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I SISSEJUHATUS 
Palivere Lasteaed Piibeleht arengukava aastateks 2018-2020 on dokument, mis määratleb 

koolieelse lasteasutuse arendamise põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskavad ning arengukava 

uuendamise korra. Arengukava on kindla ajaperioodi vältel asutuse tegevust planeeriv 

strateegiline dokument, mis on pidevalt täienev ja muutub meid ümbritsevate oludega. 

Lasteaia arengukava lähtub Palivere Lasteaed Piibeleht põhimäärusest, lasteaiasisesest 

hetkeseisu analüüsist ja Lääne-Nigula valla arengusuundadest. Arengukava on aluseks lasteaia 

aasta tegevuskava, rühmade tegevuskavade ning eelarve koostamisele ja investeeringute 

kavandamisele. Arengukava koostamisse on kaasatud kogu lasteaia kollektiiv ja hoolekogu 

liikmed. Arengukava kinnitab Lääne-Nigula Vallavalitsus. 

 

II ÜLDANDMED 
Direktor  Kerda Ledis 

Lasteaia nimi 
Aadress 
Telefon 
E-post 

Palivere Lasteaed Piibeleht 
Raba 2, Palivere, Lääne-Nigula vald 
47 24206 
palivere.lasteaed@laanenigula.ee 

Kodulehekülg http://paliverelasteaed.blogspot.com.ee/?m=1 

Teeninduspiirkond Lääne-Nigula vald 

Registrikood 75011323 

Koolitusluba nr 1424HTM 

Laste arv 53 

Rühmade arv 3 (Sipelgad, Kimalased, Lepatriinud) 

Õpetaja töörežiim 11 tundi 

Personali arv 13 

Lasteaia lahtioleku aeg 7.00 – 18.00 
 

III LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA 
Palivere Lasteaed asub looduslikult väga kaunis Palivere alevikus. Meid ümbritseb männimets, 

rikkalik ja mitmekesine taimestik, jõgi ning suusa- ja kelgumäed. Erinevaid võimalusi 

mitmesugusteks tegevusteks pakub Kuliste aas. Majas töötab 3 rühma. Lasteaia personal on 

kvalifitseeritud ning koostöö rühmades ja kollektiivis on olnud hea. Positiivne tagasiside 

Palivere Põhikoolist näitab seda, et ollakse rahul tööga alushariduse andmisel ja 

koolivalmiduse saavutamisel. Palivere Lasteaed toetab tervislikke eluviise ja tervislikku 

toitumist ning sellega seonduvalt toimub õppeaastas palju üritusi. 

Õpetuse aluseks on üldõpetus koduloolisel printsiibil, kus lähtume nädala temaatikast, 

aastaaegadest ja rahvakalendri tähtpäevadest. Õpetatav on seotud kodukoha, ümbritseva 
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looduse ja aastaaegade vaheldumisega. Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi integreeritult, 

vahetu kogemuse ja isetegemise kaudu.  

Palivere Lasteaia eripäraks on keskkonna teadlik kasvatus, loodushoid ja süvendatud 
loodustegevused. Lapsekeskse kasvatuse ja õpetuse läbiviimisel kasutame ka Hea Alguse 
metoodika elemente ja Kiusamisest vaba lasteaed metoodikat ja Avastusõppe metoodika 
elemente. 

 

3.1 Lasteaia põhiväärtused 

1. Hoolivus ja sallivus 

2. Lapsekesksus ja mängulisus 

3. Turvalisus 

4. Avatud koostööle ja uuendustele 

 

3.2 Õppetegevuse prioriteetsed valdkonnad 

1. Loodushoiu ja keskkonna teadlikkuse suurendamine. 

2. Austava, salliva, hooliva suhtumise kasvatamine läbi väärtuskasvatuse. 

3. Draamakasvatuse kaudu eelduse loomine lapse julgeks eneseväljenduseks. 

4. Lapse individuaalsusega ja erivajadustega arvestamine. 

 

IV ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS 

VALDKONNITI 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

TUGEVUSED 

 Arendustegevuses arvestatakse töötajate ja hoolekogu arvamuste ja ettepanekutega. 

