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Meie lasteaed on väike, 

kuid siin tihti paistab päike. 

Iga lapse silmist särab 

vastu kuldne päiksekera, 

sest et teiseks koduks see 

lasteaialapsele. 

 

Karikakar on meil nimeks, 

ärge pange seda imeks. 

Päikse sarnane on ta 

kuldne süda keskel ka, 

õieleheks iga laps, 

kes on rõõmus, virk ja kraps 
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I   ÜLDOSA 

 

1. Sissejuhatus 

Arengukava on lasteaia arengut ja rahastamist suunav dokument, milles määratakse lasteaia 

arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord. 

Arengukava lähtub kehtivatest seadustest, õigusaktidest ja lasteaia põhimäärusest ning tugineb 

Märjamaa valla arengukavale 2010-2025 

Arengukava valmis lasteaia personali ja hoolekogu koostöö tulemusena.  

Arengukava koostamisel lähtuti kahest tasandist: 

 hetkeolukorra kaardistamine ja analüüs; 

 arengu eesmärgid ja tulevikuvisioon. 

 

2. Lasteaia üldandmed 

Nimetus: Kasti Lasteaed Karikakar 

Registrinumber: 75022924 

Juriidiline kuuluvus: munitsipaallasteaed rendipinnal 

Asutamise aasta: 1956 

Aadress: Kasti küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 78221 

Telefon: 48 26 764 

Rühmade arv: kaks rühma 

E-post: lasteaed.karikakar@marjamaa.ee 

 

3. Arengukava eesmärk 

Arengukava põhieesmärk on laste vajadustele, huvidele, arengueeldustele vastava optimaalse, 

turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomine, mis tagaks nende igakülgse arengu ja 

koolivalmiduse koostöös vanemate ja (vajadusel) erinevate spetsialistidega. 

 

4. Moto 

Igaüks on mingis valdkonnas loomupäraselt andekas – aitame selle andekuse üles leida! 

 

5. Visioon 

Kasti Lasteaed Karikakar on lapsesõbralik, turvaline ja kaasaegne lasteaed, kus väärtustatakse 

iga last ning leitakse igaühe anded ja oskused ning arendatakse neid armastuse ja mõistmisega. 

 

6. Missioon 

Pakkuda turvalist ja looduslähedast kasvukeskkonda, kus laps saab kasvada ja areneda loovaks, 

vastutustundlikuks ja arenemisvõimeliseks isiksuseks, kes tunneb ja austab oma esivanemate 

kultuuri ja kombeid ning armastab oma kodu. 

 

mailto:lasteaed.karikakar@marjamaa.ee
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II      HETKEOLUKORD 

 

1. Üldandmed 

Lasteaiahoone on projekteeritud ja ehitatud 1986.a kahele rühmale. Maja praeguseks omanikuks 

on OÜ Kasti Mõis, kellelt Märjamaa vald hoonekompleksi rendib. 

Kasti Lasteaed Karikakar on Märjamaa valla munitsipaalalluvusega lasteaed kahe- kuni 

seitsmeaastastele lastele. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Märjamaa vald. Lasteaias tegutseb 

2012/2013 õppeaastal üks liitrühm. 

Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles. 

Lasteaed on avatud tööpäevadel septembrist juunini kella seitsmest hommikul kuni kella poole 

kuueni õhtul ja suletud kollektiivpuhkuseks suveperioodil 42 päevaks, lähtuvalt pedagoogidele 

ette nähtud korralise puhkuse kestusest. 

Lasteaias võimaldatakse piirkonna eelkooliealistele lastele hoidu ja alushariduse omandamist 

koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale toetuvalt koostatud ning pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekogu poolt heaks kiidetud lasteaia õppekava alusel, mis on kinnitatud direktori käskkirjaga 

30.06.2009. a (KLS § 16). 

Lasteaias töötavad pedagoogid omavad ettevalmistust töötamiseks erivajadustega lastega ning 

selle tõttu on lasteaed valmis teenindama ka lapsi, kes vajaksid tavapärasest veidi erinevat 

õpetust. Erivajadustega laste määratlus ning nendele mõeldud õppekorraldus on lahti kirjutatud 

lasteaia õppekavas. 

Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonilised üritused ning on olemas sümboolika – logo ja 

lipp. 

Lasteaia hoones on automaatne tuletõrjesüsteem ning häiresüsteem sissetungimise 

tuvastamiseks. 

 

 

2. Personal 

Personali koosseis on järgmine: 

 Ametinimetus 2012/2013 Alates 

01.09.2013 

1. Direktor 1,0 1,0 

2. Rühmaõpetaja 2,0 4,0 

3. Muusikaõpetaja 0,125 0,250 

4.  Liikumisõpetaja 0,125 0,250 

5.  Eripedagoog 0,125 0,125 

6.  Õpetaja-abi 1,0 2,0 

7. Kokk-koristaja 1,0  

8.  Majandusjuhataja 0,2 0,2 

9.  Majahoidja-remonditööline 0,5 0,5 

10. Kokk  1,0 

11. Pesukorraldaja  0,5 

 

 

3. Laste arvu hetkeseis ja prognoos 

2012/2013 õppeaastal on nimekirjas 20 last, kooli läheb neli last. 
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Prognoos alates 01.09.2013 

Õppe

aasta 

I rühm II 

rühm 

HEV Kooliminejaid Järjekorras 

2013/

2014 

15 last, sobitusrühm 16 last 

(2-3a) 

Diagnoosiga 2 

+ 

Pedagoogide kirjelduse 

põhjal vajavad abi 2 

(lisaks võib olla kaks 

koolipikenduse 

taotlejat) 

5 (+1  vanema 

taotluse alusel 

kuueaastaselt) 

Kõik 

soovijad 

saavad 

koha 

2014/

2015 

15 (18 last, kui ei ole 

nõustamiskomisjoni 

otsusega sobitusrühma 

vajavaid lapsi) 

16 

(2-3a) 

Pedagoogide kirjelduse 

põhjal üks abivajaja, 

võimalik kaks 

koolipikendusega last 

(nõustamiskomisjon) 

6 4 

2015/

2016 

15 (18 last, kui ei ole 

nõustamiskomisjoni 

otsusega sobitusrühma 

vajavaid lapsi) 

16 

(2-3a) 

Vähemalt üks 

nõustamiskomisjoni 

otsusega laps 

4 1 

 

Lasteaiajärjekorda korraldab Märjamaa Vallavalitsus, järjekord on nähtav 

http://soft.sepeks.ee/marjamaa). 

 

4. Töökeskkond 

Tagatud on kaasaegse infotehnoloogia kasutamise võimalused (arvutid ja interneti püsiühendus) 

ja personali nõuetekohane väljaõpe.  

Puudujääke esineb füüsilises töökeskkonnas – olemasoleva rühma valgustus vajab parendamist, 

rühmaruumide põrandakatted vahetamist, mängutubade seinad pahteldamist ja värvimist. 

Jooksvat remonti vajavad ka kõik muud lasteaia ruumid – koridorid, köök ja muud abiruumid. 

Päevakorral on vajaliku mööbli hankimine avatavasse lasteaiarühma. 

 

5. Finantseerimine ja eelarve 

Lasteaial on oma eelarve (alaeelarve vallaeelarve koosseisus), mille koostab lasteaia direktor 

lähtudes Märjamaa Vallavalitsuse määrustest.  

Rahastamine toimub: 

1) valla eelarvelistest vahenditest; 

2) riigi poolt pedagoogidele täiendkoolituseks eraldatud vahenditest; 

3) vanemate omaosalusest. Vanemad osalevad kulude finantseerimisel Märjamaa Vallavolikogu 

kehtestatud korra alusel; 

4) sponsorlusest; 

5) projektidest saadavatest toetustest. 

