
Lisa 

Mulgi Vallavolikogu 

20.12.2017 määrusele nr 6 

 

 

 

 

 

 

ÕISU LASTEAED 

 

 

ARENGUKAVA 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õisu 2017 

 



2 
 

Sisukord 

SISSEJUHATUS .......................................................................................................... 3 

1. LASTEAIA ÜLDINFO: ....................................................................................... 4 

1.1. AJALUGU ......................................................................................................... 4 

1.2. LASTEAIA STRUKTUUR ..................................................................................... 5 

1.3. LASTEAIA PERSONAL ....................................................................................... 5 

1.4. LASTEAIA ASEND, TEENINDUSPIIRKOND JA KIRJELDUS .................................... 5 

1.5. LASTE ANDMED ............................................................................................... 7 

2. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED, SWOT ANALÜÜS ..... 8 

2.1. LASTEAIA MISSIOON ........................................................................................ 8 

2.2. LASTEAIA VISIOON ........................................................................................... 8 

2.3. LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED ............................................................................. 8 

2.4. SWOT ANALÜÜS ............................................................................................. 9 

3. SISEHINDAMISE ANALÜÜS ......................................................................... 10 

3.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE ........................................................................ 10 

3.2. PERSONALI JUHTIMINE ................................................................................... 10 

3.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA .......................................................................... 10 

3.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE ............................................................................... 11 

3.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS........................................................................ 11 

4. ARENGUSUUNAD JA VALDKONNAD 2017-2020...................................... 12 

4.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE ........................................................................ 12 

4.2. PERSONALI JUHTIMINE ................................................................................... 12 

4.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA .......................................................................... 12 

4.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE ............................................................................... 13 

4.5. ÕPPE JA KASVATUSPROTSESS ......................................................................... 13 

5. TEGEVUSKAVA 2017-2020 ............................................................................. 15 

5.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE ........................................................................ 15 

5.2. PERSONALI JUHTIMINE ................................................................................... 15 

5.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA .......................................................................... 15 

5.4. FINANTS- JA HALDUSJUHTIMINE .................................................................... 16 

5.5. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ................................................................................ 16 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD ....................................................... 17 

  



3 
 

SISSEJUHATUS 

Õisu Lasteaia arengukava on koolieelse lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostatud 

dokument, mis on valminud koostöös asutuse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. 

Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhivaldkonnad- ja suunad, tegevuskava aastateks 

2017-2020 ning arengukava uuendamise kord. 

Õisu Lasteaia arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seaduse § 9
1 

(avaldamismärge: RT I, 

20.12.2015, 22), Õisu Lasteaia põhimäärusest (12.04.2015), Õisu Lasteaia sisehindamise aruandest 

(30.01.2014). 
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1. Lasteaia üldinfo: 

Asutus:  Õisu Lasteaed 

Aadress:  Ringi 9, Õisu alevik, Mulgi vald, 69502 

Telefon:  + 372 58 861 081 

E-post:   lillilasteaed@gmail.com 

Õppekeel:   eesti keel 

Rühmade arv:  üks liitrühm 

Koolitusloa nr: 2681HTM 

Registrikood:   75010105 

 

1.1. Ajalugu 

17.12.1985 aasta avati Õisu sovhoosi lasteaiana. Sel ajal mahutas lasteaed 40 last ja oli 

kaherümaline - sõimerühm ja aiarühm. 

1986. liideti lasteaed Õisu Sovhoostehnikumiga. 

1992. töötas lasteaed Halliste Vallavalitsuse alluvuses üherühmalisena. 

2017. töötab lasteaed Halliste Vallavalitsuse õigusjärglase, Mulgi Valla, alluvuses üherühmalisena. 
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1.2. Lasteaia struktuur 

 

1.3. Lasteaia personal 

Õisu lasteaia personali kuuluvad: direktor, kaks õpetajat, õpetaja abi ja kokk. Töötajate värbamisel 

on arvestatud töötajate vastavust kvalifikatsioonile, isikuomadusi ja koostöötahet. Õpetajad 

omavad nõutud kvalifikatsiooni. Koolitusi planeeritakse vastavalt riiklikele nõuetele ja rahalistele 

võimalustele. 

