
VASTSE-KUUSTE LASTEAED KAARI

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE PERIOOD 2018-2020

1. Üldandmed õppeasutuse kohta

1. ÕPPEASUTUSE NIMETUS  Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari
1.1. Juht Katrin Peil
1.2.Õppeasutuse kontaktandmed

aadress

telefon

e-post

kodulehekülg

Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari

Lasteaia 2, Vastse-Kuuste alevik, 63601 Põlvamaa

7970238

kaari@polva.ee

www.kaari.ee
1.3.Pidaja, tema aadress Põlva Vallavalitsus, Kesk 15, Põlva linn, 63308, Põlvamaa
1.4. Laste/õpilaste arv 54
1.5. Personali arv 13
1.6. Pedagoogilise personali arv 9
1.7. Sisehindamise periood 2018-2020

2.1 Õppeastuse lühikirjeldus ja eripära

Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari (edaspidi nimetatud LASTEAED KAARI) asub Põlvamaal, Põlva

vallas,  Vastse-Kuuste  alevikus.  Vastavalt  Põlva  Vallavolikogu  määrusele  nr  16,  21.  veebruar

2018 on Lasteaed Kaari  teeninduspiirkond Põlva  valla  haldusterritoorium.  Lasteaias  töötab  2

aiarühma ja 1 sõimerühm. Lasteaial on suur hooviala. Lasteaias on 54 lasteaiakohta, millest on

käesoleval  momendil  täidetud  54  kohta.  Lasteaia  ruumid  lubavad  vajadusel  avada  veel  ühe

rühma, selleks on vajalik suurendada lasteaia personali ja hankida mööblit.

Lastega töötab 5 lasteaiaõpetajat,1 õpetaja assistent, 3 õpetajaabi, muusikaõpetaja ja logopeed-

eripedagoog. Lasteaeda juhib direktor. Personal on kvalifikatsiooninõuetele vastav.

Visioon

Lapsevanema kasvatusväärtusi toetav, kõigile avatud, last väärtustav lasteasutus.

Missioon

Õnneliku ja turvalise lapsepõlve kindlustamine, lapsele soodsa kasvukeskkonna loomine.



Strateegilised eesmärgid

Loodud on kõigile lastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimete- ja huvidekohase ning

kvaliteetse alushariduse omandamiseks, mis võimaldab sujuvalt jätkata õpinguid koolis ja elus

väärikalt toime tulla.

Lasteaed Kaari väärtused:

• hoolivus

• usaldus

• turvalisus

• avatus

• loovus, innovaatilisus

• koostöö

Lasteaed Kaari õppe- ja kasvatustöö põhimõtted on:

• Luua turvaline ja sõbralik mikrokliima lasteaias.

• Toetada lapse loovust ja omaalgatust.

• Õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse lapsest.

• Soodustada lapse igakülgset arengut koostöös koduga.

• Laps  õpib  kõige  enam  mängides.  Mängudes  omandatakse  sotsiaalseid  kogemusi,

kujundatakse eneseteenindamisoskust ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi, oskusi.

• Õppetegevuse  aluseks  on  keskkonnakasvatus,  põhiliseks  suunaks  on  õppimine

kogemusliku ja elamusliku kaudu.

• Õppetegevuses  kasutame  põhimõtet  kergemalt  raskemale,  lihtsamalt  keerulisemale,

lähemalt kaugemale. Harjutamiseks on piisavalt aega.

Lasteaia eripära

Lähtudes  lasteaia  õppe-  ja  kasvatustöö  põhimõtetest  oleme  asunud  rakendama  projektiõppe

metoodikat.  Projektiõppe metoodika avab lapsele võimaluse kõike ise õppida läbi uurimise ja

katsetamise,  läbi mängu ja  käeliste tegevuste  ning laste õpihuvi ning huvi maailma saladuste

vastu on püsiv. Õpetaja suunab lapsi arutlema, süvendama ja laiendama oma kogemusi, arendama



uusi mõtlemisstruktuure.

Õppetegevuste läbiviimiseks kasutame järjest enam looduskeskkonda. See loob tingimused, et

laps õpib läbi päris asjade,  saab vahetu kogemuse ja oskab luua seoseid.  Vahetud meelelised

kogemused loovad eeldused intensiivsema huvi tekkimiseks looduse vastu. Laps hakkab mõistma

loodust, kui ühtset tervikut.

Õppetegevuste  läbiviimisel  kasutatakse  erinevaid  haridustehnoloogilisi  vahendeid  ja

õpikeskkondi.

Haridustehnoloogilistest  vahenditest  on  lasteaias  kasutamiseks  olemas  LEGO  WeDo

programmeerimisprogramm, Dash&Dot,  Bee-Bot  (vormid pliiatsiga  joonistamiseks),  Blue-Bot

käsulugejatega,  Ozobot,  Specdrums,  kõne  salvestavad  pesulõksud,  Easi-Speak  2  mikrofon,

tahvelarvutid, interaktiivne laud, universaalne mikroskoop, dataprojektor. Rühmas on võimalik

kasutada laua- ja sülearvuteid.

