni 15 maini. Tegevus 16 maist kuni 14 septembrini toimub suvise tegevusplaani alusel. 

Laste süsteemne ja järjepidev arendamine toimub kõikides vanuserühmades kindla tegevuskava alusel. 

Ainevaldkondade õpetajate tegevuste läbiviimise aeg on kavandatud tunniplaanis, mis on kooskõlastatud rühmade 

integreeritud tegevusplaaniga. Lastele teadmiste ja oskuste edasiandmise aluseks on riiklik ja lasteaia õppekava. 

Esimesel õppenõukogu koosolekul kinnitatakse õppeaasta eesmärgid ja kuuteemad, mis on aluseks 

nädalapõhiseks töö korraldamiseks planeerimisel ja tegevuste läbiviimisel. Kõik pedagoogid planeerivad ja 

analüüsivad oma tööd ELIIS e-keskkonnas. 
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4. LASTEAIA STRATEEGILISED EESMÄRGID 2020-2023 JA VISIOON AASTANI 2030 

 

Eesmärkide seadmisel ja tegevuskava koostamisel lähtutakse  Paide linna arengukavast aastani 2035 

 

1. Kaasajastatud on kogu lasteaia õpikeskkond ning uuendatud rühmaruumide sisustust; 

2. Väärtustatakse lasteaia töötajate  enesearengut; 

3. Õppetegevused on planeeritud lapsest lähtuvalt; 

4. Personali koosseisus on tagatud valdkondade spetsialistid ja sihipärane töö lastega; 

5. Lasteaia õppekava on kaasajastatud ja vastavuses riikliku alushariduse õppekavaga; 

6. Õppetegevustes rakendatakse õues- ja projektõpet ning kasutatakse digitehnoloogiat;. 

7. Toimib hea koostöö teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega; 

8. Lasteaed osaleb rahvusvahelistes koostööprojektides 
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5. TULEMUSVALDKONDADE TEGEVUSED JA RAKENDUSKAVA 

 

Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks on loodud rakenduskava järgmistes valdkondades: 

 

5.1. Juhtimine 

 

RAKENDUSKAVA 

 

 STRATEEGILINE TEGEVUS VASTUTAJA TULEMUS 

1 Lasteaia õppekava uuendamine lähtuvalt 

uuest riiklikust alushariduse õppekavast 

Direktor, õppealajuhataja, 

õpetajad 

Paide Sookure Lasteaia 

Õppekava on uuendatud 

2 Sisekorrareeglite ülevaatamine ja 

vajadusel uuendamine 

Direktor, õppealajuhataja Sisekorrareeglid on 

uuendatud 

3 Rahvusvaheliste projektide kirjutamine 

ja esitamine 

Direktor, õppealajuhataja, 

õpetajad 

Sookure Lasteaed on 

osalenud rahvusvahelistes 

projektides 

4 Kaasata tugispetsialistid rühmade töösse Tugispetsialistid, 

õppealajuhataja, direktor 

Tugispetsialistid osalevad 

rühmade töös ja nõustavad 

õpetajaid 

5 Liituda Tervist edendava lasteaia 

võrgustikuga 

Direktor, õppealajuhataja, 

tervisetöötaja 

Lasteaed on liitunud Tervist 

edendava lasteaia 

võrgustikuga 

6 Korraldada töötajatele tervisekontroll 

asutuses 

Direktor, tervisetöötaja Töötajad on läbinud 

tervisekontrolli 

7 Tunnustussüsteemi üle vaatamine ja  

uuendamine 

Direktor, õppealajuhataja, 

õpetajad 

Töötajaid tunnustakse 

vastavalt süsteemile 
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5.2. Õppe- ja kasvatustöö 

 

RAKENDUSKAVA 

 

 STRATEEGILINE TEGEVUS VASTUTAJA TULEMUS 

1 Lapsevanemate kaasamine  

õppetegevuste läbiviimisesse 

Õpetajad/juhtkond Rühma lapsevanemad on kaasatud 

õppetegevustesse 

2 Planeerida koos lastega   "RÕÕMUS  

REEDE" tegevusi 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Rühmad rakendavad tegevusi 