 

6. Juhtimise eesmärgid 

Juhtimise eesmärgid on järgmised:  

1) personali innustamine töötama ühtse meeskonnana; 

2) Kasti Lasteaed Karikakar tulevikuperspektiivide määratlemine koostöös personali, 

pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja kohaliku omavalitsusega (edaspidi KOV-ga), milleks 

antud situatsioonis on Märjamaa Vallavalitsus ning Märjamaa Vallavolikogu; 

3) nõuetekohase riskianalüüsi koostamine koostöös personali, vanemate ning KOV-ga; 
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4) koostöö jätkamine praeguste partneritega ning võimalust mööda uute koostööpartnerite 

leidmine; 

5) koostöö jätkamine KOV ning hoone omaniku OÜ Kasti Mõisaga, s.h. võimaluste/ressursside 

leidmine ruumide remondiks ning mänguväljaku renoveerimiseks; 

 

7. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted  

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted on järgmised: 

1) anda lastele teadmisi kodukoha ajaloost ja kujunemisest, lähtuvalt laste vanusest; 

2) suunata last märkama kodukoha looduse ilu erinevatel aastaaegadel (hoiab loodust, mõistab 

et elusolendid on asjadest tähtsamad ning mõtleb ka teistele elusolenditele);  

3) selgitada lastele põlvkondade vahelisi seoseid ja nende olulisust; 

4) anda lastele teadmisi tervislikust toidust ja liikumise olulisusest (tervislik toit kasvab ka sinu 

enda kodus, terves kehas terve vaim, liikumine on tervise alus); 

5) toetada iga lapse loomupärast võimekust ja andeid; 

6) koostada vähemalt kord aastas lapse arengukokkuvõte ja selle põhjal viia lapse vanemaga 

läbi arenguvestlus; 

7) kujundada läbi igapäeva õppe-kasvatustegevuste eetilisi hoiakuid ja väärtushinnanguid 

(inimväärikus, võrdõiguslikus, õigus olla teistest erinev, üldtunnustatud käitumisreeglid). 

 

 

III ARENGU PÕHISUUNAD JA EESMÄRGID 

 

1. Lasteaias  tegutseb praegusel hetkel üks liitrühm kahe kuni seitsmeaastastele lastele. 

Eesmärgiks on avada majas teine rühm (sobitusrühm), kus saaks kaasata ka arenguliste 

erivajadustega lapsi. Lasteaiakohtade järele on valla tasandil nõudlus olemas, samuti 

võimaldab seda ruumide olemasolu. Lahendada jääb küsimus, kas ja kuidas kasutaksid alevis 

kohata jäänud vanemad võimalust tuua oma laps(ed) Kasti Lasteaeda Karikakar. 

Eesmärk: Alates 01.09.2013 alustab Kasti Lasteaed Karikakar tööd kahe rühmaga. 

 

2. Lasteaia ruumid vajavad jooksvat remonti, vahetamist vajab magamisruumi põranda kate. 

Eesmärk: Kasti Lasteaias Karikakar on remonditud, kaasaegsed ja lapsesõbralikud 

rühmaruumid ning personali tegevust toetavad abiruumid. 

 

3. Mitmed lapsed vajavad erispetsialistide abi ning vanemad nõustamist. Tulevikus võiks 

lasteaias lisaks eripedagoogile olla ka logopeed, kes tegeleks kõnespetsiifiliste 

probleemidega (Tartu Ülikoolis eripedagoogi hariduse omandanud isik on võimeline töötama 

mõlemal ametikohal). Vanemate hulgas tuleb teha juba lasteaias teavitustööd varajase 

märkamise ning õigeaegse sekkumise olulisusest (sageli ei mõista vanem lapse probleemi 

enne, kui laps on kooli jõudnud ning tekivad õpiraskused). Samuti tuleb teavitada 

konsultatsioonivõimaluste olemasolust Kasti Lasteaias Karikakar, kuna lasteaias on olemas 

selleks kvalifitseeritud personal. 

Eesmärk: Toimib koostöö lasteaia, kodu, sotsiaaltöötajate, perearstide ning 

erispetsialistide vahel. 

Eesmärk: Ühtlustada kasvatusväärtusi lasteaia ja kodu vahel. 

 

4. Õpetajatele on võimaldatud pidev enesetäiendamine ja koolitused vastavalt vajadusele ja 

võimalustele (aluseks „Õpetajate koolituse raamnõuded“, „Täiskasvanute koolituse seadus“, 
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„Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“). Lasteaias on välja töötatud oma tunnustussüsteem, 

mis hõlmab kogu personali.  

Eesmärk: Tagada kvaliteetne alusharidus ja parendada õpi- ja kasvukeskkonda. 

   

5. Lasteaia õppekavas on rõhk avastus- ja õuesõppele. Samas ei toeta hetkel olemasolevad 

õuevahendid seda õppesuunda piisavalt. 