Rühmapõhiselt  viiakse  nädalas  läbi  vähemalt  1  tegevus haridustehnoloogilise  vahendiga.  Igal

õppeaastal toimub kord kvartalis majasisene, ühe rühma poolt korraldatud robootikaväljakutse.

Võimalusel osaletakse nii maakondlikel kui ka vabariiklikel robootika üritustel (Robotex).

2.3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid

2.3.1 Võrdsete võimaluste loomine lastele ja personalile

Eesmärk: Ehitada välja lasteaiahoone II etapp

Oodatav  tulemus: Lasteaia  organisatsiooni  ühistunde  kindlustamine.  Lastele  ja  personalile

parima  ja turvalisema õpi-,  kasvu- ja töökeskkonna tagamine. On loodud tingimused liikumis- ja

loovtegevuste  läbiviimiseks.  On  loodud  toimiv  metoodikakabinet  ja  tagatud  olemasolevate

õppevahendite kasutamine kõigi rühmade poolt.

2.3.2 Strateegiline juhtimine

Eesmärk: Lasteaia juhtimises lähtutakse lasteaia arengukavast.

Oodatav tulemus: Arengukava aastateks 2018-2020 on rakendatud.

Eesmärk: Muutustele ja uuendustele avatud personal.

Oodatav tulemus: Igapäevategevustes rakendatakse lapsest lähtuvat õppekorraldust ja toetatakse

laste loovust.



Eesmärk: Personal ja lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia arendustegevuses.

Oodatav  tulemus: Vastavalt  vajadusele  toimuvad  arenduskoosolekud,  plaanipärased

nõupidamised ja tagasisideküsitlused.

2.3.3 Personali juhtimine

Eesmärk: Kollektiivi suurema ühistunde kujundamine.

Oodatav tulemas: Üksteist mõistev ja toetav meeskonnatöö.

Eesmärk: Avatus meeskonnas

Oodatav  tulemus:  Tehakse  julgeid  ettepanekuid  töö  kvaliteedi  tõstmiseks,  võetakse

vabatahtlikult vastutus ülesannete täitmise eest.

Eesmärk: Õpetajad oskavad õppetöö rikastamiseks kasutada haridustehnoloogilisi vahendeid.

Oodatav  tulemus: Tegeluste  läbiviimisel  kasutatakse  planeeritult  haridustehnoloogilisi

vahendeid.

2.3.4 Koostöö

Eesmärk: Lapsevanemad on kaasatud lasteaia igapäevategevustesse.

Oodatav tulemus: Usalduslikud  suhted  lapse,  õpetaja  ja  lapsevanema vahel.  Lapsevanemate

osalemine igapäevategevustes rikastab laste päeva.

Eesmärk: Lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud  lasteaia arendustegevusse.

Oodatav  tulemus: Lapsevanemad  ja  hoolekogu  osalevad  aktiivselt  arendustegevustes  ja  on

kaasatud igapäevategevustesse.

Eesmärk: Huvitatud saavad informatsiooni lasteaia kohta erinevate kanalite kaudu.

Oodatav tulemus: Lasteaial on oma koduleht, lasteaia tegemisi kajastatakse valla facebooki- ja

kodulehel ning ajakirjanduses.

Eesmärk: Lapsevanemad kasutavad aktiivselt elasteaed.eu keskkonda.

Oodatav tulemus: Õppetegevuse informatsioon ja teated on ühes kohas ja kõigile ühesugused.

Eesmärk: Vastse-Kuuste Kooli algklassiõpetajate ja lasteaiaõpetajate aktiivsem koostöö laste 

sujuvaks üleminekuks kooli.

Oodatav  tulemus:  Lastel  on  koolis  toimetulemiseks  head  baasteadmised,  mis  tagab  parema

toimetuleku esimeses kooliastmes.

Eesmärk: Lasteaed  teeb  omavalitsusega  koostööd  lastele  suunatud  ülevallaliste  ürituste



korraldamisel.

Oodatav tulemus: Lapsed ja personal on kultuurilis-sotsiaalselt aktiivsed.

Eesmärk:  Koostöö  lasteaed  Kaari  ja  Leitung  Kita  Wiesenpark  pedagoogide  vahel  parimate

praktikate jagamiseks  ja koos lastega erinevate projektide elluviimiseks.

Oodatav  tulemus: Pedagoogiline  personal  rakendab  töös  lastega  parimaid  praktikaid.  Laste

igapäeva- ja õppetegevused on mitmekesised ja arendavad.

2.3.5. Ressursside juhtimine

Eelarvevahendite kasutamine

Eesmärk:  Eelarvevahendeid  kasutatakse  optimaalselt  ja  plaanipäraselt  õpi-ja  kasvukeskkonna

ning personali töötingimuste parendamiseks.

Oodatav tulemus: Olemasolevate vahendite parim kasutus vastavalt tegevuskavale.

