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1. Sissejuhatus 

Padise Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, 

lasteaia põhimäärusest, õppekavast, sisehindamise aruandest ja Lääne - Harju valla 

arengukavast 2019 - 2030. Lisaks on arvestatud laste, personali ja lastevanemate rahulolu 

küsitluste ning  hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutega. 

Arengukava tagab lasteasutuse järjepideva arengu, määrab tegevuse põhisuunad ja -

valdkonnad aastateks 2021 - 2025. Arengukava on aluseks õppeaasta tegevuskavade ja 

eelarve koostamisel. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, stardiplatvormist aastal 2021, õppeasutuse tegevust 

mõjutavatest teguritest, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldustest,  peamiste 

arengusuundade ja eesmärkide kirjeldusest 2021 - 2025 ning arengukava muutmise ja 

kinnitamise korrast.  

 

2. Stardiplatvorm aastal 2021 

Lasteaia kontaktandmed: Lasteaia Padise küla Lääne - Harju vald Harjumaa 76001, 

direktor@padisela.edu.ee, http://padisela.edu.ee,  https://www.facebook.com/Padise-

Lasteaia-vanemad-666559840174763. 

Lasteaed asub Padise külakeskuses 1981.aastal valminud tüüpprojektiga lasteaiahoones, 

millest 5 rühma on lasteaia kasutuses ja ühes rühmaboksis on erakorter. 

Kohti on viies rühmas kokku 87 lapsele, avatud on üks sobitusrühm. 2021. a maikuu 

seisuga on nimekirjas 76 last, laste arv kasvab iga - aastaselt.  

Töötajaid on kokku 24 (direktor, eripedagoog, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, 6 

rühmaõpetajat, 4 õpetaja assistenti, 5 õpetaja abi, tugiisik, majandusjuhataja - koristaja, 

kokk ja abitööline - majahoidja). Neli rühma töötab õpetaja - assistendi ja üks rühm kahe 

õpetaja süsteemis. Töötajate keskmine vanus on 48 aastat.  

Lasteaeda ümbritsev looduslik männimets ja matkarajad loovad võimalusi õues 

õppimiseks ja liikumistegevusteks. 4000m² õuealal on madalseiklusrada, erinevad 

mängualad ja majandusala. Lisaks viie rühma ruumidele on majas saal, tunnetustuba, viis 

kabinetti, kolm majandusruumi, kelder ja puhke-koosoleku ala. Renoveeritud on kõik 

rühmaruumid ja abiruumid. Renoveerimist ootavad köögiosa, ventilatsioon, välisfassaad, 

vundament ja katus ning rajamist ootab veel vastavatud Ritsikate rühmaboksi piirdeaiaga 

sissepääs-mänguala ja parkla.  

Majas on interneti püsiühendus ja WIFI võrk, kõikides rühmades on arvuti, tahvel ja 

mobiiltelefon, üldkasutuses projektor.  

 

2.1 Juhtimine ja koostöö 

Lasteaias on koostöine meeskond, rakendatakse kaasava juhtimise põhimõtteid. 

Infovahetus toimub erinevate kanalite kaudu ja regulaarsetel koosolekutel. Lastevanemad 

on toetavad, koostöövalmid, hoolekogu koosolekud toimuvad kord kvartalis. 

Arenguvestlused toimuvad töötajate ja peredega vähemalt kord aastas. Meeskonda 

motiveeritakse ühisüritustega ja õnnitlustega tähtpäevadel. Lasteaial on hea koostöö kõigi 

valla haridusasutustega, tihedam Paldiski Naerulinnu Lasteaiaga ja Padise Põhikooliga, 

Risti Kooliga, Lääne-Nigula valla Nõva Kooliga. 
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2.2  Professionaalne areng 

Lasteaia pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. 36% pedagoogidest on 

magistriharidusega, 55% bakalaureusetasemega ja 9% keskeriharidusega. Õpetajatel on 

pikaajaline pedagoogilise töö kogemus 5-40 aastat. Töötajad osalevad pidevalt erinevatel 

täiendkoolitustel. Toimuvad ka projektide rahastusel sisekoolitused. Teadmisi on vaja 

kõigil täiendada digitehnoloogia kasutusvõimaluste osas.  

 

2.3 Iga õppija toetamine 

Laste arengu mitmekülgseks toetamiseks lõimitakse tegevusi, tehakse tööd gruppides ja 

individuaalselt. Lasteaias on avatud sobitusrühm ning sisustatud tunnetustuba. Majas 

töötavad eripedagoog ja tugiisik. Risti-Padise tugipesa kaudu on lastele tagatud 

psühholoogi teenus. Lapsevanemad saavad lapsega pöörduda vallavalitsuse 

lepingupartnerite juurde logopeediteenusele. Vajadusel koostatakse individuaalne 

arengukava toevajadusega lapsele. 

 

2.4 Nüüdisaegne õpikäsitlus 

Lasteaias on loodud tänapäevane ja turvaline õpikeskkond. Õppeprotsessi huvitavamaks 

muutmiseks osaletakse erinevates projektides: keskkonnaharidusprojektid, muuseumid, 

lasteteatrid, lastekino, raamatukogu, matkad, õppekäigud, ekskursioonid, 

heategevusprojektid.   

Kasutatakse erinevaid metoodikaid: õuesõpe, projektõpe, kiusamisest vaba lasteaed, 

vaikuseminutid, Hea Alguse, Montessori, Steineri, Käisi ja Reggio Emilia pedagoogika 

elemente. Digiõppevahendite kasutamine vajab veel arendamist.  