 Süsteemselt viiakse läbi rahulolu-uuringuid lapsevanematega, töötajatega, lastega. 

 

ARENDUSSUUNAD 

 Lasteaia hea maine kujundamine. 



 Meeskonnatöö arendamine ja tõhustamine. 

 Tagada lasteaia areng läbi plaanipärase ja läbimõeldud juhtimise. 

 Juhtkond väärtustab oma meeskonda. Tunnustamine ja märkamine toimub 

igapäevaselt. 

 Loovate innovaatiliste projektide ja ideede rakendamise toetamine. 

4.2 Personali juhtimine 

TUGEVUSED 

 Personali kaasamine otsustusprotsessi. See toimub nõupidamiste, analüüside ja 

töögruppide kaudu. 

 Personal on motiveeritud osalema lasteasutuse eesmärkide kavandamisel ja 

elluviimisel. 

 Õpetajate osalemine erinevatel koolitustel ja alushariduse päevadel. 

 

ARENDUSSUUNAD 

 Töötada välja personalipoliitika, mis loob eeldused süsteemseks personalivajaduste 

hindamiseks, personali värbamiseks, kaasamiseks, toetamiseks ja arendamiseks, 

hindamiseks ja motiveerimiseks. 

 Toimiv majasiseste lahtiste õppetegevuste ja kogemusõppe süsteem. 

 Leida võimalused õpetaja abide koolitamiseks (näiteks lapsehoidja kutse 

omandamine). 

 Kogu lasteaia kollektiiv suhtleb omavahel avatult ja ausalt. 

 Lisada sisehindamise süsteemi arenguvestlused kogu personali liikmetega. 

 Kompetentsipõhine lähenemine töötajate kvalifikatsioonile (assistendi ametikoht). 

 Personali IKT alaste oskuste arendamine ja laiem rakendamine. 

 Personalile uute võimaluste loomine tulemaks toime multikultuursete laste/peredega 

ning HEV laste ja nende peredega. 

 Personali IKT alaste teadmiste arendamiseks viiakse läbi erinevaid sisekoolitusi. 

 Õpetajad osalevad nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes (IKT) projektides (HITSA, 

eTwinning) 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

TUGEVUSED 

 Koostöö hoolekogu ja lapsevanematega (koosolekud, üritused, küsitlused). 

 Koostöö Palivere raamatukoguga. 

 Koostöö erispetsialistidega Rajaleidjast. 

 Ühisüritused Lääne-Nigula vallas asuvate lasteaedadega. 



 

ARENDUSSUUNAD 

 Tagasiside küsimustik Palivere Lasteaiast kooliläinud laste kohta.  

 Kavandada süstemaatiline koostöö kõigi määratletud koostööpartnerite ja 

huvigruppidega. 

 Hoolekogu ja lapsevanemate senisest rohkem kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi 

ja lasteaia elu korraldatavatesse tegevustesse. 

 Lasteaia ja huvigruppide ühine panus lasteaia maine kujundamisel (ühisüritused, 

artiklid ajakirjanduses, kogukonna teavitamine lasteaias toimuvast). 

 Lapsevanemad ja hoolekogu on lasteaia heaolust ja laste tegemistest tõsiselt 

huvitatud. 

 Koolitused lapsevanematele. 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

TUGEVUSED 

 Maja on renoveeritud. 

 Õueala on täienenud uute atraktsioonidega – karussell, ronimistoru ja ronila. 

 On loodud head võimalused info kiireks liikumiseks (FB grupid, infotahvlid, list). 

 

ARENDUSSUUNAD 

 Terviseohtlikud õueteed asfalteerida. 

 Korrastada maja veesüsteem. 

 Uuendada saali põrand ja aegunud väravad. 

 Õuesõppe võimaluste arendamine õuealal. 

 Kaasaegse õpikeskkonna jätkuv arendamine. 

 Lasteaia infojagamise süsteemi korrastamine vastavalt vajadusele (läbi on mõeldud 

isikuandmete kaitse). 

 Kaasajastada rühmade mööbel ja soetada uusi mänguasju. 

 Liiklusrajad õuealale. 