Ruumid ja maa-ala

Eesmärk: On valminud lasteaiahoone II järk, mis parendab laste ja töötajate kasvu-ja 

töökeskkonda.

Oodatav tulemus: Lasteaed asub ühes hoones, mis on projekteeritud lasteaiana ja pakub parimat 

kasvu- ja töökeskkonda.

Eesmärk: Lasteaial on hooldatud õueala koos erinevate liikumistegevust arendavate 

atraktsioonidega.

Oodatav tulemus: Lasteaial on hooldatud ja mitmekesiste liikumistegevust arendavate 

atraktsioonidega õueala.

Õpivõimaluste mitmekesistamine

Eesmärk:  Õuesõppetegevusi viiakse läbi õppekäikudel looduslikult  eriilmelistesse paikadesse,

selleks leitakse lisavahendid projektide kaudu.

Oodatav tulemus: Lastel on loomulik huvi looduse vastu ning oskus seda väärtustada ja 

keskkonnahoidlikult käituda.  Lapsed on aktiivselt liikuvad ja terved.

Eesmärk: Õppetegevuste läbiviimiseks on mitmekesine pildi-, heli-, IT- ja mänguvahendite hulk.



Oodatav tulemus: Õpetajad kasutavad õppetegevustes erinevaid näitlikustamise vahendeid, mis

annavad võimaluse lastel õppida läbi mängu ja kogemuse.

2.3.6. Õpetamine, kasvatamine, õppimine

Lasteasutuse õppekava

Eesmärk: Lasteaia õppekava pidev arendamine, rakendades lapsest  lähtuvat õppekorraldust.

Oodatav tulemus: Lasteaial on õppekava, mis lähtub lapsest ja pakub tööks lastega parimaid 

võimalusi.

Eesmärk: Õppekavas on sätestatud lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus.

Oodatav  tulemus: Õppe-  ja  kasvatustöö  planeerimisel  lähtutakse  lapse  arengu  hindamise

tulemustest ning laste loomulikust huvist.

Rühma õppe-ja kasvatustegevuse planeerimine

Eesmärk: Rühma õppe- ja kasvatustöö planeeritakse lähtudes lasteaia õppekavast ja arvestatakse

laste ealiste  ja isikupäraste oskustega.

Oodatav tulemus: Õppe- ja kasvatustöö rühmas on lapsest ja tema loomulikust huvist lähtuv.

Eesmärk: Õppetegevuse mitmekesistamine erinevate haridustehnoloogiliste vahenditega.

Oodatud tulemus: Olemasolevad IT- vahendid leiavad aktiivset kasutust.

Õpetamine, kasvatamine

Eesmärk: Õppe-ja kasvatustöös lähtutakse lapse huvidest, loovusest ja individuaalsusest.

Oodatav tulemus: Laps julgeb kasutada oma loovust erinevates tegevustes.

Eesmärk: Rikastada laste liikumisvõimalusi erinevate sportlik-arenduslike liikumisviisidega.

Oodatav tulemus: Lapsel on kujunenud aktiivne liikumisharjumus liikumisõpetuse eri vormide 

kaudu.

Eesmärk: Erivajadustega laste ja nende vanemate igakülgne toetamine.

Oodatav tulemus: Erivajadusega lapse arengut toetavad eripedagoogid ja teised spetsialistid, et

saavutada parim tulemus lapse toimetulemiseks igapäevaelus. Erivajadusega lapsel on turvaline

ja arendav kasvu- ja õpikeskkond.



Mängimine, õppimine

Eesmärk: Laps õpib mängides ja mängib õppides.

Oodatav  tulemus:  Lasteaia  õppetegevused  on  mängulised,  toetavad  last  uute  teadmiste  ja

oskuste omandamisel ning rakendamisel igapäevaelus.

Eesmärk: Rikastada laste igapäevategevusi erinevate olemasolevate vahenditega.

Oodatav  tulemus: Laps  oskab  iseseisvalt  mängu  luua  ja  kasutada  selleks  loovalt  erinevaid

vahendeid.

Lapse hariduslike erivajaduste väljaselgitamine

Eesmärk: Kõik lapsed saavutavad kooliküpsuse vastavalt oma arengutasemele.

Oodatav  tulemus: Lapse  hariduslikke  erivajadusi  märgatakse  koheselt  nende  tekkimisel  või

olemasolul. Vajadusel rakendatakse tugiteenuseid.

Laste toetamine

Eesmärk: Laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt ja leiab igakülgset toetust pedagoogide poolt

erivajadustega toime tulemiseks.

Oodatav tulemus: Positiivse mina-pildiga, vastavalt oma võimetele arenenud laps.

Eesmärk: Läbi personali isikliku eeskuju kujundatakse lastes hoolivust, sallivust ja sõbralikkust.

Oodatav tulemus: Lapsed on hoolivad kaaslaste suhtes.

Eesmärk: Lapsed ja lapsevanemad saavad positiivset ja arengut toetavat tagasisidet.