Rõõmsal reedel 1-2 x kuus 

3 Kunstitegevused väiksemates gruppides 

kunstiõpetajaga kunstiruumis 

Õppealajuhataja, 

kunstiõpetaja 

Lisakunstitegevused 4a., 5a. ja 6 

aastastele lastele 1x nädalas 

4 Lahtiste tegevuste nädal lastevanematele 

alates 4-5 aastaste  rühmadest 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Vanemad osalevad lahtiste tegevuste 

vaatlustes 

5 Robootika ja õuesõpe on lõimitud 

igapäevastesse tegevustesse 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Kõik rühmad rakendavad robootika 

ja õuesõppe metoodikat tegevustes 

6 Õppekavas- "Keel  ja kõne"  valdkonna 

uuendamine 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Õppekava on uuendatud 

7 Kavandada lastele võõrkeele  lisaõpet Direktor, 

õppealajuhataja, 

võõrkeeleõpetaja 

Lasteaias toimub võõrkeele lisaõpe 

ringitegevusena 

8 Välja töötada  IAK (Individuaalne 

arenduskava) koostamise ja rakendamise  

kord 

Tugispetsialistid, 

õpetajad, 

õppealajuhataja 

Vastu on võetud IAK koostamise ja 

rakendamise  kord 

9 Korraldada õpetajatele "OSKUSTE  

ÕPE"  koolitus: 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Kõik õpetajad on läbinud koolituse ja 

rakendavad koolitusel omandatud 

oskusi 

10 Õpetajad kavandavad ja rakendavad 

PROJEKTÕPET 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Läbi on viidud vähemalt 2 projekti 

õppeaasta jooksul 

11 Lasteaed on liitunud ettevõtliku lasteaia 

programmiga 

(võrgustik- Ettevõtlik  Kool) 

Õpetajad, 

õppealajuhataja, 

tervisetöötaja 

Lasteaias rakendatakse ettevõtliku 

lasteaia põhimõtteid 

12 Koostada  laste tagasiside vorm rühma 

tegevuste kohta õppeaasta lõpuks 

Õpetajad, 

õppealajuhataja, direktor 

Lisaks lastevanematele annavad ka 

lapsed tagasisidet rühma tegevuste 

kohta 1x  aastas 

13 Kavandada lastele ühised 

liikumistegevused hommikuti 

Õppealajuhataja, 

Liikumisõpetajad 

Toimuvad 1x nädalas hommikused 

ühised liikumistegevused 

14 Muuta nädalaplaani formaat 

projektõppele sobivamaks 

Õpetajad, 

õppealajuhataja, direktor 

Nädalaplaani formaat on uuendatud 

15 Tutvustada lastele lasteaia õuealal 

erinevaid loomi 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Koos lastevanematega on 

korraldatud õuealal "Miniloomaaed" 
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5.3. Personalitöö 

 

RAKENDUSKAVA 

 

 STRATEEGILINE TEGEVUS VASTUTAJA TULEMUS 

1 Kunstiõpetaja 0,5 koormusega ametikoha 

loomine lasteaia koosseisu. 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Lasteaia kooseisus on 0,5 

koormusega kvalifitseeritud 

kunstiõpetaja 

2 Tugispetsialistide tagamine sõime- 

rühmadesse ja sobitusrühmadesse 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Lasteaia sõimerühmas on tagatud 

kohanemisperioodil lisainimene 

ja sobitusrühma koosseisus on 

tugiisik 

3 Planeerida õpetaja abidele koolitusi Direktor Õpetaja abid on osalenud 

väljaõppe  koolitustel 

4 Luua töötajate tunnustamiseks preemiafond Direktor Personali tunnustamiseks on 

olemas preemiafond 

5 Kavandada koos omavalitsusega 

lasteaiaõpetajate  puhkus 56 päeva 

(kooliõpetaja= lasteaiaõpetaja) 

Direktor Lasteaiaõpetajate puhkus on 56 

päeva 

6 Planeerida kaasaegseid personali 

sisekoolitusi 2x aastas 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Töötajad osalevad sisekoolitusel 

7 Kavandada lastevanematele koolitusi lasteaia 

tegevust toetavatel kasvatusteemadel 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Kõikidest rühmadest 

lapsevanemad osalevad 

lastevanematele suunatud 

koolitusel 

8 Planeerida töötajatele põnevaid üritusi ja 

erialaseid väljasõite 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Töötajad osalevad üritustel ja  

väljasõitudel 

9 Tagada vastavalt suurele laste arvule 

logopeedide ametikohad (2 a/k ) 

Direktor Kõik kõneravi vajavad lapsed 

saavad logopeedi teenust 

10 Luua lasteaeda ametikohad: mänguterapeut, 

sotsiaalpedagoog ja psühholoog 

Direktor Lasteaias töötavad 

mänguterapeut, psühholoog ja 

sotsiaalpedagoog 

11 Soetada personalile ametiriided (nt. Põll, 

talvejope, ühine vorm) 

