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1. SISSEJUHATUS

Viljandi Lasteaed MIDRIMAA (edaspidi lasteaia) arengukava on dokument, mis
määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks
ning arengukava uuendamise korra.
Lasteaed MIDRIMAA arengukava lähtub Lasteaed MIDRIMAA põhimäärusest ja
kohaliku omavalitsuse arengukavast.

2. HETKESEIS

2.1 Pedagoogiline kontseptsioon
Visioon. Lasteaed MIDRIMAA on kaasaegse ning turvalise töö - ja õpikeskkonnaga,
lapse- ja perekeskne,

tervistedendav, huvitava tegevuse ja mängu kaudu lapsi

igakülgselt arendav lasteaed, kus iga laps saab hea alguse oma edaspidiseks eluks.
Missioon. Lasteaed MIDRIMAA põhiülesanne on luua tingimused, et igas väikses
midrimaalases areneks loovus, kujutlusvõime, nutikus, kriitikavõime, sotsiaalne
tundlikkus, positiivne minapilt, et lapsed astuksid

rõõmsalt ja enesekindlalt

järgmisse eluetappi.
Väärtused. Lasteaed MIDRIMAA kollektiiv väärtustab:
Last ja peret.
Õppimist ja arengut.
Avatust, usaldust, austust ja ausust.
Individuaalsust ja eduelamust.
Turvalist, tervislikku ja kaasaegset keskkonda
Eripära. Iga lapse Hea Algus. Kogu maja töötab Hea Alguse põhimõtete järgi (laste
kaasamine planeerimisse ja otsustamisse, lastele valikute pakkumine, töö väikestes
gruppides, individualiseerimine, perekonna osalus), mis oma sisult on lapsekesksed
ja pakuvad
täitmiseks.

erinevaid lähenemisviise ning töövorme

lasteaia põhiülesande
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2.2 Õpi- ja töökeskkond
Lasteaed MIDRIMAA on Viljandi linna munitsipaallasteaed, mis on ehitatud 1968.a.
tüüpprojekti järgi. Maja on kahekorruseline ja kahest korpusest koosnev. Ta asub
11000 ruutmeetrisel, taraga piiratud alal.
Arvestades rühmaruumide suurusi ja lasteaia varustatust mööbliga (voodid,
garderoobikapid, lauad, toolid) on Lasteaed Midrimaa võimeline vastu võtma
maksimaalselt 212 last, neist 32 sõimeealist last moodustades 2 sõimerühma.
Aiarühmi on 9 ja nende rühmade maksimumtäituvuseks on 20 -22 last olenevalt
rühma käsutuses olevate rühmaruumide arvust.
Midrimaa lasteaia kõigil rühmadel on Eestimaa lille või linnu nimi: Kullerkupp,
Pääsusilm, Piibeleht, Nurmenukk, Karikakar, Rukkilill, Kuldnokk, Pääsuke, Tihane,
Leevike, Lõoke.
Õueala jaguneb majandushooviks, 12 mänguväljakuks ja spordiväljakuks. Sõimelaste
väljak on eraldatud aiaga.
Siseruumid
Esialgselt planeeriti maja 12 rühmale. Praegu on majas 11 rühma, ühe rühma ruumid
on ümber ehitatud spordisaaliks. Eraldi on ka muusikasaal. Alates 2003.a. septembrist
on lasteaial olemas söögisaal, kus toimub laste toitlustamine 3 korda päevas.
2008.a. suvel renoveeriti lasteaiahoone väljast: uus katus, uued aknad, uued uksed ja
välistrepid, soojustatud ja uuendatud fassaad. 2011.a. renoveeriti hoone ka seest
arvestades tervisekaitse, päästeameti ja keskkonnaohutuse nõudeid. Renoveerimisel ja
sisustamise järgselt on rühmades tekkinud kajaefekt ja on tõusnud müra tase.
•

vajame lahendust, mis vähendaks mürataset rühmaruumides;