Oodatav tulemus: Usalduslikud suhted lapse, õpetaja ja lapsevanema vahel.

Eesmärk: Tõsta  lapsevanemate  kasvatusalast  teadlikkust  lapse  arengu  toetamisel,  koolituste

kaudu.

Oodatav tulemus: Lapsevanem oskab toetada  oma lapse arengut  ja  mõistab  lapse käitumise

erinevaid põhjuseid.

Koolivalmidus

Eesmärk: Laste sujuv üleminek lasteaiast kooli.

Oodatav tulemus: Laps tunneb ennast esimeses klassis turvaliselt.

Eesmärk: Kõik lapsed saavutavad koolivalmiduse vastavalt oma arengutasemele.

Oodatav tulemus: Kooliminev laps on sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt kooliküps.



3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus

Lasteaed  Kaari  sisehindamissüsteemi  abil  õpitakse  tundma  lasteaia  tugevaid  ja  nõrku  külgi.

Sisehindamine  toetab  ja  suunab  lasteaia  arengut  näidates  arenguvajadusi. Sisehindamisel

lähtutakse arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise analüüsist. Lähtudes analüüsi tulemustest

sõnastatakse parendusvaldkonnad uueks perioodiks.

Sisehindamis-süsteemis kuuluvad hindamisele järgmised valdkonnad:

• Strateegiline juhtimine;

• personalijuhtimine;

• koostöö;

• ressursside juhtimine;

• õpivõimaluste mitmekesistamine;

• õpetamine, kasvatamine, õppimine.

Sisehindamise analüüs põhineb järgmistel dokumentidel:

• SWOT analüüs

• Psühhosotsiaalse keskkonna hindamine

• Lapsevanemate rahuloluküsitlus

• Personali rahuloluküsitlus

• Pedagoogide rahuloluküsitlus

• Lasteaia keskkonnaohutuse ja -turvalisuse hindamine

• Nädalaplaanide ja rühmapäevikute analüüs

• Eelarve täitmise analüüs

• Lasteaia tegevuskava



4. Tegevuste analüüs ja parendustegevused
Võrdsete võimaluste loomine lastele ja personalile

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus

Ehitada  välja
lasteaiahoone  II
etapp

Lasteaia 
organisatsiooni 
ühistunde 
kindlustamine. Lastele
on loodud tingimused 
liikumise- ja 
loovtegevuste 
läbiviimiseks. On 
loodud toimiv 
metoodikakabinet ja 
tagatud olemasolevate
õppevahendite 
kasutamine kõigi 
rühmade poolt. 
Moodustatakse 
erirühm lähtudes laste 
arengulistest 
erivajadustest.

Lasteaiahoone  II  etapp
valmib august 2020.

Lasteaed alustab 2020/2021
õppetegevust ühes majas. Valminud 
on kaks uut rühmaruumi, loovustuba,
robootikatuba ning saal liikumis- ja 
muusikategevusteks ning ühisürituste
korraldamiseks. Metoodika kabinetis
on süstematiseeritud metoodiline 
õppevara ja lastekirjandus 
õppetegevuste läbiviimiseks. Ei ole 
moodustatud erirühma lähtudes laste 
arengulistest erivajadustest.

Kasutada intensiivselt õppetöö 
rikastamiseks erinevaid võimalusi, 
mida loodud keskkond pakub.
Vajaduspõhiselt moodustatakse 
erirühm lähtudes laste arengulistest 
erivajadustest.

Strateegiline juhtimine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Lasteaia 
juhtimises 
lähtutakse lasteaia
arengukavast.

Arengukava aastateks 
2018-2020 on 
rakendatud.

Lasteaia eelarve 
koostamisel võetakse 
aluseks arengukava 
tegevuskava

Arengukava on täidetud. Uue arengukava koostamine 
koostöös personali ja 
lastevanematega.

Muutustele ja 
uuendustele 
avatud personal.

Igapäevategevustes 
rakendatakse lapsest 
lähtuvat 
õppekorraldust ja 
toetatakse laste 
loovust.

5 õpetajat on läbinud 
projektiõppe koolituse ja 
valmis seda ka rakendama.
Tartu Ülikooli erinevaid 
digiõppe koolitusi on 
läbinud 4 õpetajat. 

Päikeselaste rühmas on rakendatud 
projektõpet alates 2019/2020 
õppeaastast. Päikesepõnni ja 
Päikesejänkud alustavad 
projektõppega 2020 sügisel.
Õpetajad kasutavad digivahendeid 

Õpetajad jagavad sisekoolitustel 
oma häid kogemusi ja praktikaid 
projektõppe ja digivahendite 
kasutamisel. Õpetajad tunnevad 
huvi ja otsivad iseseisvalt erinevaid
võimalusi laste igapäevategevuste 



Majasisestel 
digikoolitustel on osalenud
kõik õpetajad ja õpetaja 
abid nii õpetaja kui õppija 
rollis. Õppetegevuste 
planeerimisel arvestatakse 
laste arvamuste, huvi ja 
loovusega.