Direktor Töötajad saavad vastavalt ametile 

riietuse 

12 Kavandada personali tervise toetamiseks  

liikumistegevusi 

Direktor, tervisetöötaja Lasteaia personal osaleb tervist 

toetavates liikumistegevustes 
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5.4. Õpikeskkond 

 

 RAKENDUSKAVA 

 

 STRATEEGILINE TEGEVUS VASTUTAJA TULEMUS 

1 II korruse põrandakatete  renoveerimine ja 

uste vahetus 

Direktor II korruse põrandad on saanud 

uued katted ja  rühmauksed on 

väljavahetatud uute ja 

kaasaegsete vastu. 

2 Planeerida kunstiruumi renoveerimine  ja 

vahendite kaasajastamine (molbertid) 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Kunstiruum on renoveeritud ja 

sisustatud kaasaegsete 

õppevahenditega. 

3 Loovustoa kavandamine, lasteköögi loomine 

ja sisustamine keldrikorrusele. 

Direktor, õpetajad, 

õppealajuhataja 

Keldrisse on sisustatud 

loovustuba koos lasteköögiga 

4 Planeerida spordisaali remont ja laiendamine. 

Soetada liikumissaali -varbseinast ja võrgust 

koosnev ronimissein. 

Direktor, 

liikumisõpetajad, 

õppealajuhataja 

Spordisaal on renoveeritud ja 

laiendatud ning sisustatud 

kaasaegsete vahenditega 

5 Tagada keldrist vanade ventilatsioonitorude 

eemaldamine ja ehitada uus vajalik 

ventilatsioon 

Direktor Keldrisse on paigaldatud 

ventilatsioon 

6 Korrustevaheliste treppide ja suurte 

koridoride põrandakatete renoveerimine 

Direktor Trepid ja suured koridorid 

mõlemal korrusel on saanud 

uued katted 

7 Hankida lasteaeda sobiv kaasaegne mööbel Direktor Rühmaruumide mööbel on 

uuendatud 

8 Soetada rühmaruumi sobiv smarttahvel  koos 

kõlaritega 

Direktor/ 

õppealajuhataja 

Koolieelikute rühmades on 

olemas kaasaegsed smarttahvlid 

koos kõlaritega 

9 Soetada  liiva- ja veemängu keskus  

rühmadesse 

Direktor/ 

õppealajuhataja 

Rühmades on liiva ja veemängu 

keskused 

10 Printeri seadistamine ja ühendamine wifi 

võrguga, nii et õpetajad saavad printida 

rühmaruumist 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Värviprinter on seadistatud Wifi 

võrku 

11 Soetada statsionaarne projektor muusikasaali   Direktor 

/õppealajuhataja 

Muusikasaali laes on 

statsionaarne projektor 

12 Uuendada muusikalisi õppevahendeid Õppealajuhataja, 

muusikaõpetajad 

Lasteaias on olemas uuemad 

lastelaulude plaadid ja 

noodivara. 

13 Soetada meediaruumi uus smarttahvel koos 

arvuti ja kõlaritega ning uus mööbel 

robootikavahendite hoiustamiseks. 

Direktor 

/õppealajuhataja 

Meediaruumis on kaasaegsed 

robootikavahendid tegevuste 

läbiviimiseks ja mööbel 

hoiustamiseks 

14 Metoodilisse kabinetti kaasaegsete vahendite 

soetamine 

Õppealajuhataja Metoodika kabinet on sisustatud 

kaasaegsete õppevahendite ja 

mängudega. 

15 Soetada rühmadesse erinevaid pille õpetajad 

/õppealajuhataja 

Rühmades on erinevatest 

pillidest koosnev pillinurk. 
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16 Kavandada ja tellida lasteaia sissepääsu 

juurde ruume tutvustav majajuht 

direktor/ 

õppealajuhataja 

Lasteaia peasissepääsu juures  on 

korrektne ja selge majajuht 

17 Muuta lasteaia koridorid välisjalanõude 

vabaks. 

Tervishoiutöötaja , 

direktor, 

õppealajuhataja 

Lasteaia koridorides liigutakse 

ilma välisjalanõudeta. 

18 Soetada uued kastid liivakasti mänguasjade 

hoidmiseks 

direktor , 

õppealajuhataja 

Lasteaia õuealal on uued kastid 

liivakasti mänguasjade 

hoidmiseks 

19 Kavandada ja joonistada lasteaia õuealale 

liikluslinnak ning jalgrattasõidutee. 