 IKT vahendite/struktuuride soetamine, kaasajastamine 

 Õppereisid ja õppekäigud -  „toast väljas õppimine“ 

IKT vahendeid seisuga 1.08.17 
Sülearvutid – 5 
Must-valge printer – 2 
Värviprinter – 1 
Koopiamasin – 1 
Laminaator – 1 
 



4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

TUGEVUSED 

 Rühmades on loodud head mängu- ja õpikeskkonnad. Õppimine toimub läbi mängu, 

mis toetab väärtuste kujunemist, iseseisvat mõtlemist ja sotsiaalsete oskuste 

omandamist.  

 Lapsevanemaid toetatakse õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel 

nõustatakse neid. 

 Eripedagoogilise ja logopeedilise abi olemasolu (oma majas). 

 Tervist edendavad ja toetavad tegevused. 

 Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja analüüsimine toimub ühistel alustel (rühmade 

tegevuskavad, kuuplaan, õppeaasta kokkuvõte). 

 Lapse arengut hinnatakse regulaarselt. Igale lapsele on loodud arengumapp ja 

kooliminejatele koolivalmiduskaart. 

 Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. 

ARENDUSSUUNAD 

 Tagada lapse ea- ja võimetekohase arengu kaardistamine ja kokkuvõtete tegemine. 

 Kasutada õppetegevustes mitmekülgseid ja kõikide lapse arengut toetavaid 

õppemeetodeid. 

 Toetada lapse individuaalsust ja eripära – lapse arengu jälgimine, hindamine, 

erivajaduste märkamine ja sekkumine. 

 Tugimeeskonna suurendamine erivajadustega laste toetamiseks ja õpetajate 

nõustamiseks psühholoogi, eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi näol. 

 Laste ettevõtlikkuse, leidlikkuse ja parema sotsiaalse toimetuleku arendamiseks 

erinevate meetodite ja tegevuste rakendamine. 

 Kaasaegse õpikeskkonna pidev täiustamine lapse arengu toetamiseks. 

 Uute traditsiooniliste ürituste loomine õppe- ja kasvatustegevuste 

mitmekesistamiseks. 

 Kavandada ja toetada õppe- ja kasvatustegevustes õuesõppe, säästva tarbimise, 

meediakasvatuse, keskkonnakasvatuse tegevusi. 

 Õppekava uuendamine/muutmine. 

 

 

 

 



V SWOT ANALÜÜS NOVEMBER 2015 

S - Tugevused W - Nõrkused 
1. Töökas, teotahteline, uuendusmeelne, õppimis- ja 
koostööaldis kvalifitseeritud kaader. 
2. Renoveeritud maja, mis on lapsekeskne, hubane, 
valgusküllane, lapse loovale tegutsemisele kaasaaitav 
kasvukeskkond. 
3. Kaasaegne, ohutu ja esteetiline töökeskkond. 
4. Logopeedi/eripedagoogi olemasolu. 
5. Hea koostöö Palivere Külaraamatukoguga, Palivere 
Põhikooliga ja naaberlasteaedadega (Taebla, Martna, 
Linnamäe) 
6. Suur õueala. 
7. Kolm uut mänguatraktsiooni õuealal. 
8. Oma köögi kasutamine. 
9. Rühmades arvutid. 
10. Infotunnid. 
11. Muusika – ja liikumisõpetaja. 
12. Avarad rühmatoad ja eraldi ruumid erinevate 
tegevuste ja mängude läbiviimiseks. 
13. „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmis 
osalemine. 
14. Kirik (Nelipühi) on sageli pakkunud oma abi. 
Sponsoreeritud on jõuluetendusi, kostüüme, 
vahendeid, kingitusi, materjale. 
15. Lapsevanemad on noored, aktiivsed, energilised. 
16. Aktiivne koostöö lapsevanematega. 
17. Koostöö kohalike ettevõtetega. 