õppetöös korrapäraselt. Õpetajate 
teadmised erinevatest 
digitehnoloogilistest võimalustest on 
laienenud. Lapsed on julged 
kasutama digivahendeid sihipäraselt.
Planeeritud tegevused on paindlikud,
lähtudes laste huvist.

rikastamiseks. Personal teeb julgeid
ettepanekuid igapäevatöö 
korraldamiseks ja lapsest lähtuva 
õppekorralduse rakendamiseks.

Personal ja 
lapsevanemad 
osalevad 
aktiivselt lasteaia 
arendustegevuses.

Vastavalt vajadusele 
toimuvad 
arenduskoosoleku, 
plaanipärased 
nõupidamised ja 
tagasisideküsitlused.

Personal osaleb lasteaia 
arendustegevustes läbi 
pedagoogilise nõukogu, 
erinevate 
rahuloluküsitluste, lasteaia
üldkoosolekute, 
arenguvestluste, 
vajaduspõhiselt ka läbi 
töörühmade. 
Lapsevanemad osalevad 
lasteaia arendustegevustes 
läbi üld- ja 
rühmakoosolekute, 
hoolekogu koosolekute, 
erinevate 
rahuloluküsitluste, läbi 
vajaduspõhiste 
töörühmade.

71% õpetajatest tunneb, et saab 
lasteaias tehtavate otsuste 
langetamisel kaasa rääkida. Väitega 
nõustub 29% õpetajatest ja 25% 
personalist. Pigem nõus on 50% 
personalist ja pole nõus 25% 
personalist. Lastevanemate 
rahuloluküsitlusest selgub, et 17% 
lapsevanematest on täiesti nõus, et 
saab mõjutada õppe-ja kasvatustööd 
lasteaias. 55% on nõus, 24% pigem 
nõus ja 3% ei ole nõus.
Rahulolu-uuringus osalesid õpetajad 
ja personal 100%. Lapsevanemate 
arvestuses 39st perest 29 ehk 74%
Psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamise uuringus osales 46% 
peredest (18/39) ja 83% (10/12) 
personalist.

Olemasolevates arendustegevustes 
peaks personal olema avatum uute 
ideede väljakäimisel ja teiste 
mõtetega kaasatulemisel. Luua 
Ideede Sein (igaüks saab kirja 
panna oma idee, mida koos edasi 
arendada).

Personali juhtimine
Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Kollektiivi 
suurema 
ühistunde 
kujundamine.

Üksteist mõistev ja 
toetav meeskonnatöö.

Personali ühisüritused 
väljaspool tööaega. 
Lasteaia sünnipäevapeo ja 
-kohviku korraldamine.

Oleme kujundanud ühistunnet 
kollektiivis erinevate ühisüritustega 
väljaspool lasteaeda (teatri “Ugala” 
külastus, “Maitsev Tartu” külastus, 
kruiis Seto Linega, ERM’i külastus, 

Jätkata ühistunde loomist 
kollektiivis ühisüritustega, millest 
võtaks osa kogu maja personal.
Personal julgeb vajadusel pöörduda
abi saamiseks kolleegide poole 



Tartu Loodusmuuseumi külastus jne.
Üritustel osalesid kõik töötajad, välja
arvatud abipersonalist üks inimene, 
kes pole osalenud ühelgi ühisüritusel 
väljaspool lasteaeda. Lasteaia 
sünnipäevapeo ja - kohviku 
korraldamine õnnestus väga hästi, 
toimis kollektiivne meeskonnatöö.
86% õpetajatest ja 50% personalist 
hindab oma suhteid kolleegidega 
väga heaks, 14% õpetajatest  ja 50% 
personalist heaks. Kolleegide abile 
on õpetajad kindlad 100%. Personal 
hindab kolleegide abi vajadusel väga 
heaks 25%, heaks 25% ja 
rahuldavaks 50%. Lasteaia 
psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamise küsitluse tulemusel on 
personali ühtekuuluvustunne 
võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 
tõusnud. On tõusnud vajadusel 
kolleegidelt abi ja toetuse saamise 
hinne.

sujuvamaks meeskonnatööks.

Avatus
meeskonnas.

Tehakse julgeid 
ettepanekuid töö 
kvaliteedi tõstmiseks, 
võetakse 
vabatahtlikult vastutus
ülesannete täitmise 
eest.

Ettepanekuid tehti ühe 
poolselt, kuid mitte 
piisavalt töö kvaliteedi 
tõstmiseks. Ühisüritustel 
olid vastutajad suunatud 
direktori poolt, sest 
vabatahtlikke polnud. 
Kolleegide seas info 
ürituse korraldamise kohta
oli puudulik.

Personal on ettepanekute tegemisel 
töö kvaliteedi tõstmiseks olnud 
tagasihoidlik kuid samas mõelnud 
kaasa, kuidas midagi teha. Kõik 
olulised ideed on ühiselt ja 
õnnestunult ellu viidud. Personal on 
muutunud oma mõtete avaldamisel 
julgemaks ja initsiatiivikamaks 
kohustuste vastuvõtmisel.