1.4. Lasteaia asend, teeninduspiirkond ja kirjeldus 

Õisu lasteaed on Mulgi valla poolt hallatav koolieelne munitsipaalallasutus. Lasteaed asub Õisu 

alevikus, loodulikult kaunis kohas, Õisu mõisa ja selle ümber asetseva looduskaitse all oleva pargi 

naabruses.  Mõisa territooriumil asub vabadusvõitlejate mälestuskivi. Lasteaia lähedal asuvad 

kolm järve - Õisu järv koos linnuvaatustorniga, Kalvre järv kosega ja Veski järv koos vesiveskiga. 

Lasteaiast poole kilomeetri kaugusel Vidva oja kaldal asub Põrguoru matkarada.  

Õisu lasteaia teeninduspiirkond on Mulgi vald, Halliste piirkond. Peale Mulgi vallas elavate laste 

võetakse vabade kohtade olemasolul lapsi vastu ka väljaspool Mulgi valda. 

Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. 1992. 

aastast alates töötab Õisu lasteaed ühe liitrühmalisena, võimaldades alusharidust 2-7-aastasele 

lastele. 01.01.2015. vastu võetud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatuse (§ 6 p 4) alusel 

võetakse lapsi liitrühma alates 1,5 aasta vanuselt. 

Mulgi vallavanem 

 

Õisu lasteaia direktor 

 

Lasteaia õpetaja 

Lasteaia õpetaja abi 

Kokk 
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Rühma kasutuses on: rühma- ja riietusruum, õppe- ja söögituba, magamistuba, tualettruumid. 

Muusikaline tegevus, s.h pidude ja ürituste läbiviimine, toimub rühma ruumis. Liikumistegevus 

toimub õues ja rühmaruumis.  

Lasteaed on avatud 10,5 kuud aastas (v.a kollektiivpuhkuse aeg), 12-tunnisena, kella 6.45 kuni 

18.45. 

Õisu lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades 

luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, 

vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav. Samuti hoida ja 

tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja 

kehalist arengut. 

Õisu lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted: 

 õppimine mängu kaudu; 

 lapse loovuse ja mõttetegevuse toetamine ja arendamine; 

 lapse tervise hoidmine ja kaitsmine, liikumisvajaduse rahuldamine; 

 liiklusohutuse tagamine; 

 kodulooliste ja kultuuritraditsioonide hoidmine; 

 lapsele turvatunde tagamine; 

 eduelamise tagamine, tunnustamine; 

 eneseteenendamise arendamine. 

Õppekava koostamisel on arvesse võetud Õisu lasteaia looduskaunist asukohta. Lasteaia väiksus 

tagab igapäevaselt hea keskkonna inimeste vaheliste suhete tasandil (hooliv, lugupidav suhtumine 

ja kodutunne). Lasteaias arvestatakse kõigi laste individuaalsusega. 
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1.5. Laste andmed 

Tabel 1. 01.09.2017 õppeaasta seisuga on Õisu Lasteaias 18 last: 

1,5 – 3 aastased 2 

3- 5 aastased 7 

5 aastased 5 

6- 7 aastased 4 

Tabel 2. Laste arv erinevate näitajate alusel 

Õppeaasta Laste arv õ/a alguses LA lõpetajad 

(kooliminejad) 

2013- 14 17 1 

2014- 15 18 7 

2015- 16 17 1 

2016- 17 17 5 

Tabel 3. Lasteaiaga seotud kohatasud ja maksud 

Aasta Lasteaiakoha 

arvestuslik 

maksumus 

(eur/kuus) 

Õppe-osalustasu, 

mida tasub 

lapsevanem 

(eur/kuus) 

Toidupäeva 

maksumus (eur) 