Õueala
2011.a. renoveeriti kõik õuealale jäävad teed ja ehitati välja õueala valgustus.
Renoveeritud asfaldialale märgiti Statoil AS toel maha liikumisväljak.
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Lasteaia,

lastevanemate,

SIA Caparol

Linnavalitsusega koostöös

Baltica Eesti

filiaali ja Viljandi

said 2012.a suvel remondi ja värviuuenduse õuealal

paiknevad mängupaviljonid, liivakastid, ronilad ja kiiged. 2013-2014.a. suvel
paigaldati linnavalitsuse majandusameti poolt mänguväljakule uusi kiikesid ja uus
ronila sõimerühma väljakule. Alates 2013.a. kevadest uuendatakse iga-kevadiselt liiva
mänguväljaku liivakastides ja ronilate all. Liiva ühishanget ja vedu korraldab
linnavalitsuse majandusamet.
Endiselt on lahendamata järgmised probleemid:
• liivakastid vajavad katteid;
• õueala ümbritsev tara vajab uuendamist täies pikkuses;
• mänguväljaku paviljonide ees asuvad katendid vajavad taastamist;
• lahendada on vaja õuealal asuvate vanade õunapuudega seotud probleemid;
• välja on vaja ehitada varjualune kärude, kelkude, rataste ja kojamehe töövahendite
hoiuks;
• lahendada tuleb õueala valve ja turvalisusega seotud probleemid;
• on vaja leida lahendus lasteaia parkla osas.

IT arendus
Hetkel on 49 töötaja käsutuses 18 internetivõrgus olevat arvutitöökohta. See teeb
suhtarvuks 2,7 töötajat 1 arvutitöökohale, mis rahuldab meie asutuse vajadused.
Lisaks on majas olemas projektor ja interaktiivne tahvel koos vajalike tarvikutega.
Probleemiks on aga nende arvutite hooldamine ja tekkivate probleemide kiire
lahendamine. Siiani tegeleb arvutipargi uuendamise ja IT - alaste hangetega
linnavalitsuse IT spetsialist, kes ei jõua aga meid abistada igapäevaselt ettetulevate
probleemide lahendamisel.
IT ja digitarvikud

Olemasolev seis

Internetivõrgus arvutid

18

Sülearvuti

1

Projektor

1

Printer

2

Vajadus

6

Printer/paljundaja

1

Interakt.tahvel+tarvikud

1

Videokaamera

1

Digikaamera

1

DVD mängija

1

Diktofon

1

Laminaator

1

Paberihunt

1

A3 printer/ paljundaja

Tahvelarvutid

10

IT alased vajadused
•

vajame A3 printerit-paljundajat;

•

vajame tahvelarvuteid lastega grupitöö organiseerimisel;

•

vajame lasteaia IT arendusjuhti, kelle ülesanneteks oleksid:

asutuse kodulehe haldamine;
digitaalne dokumendihaldus (sekretäritöö);
majasiseste IT projektide juhtimine;
töötajate IT alane koolitus ja tugi;

Terviseedendus
Midrimaa lasteaed liitus TEL-võrgustikuga 2001. aastal. Tänaseks tegutseb
terviseedenduse meeskonnas 17 liiget. Lisaks toimub järjepidevalt kogu kollektiivi ja
lastevanemate kaasamine erinevatesse terviseedenduslikesse ettevõtmistesse.
Koostöös köögipersonali ja tervishoiutöötajaga liigutakse järjepidevalt selles suunas,
et lastel kujuneksid õiged toitumisharjumused, et lastel oleks võimalik süüa rohkem
värsket,

kodumaist

puu-

ja

juurvilja

ning

lastele

pakutav

toit

oleks

mitmekesine/vaheldusrikas. Koolipiimatoetuse raames pakutakse lasteaialastele
kvaliteetset piima ja piimatooteid. Koolipuuvilja ja –köögivilja kava raames jagatakse
värsket puu- ja köögivilja lastele lisapalana lasteaiapäeva jooksul.
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Koostöös lastevanematega liigutakse turvalisema lasteaia suunas (riskianalüüs,
ohukohtade kaardistamine ja õnnetuste ennetamine).
Lisaks tehakse koostööd vastavalt vajadusele ja võimalusele noorsoopolitseiga,
Päästeteenistusega,

Punase Ristiga,

Maanteeametiga,

Viljandi

Spordikooliga,

Viljandimaa Tervisetoaga ja MTÜ Viljandimaa TEL võrgustikuga liitunud
lasteaedadega.