1. Õueala teed lastele terviseohtlikud. 
2. Piirdeaia väravad ei ole turvalised lastele (saavad ise 
lahti teha). 
3. Turvaliste ja kaasaegsete õuevahendite vähesus. 
4. Vähene projektide kirjutamise oskus. 
5. Sponsorite leidmine, sponsorlusürituste 
korraldamine. 
6. Kutsuda välisvaatleja, kes probleemide 
lahendamisel annaks adekvaatse hinnangu (väga 
sageli täiesti vastandlikud arusaamised). 
7. Erivajaduse kahtlusega lapsed, kellel puudub 
diagnoos. Vanemate vastuseis spetsialisti poole 
pöördumisel, et saaks lapsele teha IAK ja anda kiiresti 
abi. 
8. Puuduvad teadmised erivajadusega lastega 
töötamiseks (rühma abipersonal) ja samuti 
vanematega (kõik). 
9. Personali motivatsioonilangus. 

O - Võimalused T - Ohud 
1. Lasteaed kui kogukonna kokkusaamise koht 
(beebikool, line-tantsu trenn). 
2. Erinevatest projektidest saadud ressursside 
kasutamine õppekasvatustöös ja arendustegevuses. 
3. Koostöö hoolekoguga, lapsevanemate, perede, 
kogukonnaga lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna 
parendamisel, mitmekesistamisel. 
4. Uued oskused ja teadmised erinevatest 
õpitubadest. 
5. Heategevus, sponsorlus. 
6. Saab kasutada koolitustel saadud teadmisi lasteaia 
igapäevaelus. 
7. Muusikakooli esinemised. 
8. Valla arendusnõuniku poolt projektide kirjutamine 
ressursside ning õppe- ja kasvatustöö toetamiseks. 

1. Vabade töökohtade nappus. Madalad töötasud ei 
motiveeri noori siia tulema. 
2. Perede ärakolimine. 
3. Haigete laste toomine lasteaeda seoses 
lapsevanemate hõivatusega ja see ohutstab teiste 
laste ja töötajate tervist. 
4. Katkised pered, rasked olukorrad kodudes. 
5. Lapsevanem eitab lapse erivajadust, tekivad 
konfliktid. 
6. Väike koht, kõik tunnevad kõiki, küla räägib. 

 

 



 

 

 

 

 



V VALDKONDADE ARENDUSTEGEVUSKAVAD 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: Väärtustel põhinev juhtimine 

Tegevus Saavutatav tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja 

Väärtushinnangute järgmine Lasteaia tegevus toetub ühistele väärtustele ja 
eesmärkidele. Lasteaia hea maine. 

X X X Direktor 

Nõupidamised, infotunnid, 
hoolekogu koosolekud ja 
pedagoogilised nõupidamised 

Koostöö lasteaia juhtkonna ja personali ja 
hoolekogu vahel. 

X X X Direktor 

Kaasav juhtimine. Kogu 
personali kaasamine lasteaia 
arengu kavandamisse ja 
otsustusprotsessidesse. 

Iga töötaja on teadlikult huvitatud lasteasutuse 
arengust. 

X X X Direktor 
Personal 

Metoodiliste võtete 
uuendamine 

Kvaliteetne ja uuenduslik õppe- ja kasvatustöö 
(kasutatakse erinevate metoodikate põhimõtteid, 
IT kasutamine õppetöös) 

X X X Pedagoogid 

Tuleohutusõppuste 
korraldamine ja riskianalüüside 
koostamine 

Ohutu töö- ja õpikeskkond personalile ja lastele X X X Direktor 
Töökaitsevolinik 

Dokumentide korrastamine, 
uuendamine 

Seadustele vastavad kaasaegselt vormistatud 
dokumendid. 

X X X Direktor 

Organisatsiooni SWOT analüüs Kaardistatud hetkeolukord. X X X Direktor 
 

 



5.2 Personali juhtimine 

Eesmärk: Personal ja hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

Tegevus Saavutatav tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja 

Kriisiplaani koostamine 
koostöös personaliga ja 
järgimine 

Töötajate teadlik käitumine ohu korral X X X Direktor 

Õpetajat abistavate töötajate 
koolitamine 

Õpetajat abistavad töötajad on läbinud lapsehoidja 
kutse 

X X X Direktor 

Majasisesed tuletõrje- ja 
esmaabikoolitused  

Ohu korral töötajate asjatundlik käitumine X X X Direktor 

Koolituste kohta tagasiside 
võtmine pedagoogilistel 
nõupidamistel 

Koolituste tõhusus X X X Direktor 

Lasteaia tegevusega seotud 
kavade, plaanide 
väljatöötamine, täiendamine, 
uuendamine 