2013- 14 230 30 1,44 

2014- 15 250 30 1,44 

2015- 16 302 30 1,44 

2016- 17 313 30 1,44 

Kui perest käib lasteaias kaks või enam last ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 

vallas, saab lapsevanem soodustust 100% teise ja iga järgneva lasteaias käiva lapse eest. 
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2. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED, SWOT ANALÜÜS 

2.1. Lasteaia missioon 

Õisu Lasteaed on koolieelne haridusasutus, mille missiooniks on: 

 laste arengut soodustava kasvukeskkonna loomine ja arendamine; 

 eelkooliealiste laste õpetamine, alushariduse õppekava järgimine; 

 lapsevanemate toetamine ja nõustamine; 

 piirkonnas elavate vanemate tööl käimise võimaldamine, mida aitavad tagada lasteasutuse 

hea logistiline asukoht ja paindlikud lahtioleku ajad.  

2.2. Lasteaia visioon 

Õisu lasteaed tagab turvatunde ja paneb aluse lapse huvile elukestva õppe vastu. 

2.3. Lasteaia põhiväärtused  

 Laps on lasteaias loov, uudishimulik, viisakas, teistega arvestav, õpihimuline, isikupärane 

ja terve. 

 Töötaja on lasteaias koostööaldis, lojaalne, muutustega kohanev, arenev ja õppiv, 

empaatiline. 

 Lapsevanem on lasteaias koostöövalmis, usaldav, väärtustav ja lapse arengust huvituv. 

 Õisu lasteaed on turvaline, hooliv, lapsekeskne ja usaldusväärne. 
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2.4. SWOT analüüs 

Tugevused 

1. tugeva alushariduse tagamine 

2. püsiv kvalifitseeritud kaader 

3. liitrühma eripärast lähtuvalt laste 

eripärasusi arvestav õppekava 

4. valla lastel soodne lasteaiamaks 

5. hea koostöö peredega 

6. õpetajate oskused töötada liitrühmas 

7. õues õppe võimalused (park, järved, 

matkarada, linnuvaatustorn, mägi 

talviseks tegevuseks, mets) 

8. traditsioonid ja üritused 

9. igale lapsele individuaalne tähelepanu  

10. noorte perede Õissu kolimine 

11. mängumaja olemasolu õuealal 

 

Nõrkused 

1. puudub koosseisuline logopeed 

2. lasteaia ventilatsioon vajab 

kaasajastamist 

3. huviringide puudus 

4. õuealal vähesed atraktsioonid, mis 

sobivad 2-3 aastastele  

5. kesine haljastus õuealal 

Võimalused 

1. koostöö vallaga, teiste vallaasutustega 

2. koostöö oma valla teiste 

lasteasutustega 

3. koostöö ja avatus kõigil tasanditel 

(perearst, sotsiaaltöötaja, psühholoog, 

logopeed) 

4. meeskonnatöö arendamine 

5. projektide kaudu arenguks vajalike 

vahendite taotlemine 

6. osalemine koolitustel 

7. raamatukogu kasutamine 

8. tunnustus- ja motivatsioonisüsteem 

Ohud 

1. sotsiaalabi vajavad töötud vanemad 

2. tööpuudus piirkonnas 

3. haigeid lapsi tuuakse lasteaeda 
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3. SISEHINDAMISE ANALÜÜS 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 Arendustegevus ja sisehindamine on süstemaatiline. 

 Kõik töötajad ja hoolekogu liikmed on kaasatud arendustegevusse. 

 Lasteaia missioon ja visioon on uuendatud koos personali ja hoolekoguga. 

 Vallavolikogus on kinnitatud kaasajastatud põhimäärus. 

 Hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt kinnitatud kaasajastatud lasteaia kodukord. 

3.2. Personali juhtimine 

 Juhil on ülevaade personalist tervikuna. 

 Personal on kaasatud otsustamisprotsessidesse. 

 Lasteaias töötavad erialase ettevalmistusega, pikaajalise töökogemusega ja kvalifikatsiooni 

nõuetele vastavad õpetajad. 