2.3 Töötajad
Midrimaal töötavad lastega : 22 rühmaõpetajat, 11 õpetaja abi, 1 muusikaõpetaja, 1
liikumisõpetaja,

1 logopeed, 1 tervishoiutöötaja. Lasteaia tööd juhivad direktor

õppealajuhataja ja majandusjuhataja. Lisaks on majas tegutsemas veel 9 meest-naist,
kes hoolitsevad selle eest, et midrimaalastel oleks turvaline ja mugav töö- ja eluolu.
Pedagoogid omandatud hariduse järgi seisuga 01.09.2014
Pedagoog

Kokku

Kõrgharidus

Keskharidus

Õpib edasi

Pedagoogiline Muu Pedagoogiline Muu
Direktor

1

1

Õppealajuhataja

1

1

Õpetaja

22

11

Muusikaõpetaja

1

1

Liikumisõpetaja

1

1

Logopeed

1

1

Kokku

27

16

11

1

11

1

Kõik õpetajad vastavad kvalifikatsioonile. 5 õpetajat on saanud 320 tunnise
täiendõppe töötamiseks erivajadustega lastega.
Tugisüsteemid
Lasteaias töötab 1,0 kohaga logopeed, kes teenindab lasteaia kõiki kõneravi vajavaid
lapsi, kaardistab koostöös rühmaõpetajaga haridusliku erivajadusega lapsed ja
koordineerib tugisüsteemi koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda. Abivajavaid
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lapsi on rohkem kui logopeed korraga teenindada suudab kuna tema abi ootavad ka
need lapsed, kes oma kõnearengu toetamiseks vajaksid eelkõige eripedagoogi abi.

• Vajame lasteaeda eripedagoogi, kes tegeleks HEV laste psüühiliste
protsesside ja isiksuse arengu suunamisega eakohase normi suunas; nende
laste esmase puude ületamise, vähendamise ja teiste puuete vältimisega.
2.4. Töökorraldus
Lasteaed on avatud 12 tundi päevas 7.00-19.00, kusjuures alates kella 18.00 töötab
aiarühmadest vaid 2 valverühma. Sõimerühmade valverühm alustab tööd 17.30.
Suveperioodil töötavad lasteaias suverühmad, mille arv määratakse kindlaks igal
kevadel vastavalt lastevanematelt saadud infole.
Igas rühmas töötab 2 täiskohaga õpetajat ja 1 täiskohaga õpetaja abi.
Õpetajate tööaeg on 35 tundi nädalas. Sellest 35 tunnist 34 on planeeritud selliselt,
et õpetaja töötab graafiku järgi lastega 6 tundi päevas ja 4 tundi nädalas on
planeeritud erinevate ametijuhendiga ettenähtud ülesannete täitmiseks. 1 tund
nädalas on mõeldud õpetajale ettevalmistusajaks väljaspool lasteaeda. Õpetajate
abide tööaeg on 40 tundi nädalas, 8 tundi päevas.
Alates 2013.a.on sisse viidud õpetajate rotatsioon selliselt, et iga õpetaja alustab
oma lastega töötamist juba sõimerühmas ja jääb nende

lastega kuni laste

kooliminekuni. See eeldab rühmade komplekteerimisel võimalikult ühevanuste
laste paigutamist ühte rühma ( maksimaalselt kaks erinevat vanusgruppi ühes
rühmas). Sellist töökorraldust võimaldab suur rühmade arv (11) asutuses.
Vajadusel ja kokkuleppel vanemaga võidakse laps paigutada ka lapse vanusele
mittevastavasse vanusegruppi.
• Vajame muudatuste sisseviimist töökorraldusse ja kodukorda, et täita KLS
muutmise seadusega jõustuvaid sätteid. Jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril
2015 ning kodukorda ja suhtarve puudutavad sätted 1. septembril 2015.
KLS – Koolieelse lasteasutuse seadus
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2.5 Õppekava