Vabatahtlikud vastutajad 
ühisüritustel. Vastutaja jagab olulist
infot ürituse toimumise ja 
korralduse kohta. Ettepanekuid 
analüüsitakse kollektiivi põhiselt. 
Luua Ideede Sein (igaüks saab kirja
panna oma idee, mida koos edasi 
arendada).

Õpetajad oskavad
õppetöö 

Tegeluste läbiviimisel 
kasutatakse 

Erinevate 
haridustehnoloogiliste 

Õpetajad on saanud kogemuse 
erinevate haridustehnoloogiliste 

Julgeda katsetada ja kasutada 
erinevaid haridustehnoloogilisi 



rikastamiseks 
kasutada 
haridustehnoloogi
lisi vahendeid.

planeeritult 
haridustehnoloogilisi 
vahendeid.

vahendite kasutamine 
õppetegevustes vähemalt 
kord nädalas. Rühmade 
korraldatud 
robohommikud, 
animatsiooni tegemine. 
Robootika veebinaridel 
osalemine  Qobo, 
Matatalab Pro Set ja 
Matatalab LITE.
Veebipõhised koosolekud 
Zoom keskkonnas.
Koolitus “Digiõpe 
lasteaias”

vahendite kasutamise osas, õppides 
teineteiselt, osaledes veebinaridel, 
veebikoosolekutel. Õpetajate 
rahuloluküsitlusest selgub, et 43% 
õpetaja arvates pole nende oskused 
digivahendite kasutamiseks õppe- ja 
kasvatustöös piisavad. 29% õpetajat 
peavad oma oskusi piisavaks ja 29% 
täiesti piisavaks. Korra kuus kasutab 
digivahendeid 71% õpetajat, korra 
nädalas 14% ja mõned korrad 
nädalas 14% õpetaja. Lapsevanemate
rahuloluküsitlusest selgub, et 55% 
arvates kasutatakse lasteaias 
digivahendeid parasjagu ja 45% ei 
osanud öelda.

vahendeid õppetöös lastega. 
Kajastada lastevanematele 
haridustehnoloogiliste vahendite 
kasutamist õppetöös. Julgustada 
lapsi ise loovalt mänge alustama 
haridustehnoloogiliste vahenditega.

Koostöö

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Lapsevanemad on
kaasatud lasteaia 
igapäevategevust
esse.

Usalduslikud suhted 
lapse, õpetaja ja 
lapsevanema vahel.
Lastevanemate 
osalemine 
igapäevategevustes 
rikastab laste päeva.

Konstruktiivne tagasiside, 
vajadusel nõuanded, 
hoolivus, sõbralikkus, 
vastastikune usaldus.
Võimaluste pakkumine 
osalemiseks lapse 
igapäevategevustes, 
näiteks osalemine lasteaia 
heakorratalgutel, 
lemmikloomapäeva 
korraldamisel, ametite 
tutvustamisel jne.
Lasteaia sünnipäeva ja 
kohvikupäeva 
korraldusmeeskondade 
töös osalemine.

Usalduslikud suhted lapse, õpetaja ja
lapsevanema vahel. Lastevanemate 
vähene osalemine lasteaia rühma 
igapäevategevustes. Väga hästi 
õnnestunud sünnipäevapidu ja 
kohvikupäev.
Küsitluse tulemusel selgus, et 52% 
vanematest teab väga hästi, millist 
koostööd lasteaed ootab, 35% teab ja
14% on kahtleval seisukohal. 
Psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamise võrdluse tulemus 
(2016/2017, 2019/2020) näitab, et 
lapsevanemate osalemine lasteaia 
tegevuste korraldamisel on kasvanud
0,4 võrra - 2,7lt 3,1le. Lasteaia 

Rohkem ettepanekuid 
lastevanematele laste 
igapäevategevustes osalemiseks.
Lastevanemate poolt pakutud 
ideede rakendamine ja vabatahtlike 
lastevanemate kaasamine 
ühisüritustele. Luua lastevanemate 
aktiivgrupp, kes osaleb oma 
ideedega lasteaia arendustegevuses.



personali arvates aga 1,1 võrra ehk 
2lt 3,1le (max 4,0).

Lapsevanemad ja 
hoolekogu on 
kaasatud lasteaia 
arendustegevusse.

Lapsevanemad ja 
hoolekogu osalevad 
aktiivselt 
arendustegevustes ja 
on kaasatud 
igapäevategevustesse.

On toimunud hoolekogu 
koosolekud kord kvartalis.
Hoolekogus rühmade 
esindajad on aktiivsed ja 
sõnavõtlikud, tunnevad 
huvi lasteaia arengu kohta.