 Õpetajate eneseanalüüs on täidetud, et aidata toetada lapse arengut. 

 Õpetajatel on viimase viie aasta jooksul läbitud 160 tundi täiendkoolitust. 

3.3. Koostöö huvigruppidega 

 Pedagoogid säilitavad ja uuendavad koostööd lastevanematega ja omavalitsustega. 

 Koostöö teiste ümbruskonna lasteasutustega ja erinevate koostööpartneritega. 

 Hoolekogu ja kohalik omavalitsus on kaasatud lasteaia arendustegevusse. 

 Mulgi valla lehes kajastatakse Õisu lasteaias toimuvat. 

 Lapsevanemad osalevad lasteaia igapäevases tegevuses: lastevanemate, hoolekogu 

koosolekutel, ühisüritustel, õue- ja mänguvahendite remontimisel. 

 Lapsevanemad osalevad 100% arenguvestlustel. 

 Sotsiaalmeedia suletud grupis kajastatakse lapsevanematele laste igapäevategevusi. 
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3.4. Ressursside juhtimine 

 Õisu Lasteaial on Mulgi valla eelarves oma alaeelarve, mille kinnitab volikogu. 

 Lasteaia rahastamine toimub Mulgi valla eelarve vahenditest ja lastevanemate osalusest. 

 Planeeritud eelarvest on kinni peetud ja planeeritud tegevused on ellu viidud. 

 Lasteaias on teostatud väliskoridori remont, muretsetud nõudepesumasin, õuealale soetatud 

mängumaja, valgustid parandatud ja sellealane kontroll teostatud.. 

 Kulutused päästeameti- ja tervisekaitseameti kehtestatud nõuete täitmiseks. 

 Pidev õppevahendite soetamine ja katkiste mänguasjade vahetamine. 

 

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 Lasteaia õppe- ja kasvatustöö on pidev. 

 Planeerimisel lähtutakse lasteaia tegevuskavast. 

 Lasteaial on toimiv sisehindamissüsteem.  

 Lapse arengu hindamise süsteem toimib.  

 Lasteaia õpikeskkond on lapsekeskne.  

 Õpetajatel on dokumentatsiooni täitmine läbi mõeldud. 

 Lasteaia mängu– ja õppevahendite täiendamine on pidev 

 Lastega käiakse pidevalt õppekäikudel. 
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4. ARENGUSUUNAD JA VALDKONNAD 2017-2020 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Arengusuund: lasteaia juhtimise edendamine. 

Eesmärgid:  

 täita ja analüüsida ning uuendada lasteaia arengukava; 

 uuendada ja koostada lasteaia tööd reguleerivaid dokumente; 

 viia läbi riskianalüüs koos hoolekoguga; 

 sisehindamise aruande koostamine; 

 sisehindamise mõju analüüs lasteaia arengutegevusele. 

4.2. Personali juhtimine 

Arengusuunad: lasteaia personal on arengu ja koostöövõimeline, lasteaias töötab professionaalne 

personal. 

Eesmärgid: 

 kaasata õpetaja abi erinevatesse koostöögruppidesse, et suurendada tema arusaamist 

lasteasutuse eesmärkidest ning enda rollist ja vajalikkusest lasteasutuses;  

 koolitusvajaduste väljaselgitamine vastavalt sisehindamise tulemustest;  

 personal osaleb õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel; 

 personal on motiveeritud arenguvestlustel osalema; 

 personali ühtsuse ja koostöö arendamine ja saavutamine. 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

Arengusuunad: lastevanemate suurem kaasamine lasteaia tegemistesse; leida võimalusi teiste 

õppeasutustega ühisüritusteks ja projektitöödeks (kõigi Mulgi valla lasteaedadega ja Halliste 

kooliga). 