Meie õppekava põhineb järgmistel põhimõtetel:
• Laps on aktiivne ja teeb valikuid - lapsed õpivad siis, kui nad püüavad
ümbritsevast maailmast aru saada. Õppimine on aktiivne protsess laste,
täiskasvanute, eakaaslaste ja väliskeskkonna vahel.
• Laps on kaasatud kavandamisse ja analüüsi - õpikeskkonna loomisel ja tegevustes
on arvestatud laste huvide ning juba olemasolevate teadmiste ja oskustega.
• Õpetaja

on

kasvukeskkonna

looja

arvestades

laste

eripärasid

–

individualiseerimine, et kindlustada iga lapse eduelamus.
• Õppimise põhiprotsess on mäng, mille käigus arenevad lapse sotsiaalsed oskused,
ettevõtlikkus ja teadmised.
• Perekonna osalus ja koostöö - pere on lapse esimene kasvataja, lasteaed arvestab
pere traditsioonide ja soovidega.
Nende põhimõtete realiseerimiseks sobib lapsekeskne tegevuskava, mida pakub
“Hea Alguse” programm. Seetõttu olemegi oma lasteaia õppekava koostamisel
lisaks riiklikule õppekavale toetunud ka “Hea alguse” programmile ja liitunud
projektiga “Tervist edendavad lasteaiad”. 2 aiarühma on liitunud projektiga
„Kiusamisest vaba lasteaed“
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3. EESMÄRGID

3.1 Lasteaed MIDRIMAA strateegiline eesmärk:
Teeme kõik selleks, et olla Viljandi linnas tunnustatud kui lapse- ja perekeskne,
tervistedendav ja turvaline lasteaed, mille kaasaegne õpi ja töökeskkond pakub igale
lapsele tema isikupära arvestavaid arenguvõimalusi ning igale lapsevanemale
kindlustunnet, et ta laps on parimate inimeste hooles ja saab hea alushariduse, et
minna rõõmsalt ja enesekindlalt kooli. Iga töötaja teab, et Midrimaal väärtustatakse
loovust, isikupära, elukestvat õpet ja pidevat arengut.

3.2 Üldised arengueesmärgid aastateks 2015-2017.
• On rakendatud iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi,
loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus.
• Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt
ja tulemuslikumalt, paranenud on personali digioskused ning tagatud on iga
koolieeliku ligipääs uue põlvkonna digitaristule.
• Lasteaias on loodud nii laste kui ka täiskasvanute vaimset ja füüsilist tervist toetav,
kaasaegne ja turvaline keskkond.
• On loodud liikumisaktiivsust, kehakultuuri, sporti ja tervislikke eluviise
propageeriv õpi- ja töökeskkond.
• Lasteaia arengukavaliste eesmärkide täitmiseks on kaasatud kõik huvigrupid.

4. TEGEVUSKAVA

Tegevus
Koostame uue, seadusemuudatustest lähtuva kodukorra
Viime sisse töökorralduse, mis tagab seadusega ettenähtud laste ja täiskasvanute suhtarvu rühmas kogu
lasteaiapäeva jooksul.
Viime läbi arenguvestlusi töötajatega.

2015

Vastutaja
direktor
*

2016

2017

4.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Üldine eesmärk: Oleme organisatsioon, kus toimib kaasav juhtimine ja organisatsiooni tegevusse on kaasatud
kogu kollektiiv
Finantseerimise
allikas
Lasteaia eelarve

*

*

*

Viime läbi töötajate rahuloluküsitluse.

direktor
*
õppejuht,
direktor
*

*

*

Lasteaia eelarve
Lasteaia eelarve
Lasteaia
eelarve+linnaeelarve

*

*

*

*

*

Lasteaia eelarve
Lasteaia
eelarve+linnaeelarve

*

*

*

Lasteaia eelarve

*
*

*
*

*
*

Lasteaia eelarve
Lasteaia eelarve

Viime läbi asutuse enesehindamise ja koostame aasta kokkuvõtte.
Kirjutame projekte, et leida lisavahendeid nii personali kui ka õppekasvatustöö protsesside
õpikeskkonna arendamiseks.