Liikumisõpetajad, 

õppealajuhataja, 

direktor, õpetajad 

Lasteaia õuealal on püsiva 

märgistusega liikluslinnak ja 

jalgrattasõidutee. 

20 Kujundada ning tellida uued personaalsed 

rahvariided õpetajatele 

Õpetajad, 

õppealajuhataja, 

direktor 

Lasteaia kõikidel õpetajatel on 

üritusteks rahvariided   

21 Soetada sõimerühma õuealale seina peale 

kriiditahvel 

Direktor/ 

õppealajuhataja 

Sõimerühma õuealal on 

kriiditahvel 

22 Kavandada õuealale motoorika- ja 

tegelusseinad 

Direktor, 

tervisetöötaja 

Õuealale on paigaldatud 

motoorikaseinad 

23 Soetada rühmadesse uued voodipesud ja 

käterätikud. 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Rühmades on uued voodipesud 

ja käterätikud 

24 Soetada rühmade esikutesse uued mahukad 

riidekapid. 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Rühmade esikute mööbel on 

uuendatud. 

25 Soetada õpetajatele uued ergonoomilised 

toolid kirjutuslaua taha 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Rühmades on uued 

ergonoomilised toolid 

26 Planeerida ja paigaldada valgustus õue- 

varikatuse alla 

Direktor Lasteaia varikatuse alused on 

valgustatud 

27 Lasteaia treppidele soetada pikemad 

trepikäsipuud, mis ulatuksid trepi lõpuni 

Direktor , 

tervishoiutöötaja 

Lasteaia treppidel on 

trepikäsipuud, mis ulatuvad trepi 

lõpuni. 

28 Soetada kõikidesse rühmadesse kuivatuskapid 

õueriiete kuivatamiseks 

Direktor , 

õppealajuhataja 

Kõikides rühmades on olemas 

riietekuivatus kapid. 

29 Soetada lasteaeda reguleeritav basseini põhi Direktor Lasteaia basseinis on 

reguleeritav põhi 

30 Soetada rühmadesse kaasaegsed 

puhastusvahendid ja tolmuimejad kõikidesse 

rühmadesse 

Direktor Kõikides rühmades on 

kaasaegsed koristusvahendid 
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5.5. Koostöö huvigruppidega 

 

 RAKENDUSKAVA 

 

 STRATEEGILINE TEGEVUS VASTUTAJA TULEMUS 

1 Planeerida ümarlaudu kooli ja lasteaia 

õppekavade ühtlustamiseks 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Läbi on viidud koosviibimised ja 

kooli ning lasteaia õppekavad on 

ühtlustunud 

2 Planeerida koostööd teiste lasteaedadega. 

Leida võimalusi õpetajate  saatmiseks 

kogemus praktikale 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Õpetajad on külastanud teisi 

lasteaedasid ning saanud osa 

kolleegide lahtistest tegevustest 

3 Võimaluste leidmine koostööks Rajaleidja 

keskusega: laste, lapsevanemate ning 

töötajate psühholoogilise nõustamise 

tagamiseks 

Õppealajuhataja, 

tugispetsialistid, 

õpetajad 

Lasteaed teeb süsteemset ja 

efektiivset koostööd Rajaleidja 

keskusega. 

4 Planeerida ühised üritused koostöös 

muusikakooliga pillide ja kooli 

tutvustamiseks 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Lasteaia lapsed on külastanud 

muusikakooli ning saanud 

teadmisi pillidest. 

5 Planeerida koolieelikutele kunstitegevusi 

Paide kunstikoolis 

Õppealajuhataja, 

direktor 

Koolieelikud saavad osaleda 

kunstikooli õpetaja juhendamisel 

süvaõppe kunstitegevustes 

6 Lasteaed pakub koostöös spordiklubidega 

huvitegevust lasteaias 

Õppealajuhataja Lasteaias toimuvad erinevad 

huviringid lastele. 

7 Lasteaed võtab vastu praktikante Tallinna 

Ülikoolist. 

Direktor, 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

Lasteaias on praktikandid saanud 

parima võimaliku 

praktikakogemuse. 

8 Planeerida koostöö raamatukogude ja 

muuseumidega lähtudes laste huvidest ning 

teematundidest 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Lapsed on osalenud 

raamatukogude ja muuseumide 

teematundides 

9 Planeerida ühisüritusi lapsevanematega, 

kaasata vanemaid lasteaia 

planeerimistegevusse. 