Personal, pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu on 
kaasatud maja arendustegevusse 

X X X Direktor 

Süsteemne sisehindamine Õpetajate eneseanalüüside kokkuvõtted X X X Direktor 

Arenguvestlused 
õpetajatega/teiste töötajatega 

Enese arengut planeeriv ja juhtiv õpetaja/töötaja X X X Direktor 

Infotehnoloogia vahendite 
kasutamise oskuste arendamine 
ja rakendamine 

IT vahendite aktiivne kasutus õppetöös (robootika) X X X Direktor 
Pedagoogid 

 

 

 

 



 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisse. 

Tegevus Saavutatav tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja 

Palivere Põhikool on kaasatud 
lasteaia töösse ühisürituste ja 
lasteaia vilistlaste kaasamisega. 

Lastel on tihe side kodukooliga ja õpilastega, ei teki 
koolistressi. 

X X X Direktor 

Lastevanemate kaasamine Kaasata lapsevanemaid aktiivselt osalema lasteaia 
õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisse (oma ametite 
tutvustamine, õppetöös osalemine, ürituste 
läbiviimine, õppekava arendustegevustes) 

X X X Pedagoogid 
Direktor 

Koostöö kavandamine Osaleda külaraamatukogu projektides ja 
keskkonnaalastes projektides. Tagasiside koolist 
annab edasised suunised tööks kooliks 
ettevalmistamisel 

X X X Pedagoogid 
Direktor 

Huvigruppidega koostöö 
hindamine, rahulolu õppe- ja 
kasvatustöö tasemega 
hindamine 

Lapsevanematega rahulolu-uuringud toimuvad 
regulaarselt 

X X X Direktor 

Koostöös hoolekoguga lasteaia 
arengut silmas pidades 
eesmärkide püstitamine ja 
nende täitmise jälgimine 

Hoolekogu on aktiivne koostööpartner X X X Direktor 

Kogemuste vahetamine teiste 
lasteaedadega õppekava 
arendusel 

Täienenud õppekava X X X Direktor 

Lasteaia tegevuse kajastamine 
meedias 

Kohalikus infolehes/maakonnalehes avaldatud 
artiklid 

X X X Pedagoogid 
Direktor 



Lapsevanemate nõustamine 
erispetsialisti poolt 
(psühholoog) 

Lapsevanematele tagatud erispetsialisti tugi X X X Direktor 

Õppeaasta töökokkuvõtte 
tutvustamine hoolekogule 

Hoolekogu on informeeritud lasteasutuse töö 
tulemuslikkusest 

X X X Direktor 

Uute laste vanematele lasteaia 
õppe- ja kasvatustöö korralduse 
ja vastava rühma tegevuskava 
tutvustamine 

Informeeritud lapsevanem X X X Pedagoogid 

 

5.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärk: Säästlikult ja tõhusalt ressursse kasutades on loodud turvaline ning kaasaegne õpe- ja töökeskkond. 

Tegevus Saavutatav tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja 

Kaalukiiged õuealale Lapsed saavad õuealal aktiivsemalt tegutseda  X  Direktor 

Terviseohtlikud teed 
asfalteerida õuealal 

Lastel on turvalisem ja saab täidetud tervisekaitse 
nõue 

  X Direktor 

Veesüsteemi korrastamine ja 
saali põranda uuendamine 

Säästlikum majandamine ja lastel turvaline 
õpikeskkond 

 X  Direktor 

Mängumaja ja õuesõppe 
paviljon 

Õueala täiustamine. Amortiseerunud varjualune 
saab likvideeritud ja lastele õuesõppe tingimused 
loodud 

X   Direktor 

Õueala täiendamine 
vahenditega  

Esteetiline ja lastele mängulusti pakkuv õueala  X X Direktor 

Rühmaruumide/koridoride 
seinte värvimine 

Rühmaruumide/koridoride värskendatud ja 
korrastatud seinad 

X X X Direktor 

 



5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: Suunata ja toetada laste teadmiste ja oskuste omandamist arengut soodustavas keskkonnas. 

