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§ 1. SISSEJUHATUS
Lasteaed Vigri arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad- ja
valdkonnad, tegevuskava 3 aastaks ning arengukava uuendamise korra.
Lasteaed Vigri arengukava lähtub lasteaaia põhimäärusest ja Kõrgessaare valla arengukavast.
§ 2.ÜLDANDMED
Lasteaed Vigri on Kõrgessaare valla haridusasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele
hoidu ja alushariduse omandamist.
Lasteaed Vigri on õppeasutus, mis tegutseb koolitusloa alusel, mis on välja antud 15.10.1999.
Lasteaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kõrgessaare Vallavolikogu .
Lasteaed Vigri juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Haridusseadusest, Kõrgessaare
Vallavolikogu-ja valitsuse õigusaktidest, lasteaia arengukavast, õppekavast, põhimäärusest,
tegevuskavast ja muudest asjakohastest õigusaktidest.
Lasteaed avati Kõrgessaare valitsejamajas jaanuaris 1962 üherühmalisena. 1967 aastaks oli kogu
maja lasteaia käes. 1969 a. oli kohti 50.
1980.a 01. juuni avati uus lasteaed, mis sai nimeks Vigri. Rühmi oli 4, kohti 100. 1992 aastast
kuulub lasteaed Kõrgessaare vallale. Seoses laste arvu vähenemisega suleti 1994.a. üks rühm.
Vabanenud ruume kasutas Kõrgessaare Keskraamatukogu aastatael 1994-2002.
Seisuga 01.03.2008 on lapsi majas 53, töötavad liitrühmad. Töötajaid 15.
Lasteaed Vigri tugevus on tema haritud kaadris. Kõige pikema tööstaažiga töötaja töötab majas
46ndat aastat, kõige noorem õpetaja on tööl olnud 25 aastat.
Märkimist väärib hea koostöö lastevanematega läbi aastate, ühispidude traditsioon ning avatus
uutele võimalustele ja suundadele.

§ 3. LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD
Lasteaia põhisuunad on :
1. laste ealiste ja individuaalsete iseärasuste arvestamine, võimaluste ja tingimuste loomine
igakülgseks arenguks;
2. väärtustame kodukohta ja oma saare kultuuritraditsioone ning üldtuntud väärtushinnanguid;
3. lasteaed on avatud, paindlik ja suudab reageerida ühiskonna muutustele.

(1)

(2) Arenduse valdkonnad on:
1. strateegiline juhtimine
1. personali juhtimine ja koostöö
2. kasvukeskkonna kujundamine
3. õpetamine, kasvatamine, õppimine
4. laste toetamine
5. haridustulemuste saavutamine
§ 4. LASTEAIA MISSIOON
Lasteaed Vigri missioon on piirkonna alushariduse keskusena toetada laste kehalist, vaimset ja
sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga
toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
Selleks on vaja:
1) luua lapsele arengut soodustav keskkond ,tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada
lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja
ühiskonna nähtuste kohta ;
2) soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma
otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist
korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis
inimeseks;
3) toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
4) toetada ja abistada vanemaid õppe-ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel neid
nõustada.
§ 5. LASTEAIA VISIOON JA STRATEEGILISED EESMÄRGID
Lasteaed Vigri visioon :
Oleme lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus töötaja tahab
töötada.

(1)

(2) Strateegilised eesmärgid:
1) Strateegiline juhtimine
1. Lasteaias toimub süstemaatiline arendustegevus, mille aluseks on arengukava.
2. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse lasteaias sisehindamistulemustest.
3. Aasta tegevuskava kavandamisel lähtutakse arengukavast ja kavandatud tegevused tagavad
õppeaasta eesmärkide täitmise.
4. Sisehindamine tagab lasteaia eesmärgistatud tegevuse, mille käigus me analüüsime
põhitegevuse tulemuslikkust.
5. Sisehindamise tulemused on aluseks lasteaia tegevuse planeerimisel.
6. Koostöö Lauka Põhikooliga on hea ning teise poole vajadusi arvestav