Suurt tähelepanu pööratakse rohelisele mõtteviisile ja tervislikule toitumisele. Osaletakse 

erinevates projektides.  

Huvitegevusena töötab lasteaias tantsuring, meisterdamisring ja beebikool.  

 

3. Õppeasutuse tegevust mõjutavad tegurid 

Lasteaial on soodne asukoht Padise külakeskuses ja Vana-Haapsalu maantee ääres. Lapsi 

tuuakse ka kaugemalt, mis suurendab iga-aastaselt laste arvu. Lasteaial on hea maine 

vanemate seas.  

Lasteaial on avarad remonditud rühmaruumid, oma köök, rohkete tegevusvõimalustega 

õueala ja looduskeskne ajalooline lähiümbrus. 

Tugevuseks on kvalifitseeritud ja pikaaegse kogemusega personal. Nõrkuseks on 

erivajadusega laste toetamiseks vajalike spetsialistide ja õpetajate teadmiste nappus.  

 

4. Visioon, missioon, väärtused 

Visioon – Padise lasteaed on kodukoha loodust ja tervislikku eluviisi väärtustav 

kaasaegne ja kaasav haridusasutus.  

 

Missioon - Alushariduse võimaldamine kodulähedases ja turvalises, lapsesõbralikus õpi- 

ja kasvukeskkonnas, väärtustades kodukoha loodust ja tervislikku eluviisi. 

 

Väärtused: 

• Lapsekeskne  ja hooliv lasteaed - lapse heaolust lähtumine, sõbralikud ja 

mõistvad suhted kõigi osapoolte vahel, erivajaduse märkamine ja toetamine. 
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• Koostöö ja avatus - meeskonnatöö ja professionaalsus, loominguline vabadus, 

töö läbipaistvus. 

• Tervislik ja turvaline - tervislik toit, miljööväärtuslik keskkond ja loodus, 

turvaline, arenev, kaasaegne töökeskkond ja –vahendid. 

 

5. Peamised arengusuunad ja eesmärgid valdkondade kaupa 

5.1 Juhtimine ja koostöö 

Arengusuund: Lasteaias on kaasav juhtimine, nõuetele vastav töökeskkond, uuendatud 

dokumentatsioon ning hea koostöö erinevate huvigruppidega ja koostööpartneritega. 

 

2021-2022 

• Õppealajuhataja ja haridustehnoloogi ametikohtade täitmine 

• Koostöö laiendamine teiste lasteaedadega 

• Dokumentatsiooni kaasajastamine 

• Ritsikate rühma õueala ja piirdeaia rajamine 

• Parkla laiendamine 

 

2023-2025 

• Digitaalse töökeskkonna arendamine  

• Köögi renoveerimine 

• Maja ventilatsioonisüsteemi ehitamine 

• Hoone välisfassaadi renoveerimine 

 

5.2 Professionaalne areng 

Arengusuund: Lasteaias on aktiivne, uuendustele avatud, pädev ja kvalifikatsioonile 

vastav meeskond. 

 

2021-2022 

• Töötajate digipädevuste arendamine 

• Õpetajate eripedagoogika alaste teadmiste täiendamine 

 

2023-2025 

• Parimate praktikate jagamine majas õpetajalt õpetajale  

• Töötajate vaimse tervise hoidmine ja tugevdamine läbi nõustamiste, koolituste ja 

ühisürituste 

 

5.3 Iga õppija toetamine 

Arengusuund: Igal lapsel on võimalus omandada haridust vastavalt oma võimetele ja 

vajadusetele. 

 

2021-2022 

• Igale tuge vajavale lapsele individuaalne, professionaalne lähenemine 

• Sobitusrühmade loomine vastavalt vajadusele 
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• Lasteaia tugispetsialistide tegutsemine ühises võrgustikus Risti-Padise tugipesas, 

tagades varase märkamise, tugiteenuste vajaduse kaardistamise ning sekkumise 

lapse arengu toetamiseks. 

 

 

2023-2025 

• Erirühmade loomine vastavalt vajadusele. 

 

5.4 Nüüdisaegne õpikäsitus 

Arengusuund: Lasteaias on kaasaegne, loodust hoidev ja tervist edendav töö- ja 

mängukeskkond, mis läbi erinevate tegevuste toetab laste igakülgset arengut. 

 

2021-2022 

• Õppekava arendamine lähtuvalt nüüdisaegsest õpikäsitlusest 

• Osalemine erinevates keskkonnaprojektides                         

• Õppekava täiendamine suusatamise algõppega lastele 

• Avastus- ja õuesõppe osakaalu suurendamine õppe- ja kasvatustöös 

 

2023-2025 

• Digi - ja robootikavahendite valiku mitmekesistamine ja lõimimine õppe- ja 

kasvatustegevustesse 

• Tervist edendavate lasteaedade programmiga liitumine 

• Rohelise kooli programmiga liitumine 

 

6. Arengukava kinnitamine ja muutmine 

Arengukava on koostatud aastateks 2021-2025 ning selles määratakse lasteaia arengu 

eesmärgid, põhisuunad ja - valdkonnad ning selle uuendamise kord. Vajadusel tehakse 

arengukavas muudatused, mis esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia 

hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. 

Arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab direktor, kes esitab arengukava 

kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks vallavalitsusele. Arengukava ja selle muudatused 

kinnitab Lääne- Harju Vallavalitsus. Direktor korraldab arengukava avalikustamise 

lasteaia veebilehel. 