Eesmärgid: 

 luua koos lastevanematega läbimõeldud süsteem vanemate kaasamiseks ürituste 

kavandamisel; 

 otsida koostöövorme teiste valla lasteaedadega; 

 üksteise vajadustega arvestav koostöö huvipoolte vahel; 
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 jätkuv hea koostöö valla rahvamajadega suuremate ühisüritustega korraldamiseks; 

 huviringide organiseerimine valla huvigruppide toel;  

 lastega Halliste kooli spordisaalis treeningringis osalemine. 

4.4. Ressursside juhtimine 

Arengusuunad: turvalise ja kaasaegse kasvukeskkonna kujundamine lasteaias; lasteaias on 

ajakohane materjal – tehniline baas; säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

Eesmärgid:  

 püsida konkurentsivõimelisena; 

 õpetajate palgatõus; 

 IT- koolitused õpetajatele; 

 täiendada õues mänguvahendeid, korrastada õueala haljastust; 

 liikumisteemalise nurga rajamine, pinnata asfalteeritud õueala osa; 

 osaliselt uuendada inventari, s.h korrastada lasteaia kelder; 

 jätkata turvalise ja kaasaaegse kasvukeskkonna kujundamist; 

 olemasolevate ressursside otstarbekas kasutamine; 

 eelarve täitmise analüüsimine; 

 koostöö hoolekogu ja vallavalitsusega eelarve koostamisel. 

4.5. Õppe ja kasvatusprotsess 

Arengusuunad: lasteaed pakub lastele võimetekohast ja õppekavale vastavat alusharidust, mis 

tagab sujuva ülemineku kooli; lasteaias on loodud tingimused lapse arengu jälgimiseks ja 

eripäradega arvestamiseks; looduslähedusest tulenevalt arendada välja loodus- ja õuesõppe suund. 

Eesmärgid: 

 viia läbi koolitus õpetajate paremate tulemuste saavutamiseks laste arengu hindamisel; 

 leida võimalused koolituseks õpetajatele erivajadustega ja käitumishäiretega lastega 

toimetulekuks; 

 kavandada arenguvestlused koos mõlema lapsevanemaga; 

 jätkata koostööd Rajaleidjaga, et leida lastele ja lapsevanematele parim professionaalne 

abi; 

 õppetegevus toimub mängu läbi; 
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 pedagoogide vaheline sujuv, üksteist täiendav, toetav ja arendav koostöö; 

 logopeedilise abi võimaldamine; 

 toetada lapse individuaalset arengut läbi arenguvestluse ja individuaalse lähenemise; 

 rakendada vaatlusmeetodit ja kaardistada lapse areng kirjalikult ning anda tagasisidet 

lapsevanemale; 

 koolivalmiduse hindamine koos logopeediga - sügisel intervjuu V. Neare testi alusel, 

sügisel H. Kivipõld - Verbitskas´e   kuueaastaste koolivalmiduse testi alusel; 

 infotehnoloogia võimaluste kasutamine õppeprotsessis; 

 õppekorraldustes lähtutakse lapsekesksest metoodikast ja integreeritud õppetegevusest; 

 varajane erivajaduse märkamine koostöös õpetajatega ja logopeediga. 
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5. TEGEVUSKAVA 2017-2020 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine 

TEGEVUS 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA 

*Arengukava koostamine *   * direktor 

*arengukava täitmine ja 

uuendamine 

* * * * direktor 

*sisehindamise aruande 

koostamine 

* * * * direktor 

*sisehindamise mõju analüüs 

lasteaia arendustegevusele 

* * * * direktor 

*aasta tegevuskava koostamine ja 

kinnitamine 

* * * * direktor 

*dokumentatsiooni korrastamine * * * * direktor 

*lasteaia turvalise ja tervisliku 

keskkonna riskianalüüs 

* * * * direktor 

5.2. Personali juhtimine 

VALDKOND 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA 

*pedagoogiliste nõukogude ja 

üldkoosolekute korraldamine 

* * * * direktor 

*personali professionaalsuse 

tõstmine 

* * * * direktor 

*arenguvestluste korraldamine 

personaliga 

* * * * direktor 

*õpetajate eneseanalüüsi vormi 

täiendamine saavutuste osas 

*    direktor 

*koolivajaduste väljaselgitamine * * * * direktor+ 

õpetajad 

*osalemine valla üritustel (lapsed 

ja personal) 

