
Padise Lasteaia arengukava tegevuskava ja selle täitmise aruanne 

Õppeaasta jooksul arengukavas toimunud muutused (1. september 2021 kuni 31.august 2022). 

 

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 täitmise aruanne koosneb sissejuhatusest, visiooni, missiooni ja põhiväärtustest,  peamiste arengusuundadest ja 

eesmärkidest valdkondade kaupa.  

Väärtused, missioon, visioon. 

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. 

 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. 

  



2. Peamised arengusuunad ja eesmärgid valdkondade kaupa 

2.1. Juhtimine ja koostöö 

Arengusuund: Lasteaias on kaasav juhtimine, nõuetele vastav töökeskkond, uuendatud dokumentatsioon ning hea koostöö erinevate 

huvigruppidega ja koostööpartneritega. 

Juhtimine ja koostöö 2020-2021 2021-2022 

Õppealajuhataja ja 

haridustehnoloogi 

ametikohtade täitmine 

Õppealajuhataja ja haridustehnoloogi 

ametikohtadele sobivate töötajate otsimine 

Õppealajuhataja ametikoha täitmine 

Koostöö laiendamine teiste 

lasteaedadega 

Koostöös Nõva Kooli ja lasteaiaga Tulnukate 

olümpia läbiviimine Padisel 

Paldiski lasteaed Sipsik luulekonkurss-Kui mina 

hakkan luulemaie 

 Lääne-Harju valla lasteaedadega tihe koostöö 

(kohtumised, külastused, ühiskoolitused, 

luulekonkurss  jne) 

Lääne-Harju valla lasteaedadega tihe koostöö 

(kohtumised, külastused, ühiskoolitused, 

luulekonkurss jne) 

Koostöö koolidega Eelkool Padise Põhikoolis Eelkool Padise Põhikoolis, Vasalemmas, Harju-

Ristil, Laulasmaal, LHV Muusika- ja Kunstidekool 

Koostöö  Erinevate taludega (Mää, Rehe, Harutamme, 

Padise Tall), Padise küla asutustega 

(Rahvamaja, mõis, külastuskeskus, klooster), 

teatritega, valla spetsialistidega  

Erinevate taludega (Mää, Rehe, Harutamme, Padise 

Tall), Padise küla asutustega (Rahvamaja, mõis, 

külastuskeskus, klooster), teatritega, valla 

spetsialistidega 

  Padise ja LHV Laululapsel osalemine 

Dokumentatsiooni 

kaasajastamine 

Uue arengukava koostamine 

 

Arengukava tegevuskava 

  Lasteaia kriisiplaani tegevuskava 

  Amphora dokumendihaldussüsteem 

  HOLP 

  Kodukord 

  Õppekava-uue lapse ankeet, IAK 

  Isikuandmete töötlemine 

  Töökeskkonna riskianalüüs 

Digitaalse töökeskkonna 

arendamine 

Meiliaadressid, telefonid rühmades, töötajatel Eliis.eu keskkonna laiem kasutuselevõtt 

 Kodulehe uuendamine Kodulehe uuendamine 



Köögi renoveerimine   Toitlustuse üleviimine Padise Põhikooli kööki 

Maja ventilatsioonisüsteemi 

ehitamine 

  

Hoone välisfassaadi 

renoveerimine 

  

Õueala arendamine Jalgrattaparkla varjualusega Ritsikate rühma õueala ja piirdeaed 

 Õueala valgustuse uuendamine Seiklusraja uuendamine, ohutusreeglid, õpe 

  Laeva likvideerimine 

  Istekohad-lauad rõdudele 

  Õuealale pinke juurde 

  Tahvel Ritsikate rõdule 

  Teede märgistamine, ülekäigurajad 

Parkla laiendamine Parklakohtade markeerimine Parklakohtade markeerimine 

Sügislaat koos vanematega Sügislaat koos vanematega Sügislaat koos vanematega 

 

  



2.2. Professionaalne areng 

Arengusuund: Lasteaias on aktiivne, uuendustele avatud, pädev ja kvalifikatsioonile vastav meeskond. 