2) Personali juhtimine ja koostöö
1. Personali täiendkoolituse läbiviimine tuleneb sisehindamise tulemustest.
2. Hindame täiendkoolitusele eraldatud ressursside kasutamise tulemuslikkust.
3. Lasteaias on toimiv tunnustamissüsteem.
4. Personal ja lapsevanemad osalevad lasteaia põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel.
5. Informatsioon liigub lasteaias süsteemselt.
3) Kasvukeskkonna kujunemine.
1. Lasteaias on loodud lastele vaimselt ja füüsiliselt turvaline õpikeskkond.
2. Igal lapsel on töökoht vastavalt tema kasvule ja eakohased mänguasjad ning õppevahendid.
3. Lasteaia ruumid on puhtad ning õueala on heakorrastatud.
4. Personalil on võimalik kasutada igapäevase töö korraldamisel arvuteid, IT-vahendeid. Samuti
on lastel võimalus arvuti kasutamiseks.
5. Lasteaial on olemas alternatiivsed õppevahendid ja -materjalid.
6. Õppekäike korraldatakse regulaarselt.
4) Õpetamine, kasvatamine, õppimine
1. Lasteaed Vigri õppekava on koostatud lasteaia eesmärkidest lähtuvalt ja kajastab lasteaia
pikaajalise esteetilise kasvatuse eripära.
2. Rühmade õppe-ja tegevuskava plaanide koostamisel lähtutakse lasteaia tegevuskavast,
arengukavast.
3. Lasteaia kõik pedagoogid on erialase haridusega, staažikad.
4. Õpetajad valivad õpetamismeetodid lähtudes laste individuaalsusest.
5. Lapsed on õppetegevuses aktiivsed õppijad.
6. Mäng on kasvatusprotsessi olulisim osa.
5) Laste toetamine
1. Lasteaias rakendatavad tugisüsteemid tagavad laste toetamise, arvestades vajadusel nende
individuaalseid eripärasid.
2. Lastele ja lastevanematele on kättesaadav logopeedi nõustamine.
3. Vajadusel koostatakse erivajadusega lapsele individuaalne õppekava.
4. Arenguvestluste kaudu on lastevanematele loodud tagasiside ja koostöö parendamise
võimalus.
6) Haridustulemuste saavutamine.
1. Lasteaias käivad lapsed on omandanud arengu eeldatavad tulemused, mis on sätestatud
Lasteaed Vigri õppekavas vanuserühmade kaupa.
2. Arengulehtede ja kasvumappide täitmine toimub jooksvalt õppeaasta kestel.
§ 6. HETKESEIS JA ARENGUEELDUSED
(1) Hetkeseis
Lasteaial on:
- koolitusluba 811 HM, välja antud 15.10.1999
- õppekava, mis valmis 01.10.2004, mida täiendatakse, parandatakse igal aastal
- põhimäärus, mis kinnitati 10.02.2006
- laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord, mis kinnitati 21.06.2001
- tunnustatud toitlustamisettevõte tunnistamise nr 3876 12.10.2007
- oma nimega pitsat ja sümboolika
- hoolekogu, kelle põhimäärus kinnitati 01.02.2000
- kehtiv arengukava, mis kinnitati 13.05.2005

- maa- ala pindala 6552 m2
- maja pindala 958 m2
- registri number 75012009
- normatiivne laste arv 54
- rühmi 3
- tööaeg 7.00-18.00
Seisuga 01.03.08. on:
- sõimerühmas (1,5-3.a.) lapsi 13
- nooremas aiarühmas (3-4.a) lapsi 19
- vanemas aiarühmas ( 5-6.a.) lapsi 21
Kooliealisi on vanemas aiarühmas 2008 kevadise seisuga 14 last.
Eeldatav lastearv 2008/2009 õppeaastaks 45 , kuna sündivus on vallas vähenenud ning
arvestades elanikkonna võimalikku rännet. Seega moodustame uuel õppeaastal kolm liitrühma :
noorem-keskmine-vanem aiarühm. Laste arvud vastavalt: 10, 19, 16.
Tabel 1. Laste sündivus Kõrgessaare vallas
Sünniaasta Sünde
Sh. käib
Sh. käib
kokku
lasteaias
koolis
2000
10
5
5
2001
16
13
2002
4
3
2003
13
12
2004
11
8
2005
13
9
2006
8
3
2007
8
(2) SWOT analüüsi põhjal tõid nii lastevanemad kui personal välja :
TUGEVAD KÜLJED:
1. kogenud- staažikad õpetajad
2. hea asukoht
3. kindlad väljakujunenud traditsioonid, ühistegevused, toredad väljasõidud
4. logopeedi olemasolu
5. kvaliteetne, väga maitsev toit
6. kaasaegsed mängud, palju õppevahendeid nii toas kui õues
7. mõnus väike lasteaed
8. rühmas vähene laste arv
9. pärast haigestumist tõendite nõudmine
10. hea koostöö lastevanematega
11. hea organiseerimine
12. madal lasteaiatasu
13. hea juhtimisoskustega juhataja
1)

NÕRGAD KÜLJED:
1. väga suur remondivajadus
2. halb info liikumine lasteaia ja lapsevanema vahel
2)

OHUD:
1. vähene sündivus vallas
2. remondivajadust ei suudeta ellu viia
3. kaadri vananemine

3)

4. uute spetsialistide leidmine keeruline
4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VÕIMALUSED:
kasutada rohkem lastevanemate abi
proovida võimalikult palju uut ja huvitavat
teha senisest enam ühiseid ettevõtmisi
soodustada personali täiendõpet
kasutada maksimaalselt ära tööaeg
rohkem üksmeelt.