Eesmärk: Rajada õuesõppe plats. 

 

6. Lasteaia õuevahendid on aegunud ning ei vasta tänapäevastele nõuetele. 

Eesmärk: Lasteaias on uuendatud suured õuevahendid ning ala vahendite all ning 

ümbruses on kaetud nõuetekohase materjaliga. 

 

7. Vastavalt kehtestatud korrale lõpeb Kasti Lasteaias Karikakar sisehindamise periood 

31.12.2013, millal tuleb esitada eelmisele sisehindamise aruandele ning nõuniku tagasisidele 

ning kolme viimase aasta kokkuvõtetele ning analüüsile tuginev sisehindamise aruanne. 

Eesmärk: Jätkuvad sisehindamisega seotud toimingud ning süsteemi parendamine 

lähtuvalt koostatud korrast. 

 

 

 

IV TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013-2016 

 
Jrk 

nr 

Eesmärk Tegevus 

I Alates 01.09.2013 alustab Kasti 

Lasteaed Karikakar tööd kahe 

rühmaga 

1. Remonditakse teise rühma ruumid, 

värvatakse vajalik personal ja hangitakse 

inventar. 

II Lasteaias on remonditud, 

kaasaegsed ja lapsesõbralikud 

rühmaruumid ning personali 

tegevust toetavad abiruumid 

1. Jätkatakse läbirääkimisi hoone omaniku 

OÜ Kasti Mõisaga ning KOV 

esindajatega. 

2. Kandideeritakse SIA Caparol Baltica Eesti 

filiaali poolt välja kuulutatavas 

värvikampaanias „Lihtne värvida, lihtne 

aidata“. 

3. Otsitakse lisavõimalusi projektide 

kirjutamise ning kogukonna kaasamise 

toel. 

III Koostöö parendamine lasteaia, 

kodu, sotsiaaltöötajate, perearstide 

ning erispetsialistide vahel. Koostöö 

parendamine valla teiste lasteaedade 

ning teiste allasutustega 

1. Luuakse lasteaia oma kodulehekülg. 

2. Osaletakse erinevatel ümarlaudadel. 

3. Lasteaia arendustegevusse kaasatakse 

erinevad huvigrupid (rahuloluküsitlused 

jms.) 

4. Tehakse koostööd teiste valla 

allasutustega. 
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IV Lasteaia ja kodu vahel 

kasvatusväärtuste ühtlustamine 

1. Liitutakse programmiga „Kiusamisest 

vaba lasteaed“. 

2. Vanemaid kaasatakse aktiivselt lasteaia 

igapäevatöösse. 

3. Kaasatakse hoolekogu liikmeid. 

4. Vanemaid teavitatakse lapse arengust ja 

lasteaiapoolsetest soovitustest. 

5. Oma tegevusega toetatakse perekonda. 

V Kvaliteetne alusharidus tagamine ja 

õpi- ja kasvukeskkonna 

parandamine 

1. Õpetajatele kehtestatakse koolituskava 

kord lähtuvalt sisehindamise tulemustest 

ning reaalsetest vajadustest. 

2. Lasteaias luuakse toimiv oma 

tunnustussüsteem. 

3. Hangitakse võimaluse piires kaasaegseid 

õppe- ja töövahendeid, pedagoogidele 

metoodilist kirjandust. 

4. Koostatakse koostöös vanema ja 

spetsialistidega jõukohane õppekava igale 

lapsele. 

5. Hariduslike erivajadustega (edaspidi 

HEV) lapsele  koostatakse individuaalne  

arenduskava. 

6. Toetatakse mängu ja mängu kaudu 

õppimist 

7. Direktor, pedagoogid ning hoolekogu 

kaasatakse projektide kirjutamisse 

õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks 

(KIK vms.) 

VI Lasteaias on uuendatud suured 

õuevahendid, ala vahendite all ning 

ümbruses on kaetud nõuetekohase 

materjaliga 

1. Renoveeritakse lasteaia õuealal 

olemasolevad vahendid 

2. Õuevahendite alune pind kaetakse 

nõuetekohase materjaliga (liiv, 

puukooremultš või kummimatid). 