Professionaalne areng 2020-2021 2021-2022 

Töötajate täiendkoolitus Kõik pedagoogid vastavad 

kvalifikatsioonile 

Kõik pedagoogid vastavad 

kvalifikatsioonile 

 Töötajate digipädevuste arendamine  

 Õpetajate eripedagoogika alaste 

teadmiste täiendamine 

 

 Metoodilise ja pedagoogilise kirjanduse 

täiendamine kabinetis 

Metoodilise ja pedagoogilise kirjanduse 

täiendamine kabinetis 

 AHA Keskuse koolitustel osalemine AHA Keskuse koolitustel osalemine 

   

Parimate praktikate jagamine majas õpetajalt 

õpetajale 

Täiendkoolitustel omandatu jagamine 

kolleegidega 

Täiendkoolitustel omandatu jagamine 

kolleegidega 

Töötajate vaimse tervise hoidmine ja 

tugevdamine läbi nõustamiste, koolituste ja 

ühisürituste 

Töötajate sünnipäevade, jõulude, 

naistepäeva, õpetajate päeva 

tähistamine 

Töötajate sünnipäevade, jõulude, 

naistepäeva, õpetajate päeva 

tähistamine 

 Psühholoogi abi töötajatele Psühholoogi loeng töötajatele 

 Võrumaa ekskursioon 14 osalejat  

 

  



2.3. Iga õppija toetamine 

Arengusuund: igal lapsel on võimalus omandada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele. 

Iga õppija toetamine 2020-2021 2021-2022 

Igale tuge vajavale lapsele individuaalne, professionaalne lähenemine Tugiisikute tugi 1 lapsele Tugiisikute tugi 2 lapsele 

 IAK koostamine AEV 

lastele 

IAK koostamine AEV 

lastele 

Sobitusrühmade loomine vastavalt vajadusele 1 sobitusrühm 2 sobitusrühma 

Lasteaia tugispetsialistide tegutsemine ühises võrgustikus Risti-Padise 

tugipesas, tagades varase märkamise, tugiteenuste vajaduse 

kaardistamise ning sekkumise lapse arengu toetamiseks 

Logopeedi teenus Keilas, 

hindamine lasteaias 

Logopeedi teenus Keilas, 

hindamine lasteaias 

 Eripedagoogi teenus 

lasteaias 

Eripedagoogi teenus 

lasteaias 

 Psühholoogi teenus  

Erirühmade loomine vastavalt vajadusele ja võimalustele Tunnetustoa valmimine ja 

sisustamine 

Tunnetustoa aktiivsem 

kasutamine 

 Õppevahendite, 

lastekirjanduse, mängude 

uuendamine 

Õppevahendite, 

lastekirjanduse, mängude 

uuendamine 

 

  



2.4. Nüüdisaegne õpikäsitlus 

Arengusuund: Lasteaias on kaasaegne, loodust hoidev ja tervist edendav töö- ja mängukeskkond, mis läbi erinevate tegevuste toetab 

laste igakülgset arengut. 

Nüüdisaegne õpikäsitlus 2020-2021 2021-2022 

Õppekava arendamine lähtuvalt 

nüüdisaegsest õpikäsitlusest 

 Õppekava täiendamine suusatamise algõppega 

lastele 

Osalemine erinevates 

keskkonnaprojektides 

KIK, keskkonnakäpp, kurgiprojekt, 

keskkonnake, maailmakoristuspäev, 

rattapäevad, lugemispesa, kino maale, 

sepatöö, öölasteaed 

KIK, keskkonnake, maailmakoristuspäev, 

rattapäevad, kino maale, sepatöö, öölasteaed, 

küünlaümbriste kogumine, RMK külastus, 

haridusprogrammis osalemine, linnumajad 

Avastus- ja õuesõppe osakaalu 

suurendamine õppe- ja 

kasvatustöös 

seoses koroona viirusega toimusid 

suurema osa ajast õues liikumistunnid, 

rühma peod ja erinevad õppetegevused, 

üritused 

seoses koroona viirusega toimusid suurema osa 

ajast õues liikumistunnid, rühma peod ja erinevad 

õppetegevused, üritused 

  Esmaabi koolitus lastele, sõduri töö ja 

varustusega tutvumine, suukool, tulest targem, 

lumest lumele 112,  

Digi- ja robootikavahendite valiku 

mitmekesistamine ja lõimimine 

õppe- ja kasvatustegevustesse 

Robootikavahenditest said kõik rühmad 

omale tahvlid ja ühiskasutusse jutupliiatsi 

 

Tervist edendavate lasteaedade 

programmiga liitumine 

 Komisjoni moodustamine 

Rohelise kooli programmiga 

liitumine 

  

  



3 Ettepanekud arengukava muutmiseks valdkondade kaupa 

 

Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 1-5/6  30.08.2022 

Hoolekogu kooskõlastus protokoll nr 1-6/11  31.08.2022  

Direktor Airi Püss 

(Allkirjastatakse digitaalselt)     

Aruanne avalikustatakse lasteaia veebilehel.                