direktor
õppejuht

ja

direktor
direktor,
Täiustame töötajate tunnustussüsteemi.
õppejuht
Toetame töötajaid õppekava põhimõtete rakendamisel ja asutuse arengukavaliste üldeesmärkide direktor,
saavutamisel
õppejuht
Muudame juhtimise läbipaistvamaks (jagame rohkem infot, kaasame eelarve koostamisse töötajad)
direktor
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Visioon valdkonnast aastaks 2017:
Motiveeritud kaader töötab ühise eesmärgi ja väärtuste nimel.
Kogukond tunnustab Midrimaad kui väga hea õpi- ja töökeskkonnaga lasteasutust.

Vastutaja
direktor
*
direktor
*
õppejuht *

Toetame õpetajaid kõrghariduse omandamisel ja pedagoogiliste kompetentside täiustamisel
Pedagoogid koostavad igal kevadel oma eneseanalüüsi
Võimaldame õpetajatele täiendkoolitusi lähtuvalt nende isiklikust arenguplaanist ja asutuse vajadusest
Korraldame terviseedenduslikke tegevusi töötajatele

õppejuht
õppejuht
õppejuht
TEL juht

*
*
*
*

Loome IT juhi ametikoha

direktor

*

12

2017

Tegevus
Personali komplekteerimisel arvestame pedagoogilist kompetentsi
Uuendame ja täiustame töökorraldusreegleid ja töötajate ametijuhendeid
Võtame majja praktikale eelkoolipedagoogika eriala tudengeid

2016

2015

4.2 PERSONALI JUHTIMINE
Üldine eesmärk: Oleme arenev, kaasaegseid õppimis- ja õpetamispõhimõtteid tundev ja järgiv
organisatsioon, kus väärtustatakse iga töötaja isiklikku arengut.

*

*

*

*

Finantseerimisallikas
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve

*
*
*
*

*
*
*
*

lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve

Taotleme lasteaeda eripedagoogi ametikohta

direktor

*

Viime läbi õpetajate sisekoolitusi projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ raames

vanemõp
et

*

*

*

lasteaia eelarve

2016

2017
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lasteaia eelarve

Finantseerimisallikas

*
*
*

lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve

Visioon valdkonnast aastaks 2017:
Midrimaal õpetavad ja kasvatavad lapsi ühiskonna vajadusi arvestavad, ühiseid väärtusi jagavad,
arengule orienteeritud, loovad ja julged isiksused.

Tegevus

Vastutaja

2015

4.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Üldine eesmärk: Meil on tihe side kogukonnaga ja erinevad
huvigrupid on kaasatud lapse ja asutuse arendamisse.

Kaardistame lasteaia huvigrupid ja nende huvid
Viime läbi küsitluse, et välja selgitada erinevate huvigruppide ootusi ja rahulolu
Loome pidevalt toimiva koostöövõrgustiku koolidega
Kaasame vanemaid erinevate lasteaiaelu puudutavate probleemide lahendamisse

direktor
direktor
õppejuht
direktor

*
*
*
*

13

*
*
*

14

Teeme koostööd Viljandi linna ja maakonna teiste lasteasutustega
Teeme koostööd Viljandi Linnavalitsusega ja tema erinevate ametitega
Teeme koostööd Rajaleidjaga
Teeme koostööd erinevate täiendkoolitusasutustega
Teeme koostööd ühendusega TEL
Teeme koostööd HA lasteaedade võrgustikuga
Visioon valdkonnast aastaks 2017:
Lasteaial on välja kujunenud selged huvigrupid, kes toetavad lasteaia arengut. Lapsevanemad võtavad
aktiivselt osa lasteaiaelu sisulist külge puudutavate küsimuste lahendamisest. Hoolekogu töötab lasteaia
omavalitsusorganina toetades juhtkonda probleemidele lahenduste leidmisel.
TEL – Tervist Edendavad Lasteaiad
HA - Hea Algus
Rajaleidja – Viljandimaa Rajaleidja keskus