* * * * direktor 

5.3. Koostöö huvigruppidega 

VALDKOND 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA 

*lastevanemate arvu 

suurendamine lasteaia ürituste 

kavandamisel ja läbiviimisel 

* * * * direktor 

*Mulgi valla teiste lasteaedadega 

koostöö arendamine 

* * * * direktor 

*teiste lasteasutuste külastamine 

parima töökogemuse vahetamise 

eesmärgil 

* * * * direktor 

* koostöö valla allasutustega * * * * direktor 

*kohtumised teiste lasteasutustega 

ühiseks projektitööks 

* * * * direktor 
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5.4. Finants- ja haldusjuhtimine 

VALDKOND 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA 

*eelarve koostamine * * * * direktor+ 

pedagoogiline 

nõukogu 

*eelarve täitmise analüüs * * * * direktor+ 

hoolekogu 

*eelarve on täidetud ja planeeritud 

kooskõlas arengukavaga 

* * * * direktor+ 

hoolekogu  

*toimiv eelarveliste vahendite 

vajaduste prognoos 

* * * * direktor+ 

hoolekogu 

 

5.5. Õppe- ja kasvatustöö 

VALDKOND 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA 

*koolivalmiduse hindamine * * * * direktor+ 

õpetajad 

*erivajaduse märkamine 

koostöös õpetaja + logopeediga 

* * * * direktor+ 

õpetajad 

*laste arengu jälgimine, 

hindamine, dokumenteerimine, 

analüüsimine, arenguvestluste 

läbiviimine, arengumappide 

koostamine 

* * * * õpetajad 

*õppekava analüüs * * * * direktor+ 

õpetajad 

*täiendatud õppekava 

rakendamine ja analüüs 

* * * * õpetajad 

*integreeritud õppetegevused * * * * õpetajad 

*mängu tähtsustamine, 

mänguoskuste väärtustamine ja 

arendamine 

* * * * õpetajad 

*lastevanemate toetamine ja 

nõustamine 

* * * * direktor+ 

õpetajad 

*rühmasisese vestlusringi 

korraldamine 

* * * * direktor+ 

õpetajad 

*lapsekeskse metoodika 

kasutamine 

* * * * õpetajad 

*õueala atraktsioonide 

kaasajastamine, liiklusõppeala 

rajamine, teede hooldus ja 

remont  

 * *  direktor+ 

õpetajad 
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse igal aastal. Arengukava 

korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamistulemustest. Arengukava täitmise 

analüüsi teeb ja selle eest vastutab lasteaia direktor, kasutades erinevaid töövorme kogu kollektiivi, 

lapsevanemate ja ka vanemate laste seas (sisehindamine, enesehindamine, ankeet, aruteluvestlus 

personaliga jm). 

 Lasteaia aasta tegevuskava koostamisel lähtutakse käesolevas arengukavas sõnastatud visioonist, 

eesmärkidest ning tegevuskavast. 

Arengukava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal septembrikuu pedagoogilises nõukogus ja 

lasteaia hoolekogus. Ettepanekud arengukava täitmiseks või muutmiseks arutatakse läbi lasteaia 

hoolekogus ja lasteaia pedagoogilises nõukogus. 

 Arengukava kuulub muutmisele seoses muudatustega seadustes ja teistes õigusaktides,   

koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas, Mulgi valla investeeringute kavas või lasteaia 

eelarves, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu algatatud ettepanekutega ja lasteaia arengukava 

määratud tähtaja möödumisel. 

Arengukava täitmist analüüsitakse sisehindamise käigus ja vastavalt sisehindamise tulemustele 

korrigeeritakse arengukava tegevuskava ning koostatakse uus arengukava. Arengukava 

muudatused esitatakse Mulgi Vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks. Arengukava kinnitab 

Mulgi Vallavolikogu.  