Küsitlusele vastanud vanematest 
69% on täiesti nõus, et juhtkond 
arvestab nende arvamusega, 28% on 
nõus ja 3% pigem nõus. 17% 
vanematest on täiesti nõus, et saavad 
mõjutada õppe-ja kasvatustöö 
korraldust, 55% on nõus, 24% on 
pigem nõus ja 3% pole nõus.

Luua lastevanemate aktiivgrupp, 
kes osaleb oma ideedega lasteaia 
arendustegevuses.

Huvitatud saavad 
informatsiooni 
lasteaia kohta 
erinevate kanalite
kaudu.

Lasteaial on oma 
koduleht, lasteaia 
tegevusi kajastatakse 
valla facebooki -ja 
kodulehel ning 
ajakirjanduses.

Lasteaial on oma koduleht.
Artikleid oleme kirjutanud
ajakirjandusse lasteaia 
sünnipäeva, 
kohvikutepäeva, õpetajate 
Saksamaa õppereisi ning 
Robotexil osalemise kohta.
Lasteaeda külastas Lõuna-
Eesti Postimehe 
ajakirjanik ning vaatles 
ühe rühma käelist 
tegevust, mille põhjal 
kirjutas artikli. Lasteaia 
avalik facebooki leht sai 
loodud 2020a. kevadel, 
kus kajastatakse lasteaia 
tegevusi ning jagatakse 
pedagoogilisi nõuandeid 
erinevateks tegevusteks.

Lasteaia koduleht ei ole pidevas 
uuenduses. Ajakirjanduses on 
kajastatud lasteaia suuremad ürituse 
ja tegevused. Lasteaia facebooki lehe
jälgitavus on aktiivne, postitustele on
positiivne tagasiside (“like” - kujul).

Kajastada lasteaia igapäevatöös 
põnevaid projekte sagedamini 
vallalehes. Lasteaia kodulehe pidev
uuendamine. Hetke mänguliste 
tegevuste kajastamine lasteaia 
avalikul facebook’i lehel.

Lapsevanemad 
kasutavad 
aktiivselt 
elasteaed.eu 
keskkonda.

Õppetegevuse 
informatsioon ja 
teated on ühes kohas 
ja kõigile ühesugused.

Informatsiooni edastatakse
elasteaed.eu keskkonnas 
rühmapõhiselt või 
lasteaiapõhiselt.

Veebipõhine e-lasteaed.eu keskkond,
mille kaudu saavad lapsevanemad 
vajaliku info õppetegevuse kohta ja 
toimib kirjavahetus. Iga perekonna 
kohta on olemas vähemalt üks 
kasutajakonto keskkonnas 

Järgmisel lastevanemate koosolekul
tutvustada lastevanematele 
elasteaed.eu keskkonda 
lapsevanema kasutaja alt (mobiilis 
kasutatav). Juhendatult näidata 
lapsega seonduva info lisamine või 



elasteaed.eu. puudumise märkimine, kirja 
saatmine jms. 

Vastse-Kuuste 
kooli algklassi 
õpetajate ja 
lasteaiaõpetajate 
aktiivsem 
koostöö laste 
sujuvaks 
üleminekuks 
kooli.

Lastel on koolis toime
tulemiseks head 
baasteadmised, mis 
tagab parema 
toimetuleku esimeses 
kooliastmes.

Koolieelikud külastavad 
kevadel oma tulevast 
õpetajat ja tutvuvad 
kooliga.

Laps on kohtunud oma 
klassijuhatajaga, tulevaste 
klassikaaslastega ja klassiruumiga.
49% küsitlusele vastanud vanematest
peab lasteaia ja kooli koostööd 
sujuvaks üleminekuks piisavaks, 3% 
mitte piisavaks ja 48% ei osanud 
olukorda hinnata. Õpetajate 
omavaheline koostöö pole 
aktiivsemaks muutunud.

Aktiivsem koostöö algklassi- ja 
lasteaiaõpetajate vahel. Teha 
ettepanek, et tulevane klassijuhataja
viiks kevadel lasteaias 
koolieelikutega läbi ühe tegevuse 
omal valikul.

Lasteaed teeb 
omavalitsusega 
koostööd lastele 
suunatud üle 
vallaliste ürituste 
korraldamisel

Lapsed ja personal on 
kultuurilis-sotsiaalselt 
aktiivsed.

Osalemine luulepäeval, 
lastekaitsepäeva, 
spordifestivalil. Osalemine
sündmuste korraldamisel: 
tantsupeod, laulupäev,  
Robopõks-il.

Lapsed on saanud osalemis- ja 
esinemiskogemuse väljaspool 
lasteaeda.

Aktiivsem osavõtt lastele suunatud 
üle vallalistest üritustest. Jätkame 
laulupäeva korraldamist, 
korraldame spordifestivali. 
Panustame lastele suunatud ürituste
korraldamisse.

Koostöö lasteaed 
Kaari ja Leitung 
Kita Wiesenpark 
pedagoogide 
vahel parimate 
praktikate 
jagamiseks ja 
koos lastega 
erinevate 
projektide 
elluviimine.