4.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE
Tegevuskeskkonna arendamiseks vajalik investeeringute kava on koostatud lasteaia poolt seatud
prioriteetide alusel, mida lasteaia pidaja vastavalt eelarvelistele võimalustele toetab.
Üldine eesmärk: Lasteaias on loodud nii laste kui ka täiskasvanute vaimset ja füüsilist tervist toetav,
kaasaegne keskkond, mille edasiarendamisel arvestatakse keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid
kütte,vee ja elektrienergia kasutamisel.
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direktor
direktor
direktor
õppejuht
TEL juht
direktor

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
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Vastutaja
2015

2016

2017

Finantseerimisallikas

Tegevus

Viime läbi õpi- ja töökeskkonna ohutuse riskianalüüsi

direktor

*

*

*

lasteaiaeelarve

Vähendame miinimumini paberkandjal esinevate dokumentide hulka

direktor

*

*

*

lasteaiaeelarve

Remondime lasteaia tara ja väravad täies ulatuses

direktor

#

linnaeelarve

Ehitame välja kärude, jalgrataste ja kelkude hoiuruumi .
Taastame mängupaviljonide esised katendid
Täiendame mänguväljakuid uute vahenditega

direktor
direktor
direktor

#
#
#

linnaeelarve
linnaeelarve
linnaeelarve

Õueala videovalve töölerakendamine (kaamerate paigaldamine, NANO turvasüsteemidega
lisahoolduslepingu sõlmimine)
Uuendame infotehnoloogilisi vahendeid koostöös linna IT peaspetsialistiga
Vähendame rühmaruumides müra taset müra summutavate plaatide paigaldamisega
Ostame A3 printer-paljundaja
Ostame 10 tahvelarvutit tööks lastegrupiga
Visioon valdkonnast aastaks 2017:
Asutuse õpi- ja töökeskkond on rõõmus, kaasaegne ja turvaline: töötajate töötingimused on väga head,
lastele on loodud tegevuskeskkond, mis stimuleerib nii liikumis- kui ka mõtteaktiivsust.

direktor

#

direktor
direktor
direktor
direktor

#
#
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#
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linnaeelarve
lasteaia eelarve
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4.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
Üldine eesmärk: Lasteaiast läheb kooli rõõmsameelne, enesekindel, julge ja ettevõtlik laps.

õppejuht
rühmaõp.
rühmaõp.
rühmõp.
rühmaõp.
rühmaõp.
IT juht
rühmaõp.
rühmaõp.
õppejuht

Visioon valdkonnast aastaks 2017:
Midrimaa lasteaiast kooli läinud laps kohaneb koolikeskkonnas sujuvalt, on julge ja hakkaja, oskab
erinevates olukordades sobivalt käituda, ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele. Ta teab,
mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda.
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2017

Arendame edasi laste individuaalse arengu toetamise süsteemi
Aitame igal lapsel avastada tema tugevused ja lemmiktegevused
Loome laste loovust ja ettevõtlikkust toetava keskkonna
Viime 5-6 aastastele lastele sisse karjäärimapid
Loome õuesõpet toetava keskkonna
Koostame iga rühma jaoks õuesõppe tarvikute komplekti
Planeerime 5-6 aastastele lastele IT alaseid õppe- ja arendustegevusi
Korraldame terviseedenduslikke tegevusi koos lastega
Parandame laste mänguvõimalusi (nukunurkade mööbel, sõimerühmade suured autod/rattad)
Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ liitub 1-2 rühma

Finantseerimisallikas
2016

Vastutaja
2015

Tegevus

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
lasteaia eelarve
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ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
Vastavalt Viljandi linna õigusaktidele uuendatakse arengukava seoses:
haridusalase seadusandluse muudatustega;
muudatustega omavalitsuse arengukavas;
haridusasutuse staatuse muutmisega;
pedagoogikanõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekuga.
Arengukava analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekoguga igal aastal ning parandusettepanekud esitatakse
hiljemalt 30. aprilliks.
Arengukava uue redaktsiooni kinnitab Viljandi Linnavalitsus.
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