Säilitamaks Kõrgessaare valla ainukest lasteaeda, on kiiremas korras vaja investeeringuid maja
täielikuks remondiks. Praeguses majas ei ole 28ndat aastat teostatud kapitaalremonti. Jooksvalt
on remonditud üksikuid ruume.
§ 7. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS
(1) ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ
1) Tagatakse lastele eakohane päevakava; režiim ja tegevused vastavalt päeva-ja nädalakavale
2) Kujundatakse ja arendatakse lastes süsteemselt ja eesmärgistatud harjumusi
3) Arendatakse lastes initsiatiivi ja algatusvõimet ühiste tegevuste kaudu
4) Täiendatakse õppekava vastavalt hariduslikele uuendustele
5) Jätkatakse lapse arengu jälgimise süsteemi rakendamist
6) Kaasajastatakse regulaarselt õppematerjale ja -vahendeid
7) Pööratakse suuremat tähelepanu õppimisele mängu kaudu
8) Sisustatakse käeliste tegevuste tuba
9) Jätkatakse koostööd Lauka Põhikooli, Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse ning teiste Hiiumaa
lasteaedadega.
(2) KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA
1) Antakse lapsevanematele tagasisidet lapse arengu kohta jooksvalt töö käigus ning vähemalt
üks kord aastas arenguvestlustel.
2) Nõustatakse vanemaid laste arengu küsimustes
3) Tagasiside saamiseks korraldatakse küsitlusi, mille tulemusi kasutatakse lasteaia töö
parandamiseks
4) Kaastakse vanemaid ühisürituste läbiviimisel
5) Äratatakse suuremat huvi hoolekogu poolt lasteaia igapäevatööde vastu
6) Uuendatakse regulaarselt lasteaia kodulehekülge
7) Antakse välja infovoldik
(3) PERSONAL
1) Juurutatakse sisehindamisesüsteem
2) Järgitakse töötajate tunnustamissüsteemi
3) Peetakse läbirääkimisi eelarve protsessi menetlemise käigus töötajatele väärilise palga
kindlustamiseks
4) Vastavalt koolituskavale osaletakse regulaarselt täiendkoolitustel
5) Organiseeritakse töötajatele kogemuste vahetamiseks kohtumisi nii Hiiumaa kui ka mandri
lasteaedadega
(4) MAJANDUSTEGEVUS
1) Parandatakse töökeskkonda, see viiakse vastavusse tööohutus-ja tervisekaitsenõuetega
2) Vahetatakse välja osaliselt köögiinventar (hinnanguline maksumus 75 tuh kr)

3) Paigaldatakse tuletõrje signalisatsioon (hinnanguline maksumus 207,7 tuh kr)
4) Lõpetatakse valgustuse väljavahetamine (hinnanguline maksumus 165,4 tuh kr)
5) Tehakse käeliste tegevuste ruumides remont (hinnanguline maksumus 75 tuh kr)
6) Hangitakse uued madratsid (hinnanguline maksumus 17 tuh kr)
7) Uuendatakse toidunõud (hinnanguline maksumus 10 tuh kr)
8) Vahetatakse katus (hinnanguline maksumus 2026,9 tuh kr)
9) Vahetatakse kütte- ja veetorustik (hinnanguline maksumus 811,8 tuh kr)
10) Parandatakse vundament (hinnanguline maksumus 181,8 tuh kr)
11) Remonditakse pesuruum (hinnanguline maksumus 75 tuh kr)
12) Renoveeritakse rühmatoad, koridorid, personaliruumid (hinnanguline maksumus 3784 tuh kr)
13) Hangitakse puuduvad (9) vihmaveetorud (hinnanguline maksumus 72 tuh kr)
14) Teostatakse sõimerühma wc ruumi kapitaalremont (hinnanguline maksumus 75 tuh kr)
15) Uuendatakse saali põrand (hinnanguline maksumus 75,9 tuh kr)
16) Antakse ruumid kasutusse lasteaia põhitegevusest vabal ajal
§ 8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Arengukava analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal 01.oktoobriks.
Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteaed sisehindamistulemustest, valla rahalistest
võimalustest, valla arengukavast. Arengukava kinnitab Kõrgessaare Vallavolikogu.
§ 9. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 13 mai 2005 määrus nr 17 “Lasteaed Vigri
arengukava 2005-2008”
(2) Määrus jõustub 12 mai 2008.a

Harri Kattel
Vallavolikogu esimees

Koostas: S. Garamaga
Lastaed Vigri hoolekogus 28.02.08- esitada volikogule
Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjonis- 05.03.08 esitada volikogule vastuvõtmiseks
Eelarve- ja majanduskomisjonis - 05.03.08 esitada volikogule vastuvõtmiseks