3. Lasteaia direktor leiab koostöös KOV, OÜ 

Kasti Mõisa ning kohaliku kogukonnaga 

võimaluse õuealale nõuetele vastava 

mänguväljaku rajamiseks 

(projektipõhine). 

VII Sisehindamise toimingutega ning 

süsteemi parendamisega jätkamine 

1. Vaadatakse koostöös personali ning 

hoolekoguga üle sisehindamise kord. 

2. Viiakse läbi ja tehakse kokkuvõte 

sidusrühmade rahulolu uuringutest. 

3. Viiakse läbi ja tehakse kokkuvõte 

sisehindamisest (tähtaeg 31.12.2013, 

kokkuvõte kolme aasta kohta). 

4. Vastavalt sisehindamise aruandele 

vaadatakse üle arengukava ning viiakse 

sisse vajalikud muudatused.            
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V  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava uuendamisel lähtutakse Kasti Lasteaed Karikakar sise- ja enesehindamise korrast 

ning sisehindamise perioodilisusest. 

1. Arengukava täitmist analüüsitakse töötajate- ning hoolekogu koosolekul, kus tuuakse välja 

saavutused ja puudused. 

2. Parandus- ja muudatusettepanekuid arengukavasse võivad esitada kõik lasteaia töötajad              

ja hoolekogu liikmed. 

3. Arengukava uuendamise eest vastutab direktor. 

4. Arengukava elluviimist ja täitmist kontrollitakse üks kord õppeaasta jooksul. 

5. Lasteaia arengukava on aluseks aastaeelarve koostamisel ja õppeaasta planeerimisel. 

6. Arengukava muudatusettepanekud esitatakse vallavalitsusele ja volikogule. 

7. Arengukava kinnitab Märjamaa Vallavolikogu. 

 

 

LISA 1 

Planeeritud rahaline ressurss toetamaks arengukava elluviimist 

Õppeaasta Tegevus Maksumus 

2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teise rühma personali aasta töötasu (2 x 

rühmaõpetaja, rühmaõpetaja abi, 

pesukorraldaja 0,5 ametikohta, liikumis- ja 

muusikaõpetajale kummalegi lisaks 0,125 

kohta) 

 

2. Inventari hankimine avatavasse rühma – 

lastelauad  4tk 

      toolid 20tk 

      voodid riiulitega 4tk 

      rühmaruumi kapid-riiulid  

 

3. Taotleda lisavahendeid inventari soetamiseks: 

pliit, arvutid jms. 

 

4. Osalemine SIA Caparol Baltica Eesti filiaali 

poolt välja kuulutatud kampaanias “Lihtne 

värvida, lihtne aidata” 

22 700 € 

 

 

 

 

 

KOKKU: 3917 € 

  900 € 

  600 € 

1658 € 

  759 € 

 

1000 €  

 

 

Kogukonna töörühma 

kaasamine; projektipõhine 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

1. Õueala vastavusse viimine tervisekaitse 

nõuetega, uute õuevahendite hankimine. 

 

 

 

2. Taotleda lisavahendeid inventari soetamiseks ja 

korrashoiuks: kaks muusikakeskust, klaveri 

häälestamine jms. 

Rahastamine projektipõhine 

orienteeruvalt 17 000 € 

(Tiptiptap OÜ pakkumuse 

põhjal) 

 

1000 € 

2015/2016 

 

1. Jätkata õueala korrastamisega 

 

Rahastamine vastavalt eelarve 

võimalustele, projektipõhine 
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2. Taotleda lisavahendeid inventari soetamiseks 

ning korrashoiuks 

 

1000 € 

 

 

LISA 2 

Kasti Lasteaed Karikakar sise- ja enesehindamise kord 
Hinnangu 

objekt/subjekt 

 

Meetodid 

Hindajad Aeg Info kogumine, 

töötlemine 

Info esitamine, 

rakendamine 

Juhtimine Dokumentatsiooni 

kontroll, ankeedid 

huvigruppidele 

Töötajad, vanemad, 

hoolekogu 

Perioodiline 

 

1 x aastas 

Tulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs 

Hinnangute 

tutvustamine, 

korrigeerimine, 

arendustegevus 

Õpi- ja 

töökeskkonna 

sihipärasus, 

turvalisus 

Vaatlus, vestlused 

personali ja 

vanematega, 

võrdlus 

seadusandlusega 

Direktor, personal, 

vanemad 

Kord kuus 

 

