
SWOT-ANALÜÜS 2017 

Tugevad küljed Võimalused 

Lasteaia imago: 

 Väike, kodune lasteaed. 

 Lasteaia komplekteerimise kõrg tase. 

 Lasteaia osalemine linnaüritustes. 

 Koolituste, seminaride läbiviimine õpetajatele ja 
lapsevanematele. 

 Täis mitmekesine toitumine. 

Lasteaia kollektiiv: 

 Hea, sõbralik, ühtne, professionaalne, sõbralik 
kollektiiv. 

 Aus kollektiivi töö lasteaia maine salvestamiseks. 

 Töötajate motivatsioon direktori poolt. 

 Tugev juhtkond. 

Lasteaia materiaalne baas: 

 Kaasaegne heakorrastatud lasteaia krunt (uus 
kaasaegne laste mänguväljak). 

 Uued piirded ja valgustus. 

 Rühmade tehnilise varustuse kõrgel tasemel 
(arvutid, magnetofonid, interaktiivne tahvel kaks 
rühmades). 

 Internetiühendus kõikides rühmades ja kabinettides. 

 Printeri olemasolu ja võimalus välja printida 
dokumente, vajalikke materjale. 

 Kaasaegne, vastupidav täispuidust mööbel lastele 
(lauad, toolid, kapid, laste voodid). 

 Ilus lasteaia ruumide vormistamine. 

Õppe-ja kasvatustöö lastega korraldus: 

 Kahe osalise keelekümblusrühma kättesaadavus.  

 Abiõpetajad keelekümblusrühmades. 

 Huviringid. 

 Inglise keele õppimine alates 5a. 

 Spetsialistide töö (logopeed, koreograaf). 

 Jalutuskäigul koos lastega kaasas kaks 
täiskasvanut. 

Lapsevanematega töö:  

 Vanemate kaasamine aktiivseks koostööks (ühised 
peodd, näitused, meister-klassid). 

 Vanemate klub "ABCDE" 

Lasteaia imago: 

 Lasteaia reklaam, kõige olulisemate ürituste, 
projektide avaldamine meedias. 

 Kursuste seminaride korraldamine lasteaias 
("Innove"). 

 Projektitegevuste täiendava rahastamisega 
rakendamine. 

Lasteaia materiaalne baas: 

 Nõudepesu ruumide remont, nõudepesumasinate 
paigaldus.  

 Rühmade ruumide kosmeetiline remont (seinade 
värvimine). 

 Rühmades "Rukkilill" ja "Päikene" vanade voodite 
asendamine. 

 Rühmas „Rukkilill“ vanade vaipade asendus. 

 Sülearvuti muusikasaali projektori jaoks ostmine 
ühiste metoodiliste tegevuste läbiviimiseks. 

 Eesti kostüümide õmblemine (lastele ja 
täiskasvanutele). 

 Kostüümide hoiuruumi organisatsioon. 

  



Nõrgad küljed Ohud 

 Pedagoogide puudulik eesti keele oskus. 

 Teiste lasteaedade lähedane asukoht (konkurents). 

 Hoone fassaad. 

 Nõudepesumasinate puudus 

 Lasteaia ebapiisav komlekteerimine lastega sündide 
arvu vähenemise, eelkooliealiste lapste arvu 
vähendamisega linnas seoses. 

 Aiarühmade üleminek aia-gruppide töö süsteemile 
"õpetaja+assistent". · Konkurents. 

 Verandite põrandate olek mõjub travmeerivalt. 

 Ebapiisavalt seadmestatud verandid. 

 Ebaühtlane asfaldi kate jalgteedel, aukudega, mis 
nõuab renoveerimist. 

 Kummist katete raamimine mõjub travmeerivalt. 

 Keldrite kaitsetarade puudus (laskumised). 

 Hooajaline lindude pesitsemine katusel. 

 Kaitsvate nurgade puudus mõnedel lauadel on (gr. 
"Päikene"). 

 