Direktor, õpetajad, 

õppealajuhataja 

Lapsevanemad on kaasatud 

lasteaia töösse. 

10 Planeerida Paide linna lasteaedade 

lõpurühmade sõpruskohtumised 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

On toimunud Paide linna 

lasteaedade lõpurühmade 

sõpruskohtumised 

11 Planeerida ja kirjutada rahvusvaheline 

koostööprojekt Erasmus programmi 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

On kirjutatud ja esitatud on 

rahvusvaheline projekt 

12 Korraldada hoogtööpäev  lastevanematele Õppealajuhataja  

Õpetajad 

Läbi on viidud hoogtööpäev 

lapsevanematele 

13 Planeerida koostööd Paide Linnavalitsusega 

(eelarve, lasteaia lõpetamised jne.) 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Lasteaial on toimiv koostöö Paide 

Linnavalitsusega 

14 Planeerida koostööd PAMT-iga - teatri ja 

kino külastused ning laste osalemine 

lastehommikutel. 

Direktor, 

õppealajuhataja 

Lasteaia lapsed on külastanud 

teatrit, kino ning esinenud laste 

kultuuri hommikutel. 

15 Kavandada koostöö  päästeameti , politsei ja 

kiirabiga 

Direktor, 

tervishoiutöötaja, 

õppealajuhataja 

Koolieelikud on saanud külastada 

päästeameti töökohti 
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16 Planeerida koostöös perearstidega lapse 

lasteaeda tulemine, tõendite uus vorm ja 

esitamine 

Direktor, 

tervishoiutöötaja, 

õppealajuhataja 

Lasteaial on välja töötatud 

tervisetõendi vorm, mis on heaks 

kiidetud ja aktsepteeritud 

perearstide poolt. 

17 Lasteaed planeerib koostöös Paide Haldusega 

laste toitlustamise. 

Direktor, 

õppealajuhataja, 

tervishoiutöötaja 

Lastele on tagatud lasteaias 

kvaliteetne, tervislik 

toitlustamine. 

18 Lasteaed planeerib koostöös Kaitseliiduga 

Lõõla laagrit koolieelikutele 

Õppealajuhataja, 

Õpetajad 

Koolieelikutele on toimunud mai 

kuus Lõõlas kaitseliidu tööd 

tutvustav välilaager. 

19 Planeerida laste esinemine eakate 

päevakeskuses 

Õpetajad, 

õppealajuhataja 

Koolieelikud on käinud esinemas 

eakate päevakeskuses 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMINE 

 

Paide Sookure Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära arenduse strateegilised eesmärgid ja 

tulemusvaldkondade tegevused neljaks aastaks, arengukava uuendamise korra ning rahaliste vahendite 

planeerimise. 

Lasteaia arengukava lähtub Paide Sookure Lasteaia põhimäärusest,  Paide linna arengukavast aastateks 2019-2022  

ja Paide Sookure Lasteaia arengukava aastateks 2017-2019. 

  

Lasteaia arengukava on muutuv ja pidevalt täiendamist vajav dokument. Selleks, et arengukava oleks praktiliselt 

kasutatav ja kehtiv dokument, tuleb arengukava rakenduskava valdkonniti hinnata, täiendada ja muuta. 

Arengukava tegevuskava on aluseks eelarve planeerimisel. 

  

Muudatused arengukava tegevustesse viiakse sisse igal aastal tegevuste hindamise ja järgmise õppeaasta eelarve 

kavandamise alusel. 

  

Paide Sookure Lasteaia arengukava kooskõlastatakse ja kinnitatakse Paide Linnavalitsuse poolt. 

 

Arengukava uuendatakse lähtuvalt: 

• Sookure lasteaia sisehindamise tulemustest; 

• arengukava tähtaja täitumisest; 

• lasteaia eelarve planeerimisest ja muutustest; 

• seadusemuudatustest; 

• lastevanemate rahuloluküsitluse analüüsist 
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7. ARENGUKAVA KOOSTAMISE ALUSED 

 

1. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

2. Koolieelse lasteasutuse seadus 

3. Paide Sookure Lasteaia põhimäärus, mis on kinnitatud Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määrusega nr 58 

4. Paide Sookure Lasteaia arengukava 2017-2019 

5. Paide Sookure Lasteaia õppekava 

6. Paide Sookure Lasteaia sisehindamisaruanne 

7. Paide linna arengukava 

 

 

 

 

 

 

 

Karola Jaanof 

arenduse peaspetsialist 

linnasekretäri ülesannetes 