2 x aastas 

Tulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs 

Tulemuste esitamine 

analüüsi tulemuste 

rakendamine 

 

Õppekava 

rakendamine 

Dokumentatsiooni 

kontroll ja 

analüüs, 

vestlused, 

ankeedid 

Ped. nõukogu, 

personal, vanemad 

4 x aastas 

 

1 x aastas 

Tulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs 

Tulemuste tutv. 

ped.nõukogus, 

korrigeerivate 

meetmete 

rakendamine 

Õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

planeerimine, 

fikseerimine 

Dokumentatsiooni 

analüüs 

Direktor Pidev Analüüsi tulemuste 

dokumenteerimine 

Tulemuste esitamine, 

parendusvaldkondade 

rakendamine 

Õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

läbiviimine 

 

Vaatlused, 

ankeedid 

vanematele, 

küsitluslehed 

lastele 

Direktor, õpetaja, 

vanem 

Perioodiline Vaatlustulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs ped. 

Nõukogus, 

ankeetide analüüs 

Tulemuste esitamine, 

parendustegevuste 

läbiviimine 

Lapse arengu 

hindamine 

Vaatlus, vestlus, 

arengutabelid, 

vajadusel IAK 

koostamine 

Õpetaja, vanem, 

eripedagoog/logopeed 

1 x aastas 

(uutel lastel  

2  x) 

Vaatluste, vestluse, 

arengutabelite 

täitmisest saadud 

andmete analüüs, 

IAK analüüs 

Info edastamine 

vanematele, 

individuaalsete 

arengueesmärkide 

püstitamine, 

kokkulepete 

sõlmimine ja nende 

edasine rakendamine 
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õppe- ja 

kasvatustegevuses 

Pedagoogide 

enesehindamine 

Enesehindamise 

tabel 

Pedagoog 1 x aastas On aluseks 

arenguvestluseks 

juhatajaga, töö 

analüüs 

Tulemuste 

individuaalne 

rakendamine, kärjääri 

planeerimine, 

koolitusvajaduse 

väljaselgitamine, 

hinnangud, 

kokkulepete 

saavutamine,  

parendustegevuse 

rakendamine 

Arenguvestlused 

personaliga 

Ettevalmistav  

küsimustik 

Direktor, töötaja 1 x aastas Hinnangute, 

ettepanekute 

dokumenteerimine 

Info esitamine, 

kokkulepete 

saavutamine, 

parendustegevus 

Koostöö 

personaliga, 

huvigruppidega 

Vestlused, 

ankeedid, 

hoolekogu 

hinnangud  

Pedagoogid, 

vanemad, direktor, 

pidaja 

Pidev Tulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs 

Tulemuste esitamine, 

kokkulepete 

saavutamine, 

parendustegevused 

Aastaaruande 

koostamine 

Hinnang aasta 

tööle, eesmärkide 

täitmisele 

Ped.nõukogu, 

hoolekogu 

1 x aastas, 

õppeaasta 

lõpus 

Tulemuste 

dokumenteerimine, 

analüüs 

Hinnangute 

esitamine, 

korrigeerivad 

tegevused, uue 

õppeaasta 

eesmärkide 

püstitamine, 

tegevuskava 

planeerimine  

 

Andmete kogumiseks kasutatakse järgmisi lisasid: 

1. Aruanne läbitud koolituse kohta (täidab personal); 

2. Õpetaja eneseanalüüs (pedagoogi ettevalmistus arenguvestluseks); 

3. Eneseanalüüsi alus mittepedagoogilisele personalile (alus arenguvestluseks); 

4. Direktori poolt läbi viidava õpetaja töö hindamise kriteeriumid (ettevalmistus arenguvestluseks); 

5. Hinnang pedagoogilisele tegevusele (täidab kogu personal); 

6. Rahuloluküsitlus vanematele (mõned küsimused muutuvad aastate lõikes); 

7. Väärtuste määratlemise küsitlus (kogu personalile ja vanematele); 

8. Küsitlusleht lapsele (lapse rahulolu väljaselgitamiseks UUS!) 