Tegevus Saavutatav tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja 

Väljasõidud, ekskursioonid Oskus käituda väljaspool lasteaia keskkonda. Lapse 
teadlikkus looduse hoiust ja kaitsest ning tervislikest 
eluviisidest paranevad ja täienevad. 

X X X Pedagoogid 
Direktor 

Erivajaduste varajane 
märkamine ja sekkumine 

Logopeedilise ja eripedagoogilise abi kättesaadavus 
majas 

X X X Direktor 
Logopeed 
Psühholoog 

HEV lapsed saavad abi läbi 
Rajaleidja või läbi IAK 

Loodud võimalused tööks HEV lastega X X X Pedagoogid 
Direktor 

Arenguvestlused 
lapsevanematega 

Toimiv koostöö peredega X X X Pedagoogid 

Laste arengumappide järjepidev 
täiendamine 

Lapse arengu hindamist toetavad materjalid X X X Pedagoogid 

Töö õppekavaga – analüüs, 
täiendamine, õppematerjali 
kaasajastamine 

Ootuspärased tulemused lapse arengus X X X Direktor 
Pedagoogid 

Lõimitud õuesõpe igas 
valdkonnas: looduse- ja 
terviseraja kasutamine  Palivere 
metsas 

Laps saab vahetu kogemuse ja õpib looma seoseid 
elus ja eluta loodusega 

X X X Pedagoogid 

Üldõpetuse põhimõtete 
rakendamine õppetegevustes 

Integreeritud õppetegevus X X X Pedagoogid 

Õppekavast, laste eripärast ja 
vanemate soovist lähtuvate 
huviringide loomine 

Huvialaringid toetavad lapse igakülgset arengut X X X Direktor 
Treenerid 



Jätkata projektiga „Kiusamisest 
vaba lasteaed“ 

Lastes austava, salliva ja hooliva suhtumise 
kasvatamine 

X X X Pedagoogid 

Etenduste loomine ja 
mängimine teatrikuul 

Draamakasvatuse kaudu lapse loovuse arendamine 
ja eelduse loomine julgeks eneseväljenduseks 

X X X Pedagoogid 

Lasteaia väärtustest , eripärast 
ja Eesti rahvakalendri 
tähtpäevadest lähtuvate 
ürituste korraldamine ja 
traditsioonide kujundamine 

Väärtustel põhinev suhtlemine X X X Pedagoogid 

Tervisedendusliku mõtteviisi 
rakendamine lasteaia 
igapäevaelus 

Tervislik eluhoiak X X X Pedagoogid 

 

  

 

 

 

 

 



VI ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse vajadusel üks kord aastas Palivere 

Lasteaed Piibeleht pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekul. Lasteaia arengukava 

kuulub muutmisele seoses: 

1) Haridusalase seadusandluse muudatustega 

2) Lasteaia eelarve muudatustega 

3) Lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutega 

4) Arengukava tähtaja möödumisega 

5) Muudatustega investeeringute kavas 

Arengukava täitmise hindamist ja uuendamist korraldab lasteaia direktor. Arengukava 

esitatakse Lääne-Nigula Vallavalitsusele kinnitamiseks. Arengukava avalikustatakse Lääne-

Nigula Valla kodulehel. 

 

 

Pedagoogilise nõukogu kooskõlastus 

Palivere Lasteaed Piibeleht arengukava 2018-2020 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud 

pedagoogilisel nõupidamisel 26.03.2018. 

Päevakorrapunkt 11. Kooskõlastada ja kinnitada Palivere Lasteaed Piibeleht arengukava 

2018-2020. 

Otsustati: Kinnitada Palivere Lasteaed Piibeleht arengukava aastateks 2018-2020. 

Iines Urm 
Koosoleku protokollija 
 
Palivere Lasteaia hoolekogu kooskõlastus 

Palivere Lasteaed Piibeleht arengukava 2018-2020 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud 
lasteaia hoolekogu koosolekul 09.05.2018 

Päevakorrapunkt 1. Kooskõlastada ja kinnitada Palivere Lasteaia arengukava 2018-2020.  

Otsustati: Kinnitada Palivere Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020. 

 
Liina Räli 
Koosoleku protokollija 
 
 
Kerda Ledis 
Palivere Lasteaed Piibeleht direktor 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


