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Elva valla lasteaedades ja koolides toetatakse iga lapse ja õpilase terviklikku arengut, kindlustades
haridusasutuste võimekust olla koostöine, säästlik, nutikas, avatud ja kaasav. Elva Vallavalitsus toetab
lasteaedasid ja koole (sealhulgas huvikoole) nimetatud põhimõtete elluviimisel.
Seetõttu sõlmivad Elva Vallavalitsus ja allkirjastanud Elva valla lasteaiad ja koolid omavahel kokkuleppe.
1) Lasteaedade ja koolide juhtimine on väärtuspõhine ja avatud arengule.
2) Lasteaedade ja koolide personal on kvalifitseeritud ja usaldusväärne ning nende tööpanus on
väärtustatud.
3) Lasteaedades ja koolides luuakse vaimset tervist ja liikumist toetavat keskkonda, kus iga laps ja
õpilane on märgatud, ettevõtlik ja õnnelik.
4) Lasteaiad ja koolid teevad omavahel koostööd, mille fookuses on pedagoogilise kompetentsi ja
õpikeskkonna jagamine ning ühiste koolituste ja ürituste korraldamine.
5) Lasteaiad ja koolid lähtuvad väärtuskasvatusest ja kaasava hariduse põhimõtetest, kus iga
õppija saab areneda turvalises ja kiusamisvabas keskkonnas.
6) Lasteaedade õpiprotsess põhineb lapsest lähtuval õpikäsitusel, kus saavutatakse kooliküpsus
nii sotsiaalsel, füüsilisel kui ka vaimsel tasandil.
7) Koolid väärtustavad teaduspõhisust ja loovad õpilasele eeldused teaduspõhise maailmapildi
kujunemiseks.
8) Koolid keskenduvad õppe personaliseerimisele, õpilaste individuaalse arengu jälgimisele
ja toetamisele ning üldpädevuste arendamisele.
9) Lasteaiad ja koolid kaasavad aktiivsele koostööle lapsevanemaid ja teisi huvigruppe.
10) Haridusasutuse pidaja toetab lasteaedade ning koolide õppe- ja kasvatuseesmärke ning nende
eripära.
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