Pedagoogiline 
personal rakendab 
töös lastega parimaid 
praktikaid. Laste 
igapäeva- ja 
õppetegevused on 
mitmekesised ja 
arendavad.

Külaskäigud Eestisse ja 
Saksamaale, 
videotervitused, õnnitlused
tähtpäevade puhul.

Koostöö ei toimi plaanipäraselt, 
põhjuseks keelebarjäär, ebakindlus 
digivahendite kasutamisel  ja 
õpetajate vähene aktiivsus.

Leida igal õppeaastal kindel 
valdkond, mida jagatakse 
koostööpartneritega ja mille põhjal 
arendatakse koostööd.

Ressursside juhtimine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Eelarvevahendite 
kasutamine. 
Eelarve 

Olemasolevate 
vahendite parim 
kasutus vastavalt 

Valminud on 
lasteaiahoone juurdehitus. 
Igal aastal on uuendatud 

Õpetajate küsitluse põhjal selgus, et 
õppe- ja kasvatustegevuseks 
olemasolevate vahenditega on 

Planeerida eelarvesse söögisaali 
põranda lihvimine ja lakkimine. 
Hoovialale on vajalik rajada 



vahendeid 
kasutatakse 
optimaalselt ja 
plaanipäraselt 
õpi- ja 
kasvukeskkonna 
ning personali 
töötingimuste 
parandamiseks.

tegevuskavale. laste õppe- ja 
mänguvahendeid vastavalt
eelarve võimalustele. 
Lasteaia personalil on 
olemas tööks vajalikud 
vahendid. Õpi-ja 
töökeskkond on kaasaegne
ning tervisekaitsenõuetele 
vastav. Õpetaja abide 
töötasu on korrigeeritud.

õpetajad rahul 100%-liselt, 
personalist on täiesti rahul 75% ja 
rahul 25%. Rühmaruumidega on 
õpetajatest  täiesti rahul 86% ja rahul
14%. Töö- ja puhkeruumidega on 
täiesti rahul 100% õpetajatest. 
Personal on rühmaruumidega täiesti 
rahul 100%-liselt. Töö ja 
puhkeruumidega on täiesti rahul 75%
ja rahul 25% personalist. 
Lapsevanematest on 48% väga rahul 
rühmaruumidega ja rahul 52%. 69% 
vastanud lapsevanematest on täiesti 
nõus, et rühmas on olemas sobivad 
vahendid õpetamiseks, 24% on nõus 
ja 7% pigem nõus. Lapsevanematest 
69% on täiesti nõus, et rühmas on 
lapsele sobivad mänguvahendid.

mänguväljak sõimelastele ja õue 
mänguasjade hoidmiseks paviljon.

On valminud 
lasteaiahoone II 
järk, mis 
parendab laste ja 
töötajate kasvu- 
ja töökeskkonda.

Lasteaed asub ühes 
hoones, mis on 
projekteeritud 
lasteaiana ja pakub 
parimat kasvu- ja 
töökeskkonda.

Novembris 2019 alustati 
lasteaia II järgu 
väljaehitamisega.

Lasteaed avatakse ühes majas 
augustis 2020.

Lasteaial on 
hooldatud õueala 
koos erinevate 
liikumistegevust 
arendavate 
atraktsioonidega.

Lasteaial on 
hooldatud ja 
mitmekesiste 
liikumistegevust 
arendavate 
atraktsioonidega 
õueala.

Lasteaia õueala pole 
täiendatud 
liikumistegevust 
arendavate 
atraktsioonidega.

Küsitluse tulemusel selgus, et 43% 
õpetajatest, 25% personalist ja 45% 
lapsevanematest leiab, et lasteaia 
õueala pakub mitmekesiseid 
võimalusi erinevateks tegevusteks 
täiesti piisavalt. 43% õpetajatest, 
50% personalist ja 28% 
lapsevanematest piisavalt. Väitega 
on pigem nõus 14% õpetajatest, 25%
personalist ja 24% vanematest. 3% 
vanematest pole olemasolevate 

Ehitada välja sõimerühma 
mänguväljak ja õuemänguasjad 
hoiupaik. Luua koos 
lapsevanematega hoovialale uusi 
tegevuskeskuseid.



võimalustega rahul. 55% vanemate 
arvates viibivad nende lapsed 
lasteaias õues täiesti piisavalt, 45% 
arvates piisavalt.

Õpivõimaluste mitmekesistamine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Õuesõppetegevusi 
viiakse läbi 
õppekäikudel 
looduslikult 
eriilmelistesse 
paikadesse, selleks 
leitakse 
lisavahendid 
projektide kaudu.

Lastel on loomulik 
huvi looduse vastu 
ning oskus seda 
väärtustada ja 
keskkonnahoidlikult 
käituda. Lapsed on 
aktiivselt liikuvad ja 
terved.

Väljasõidud Taevaskotta 
ja Valgesoosse erinevatel 
aastaaegadel.
Jalutuskäigud 
lähiümbruses. Loodusega 
seotud õppemängud 
lasteaia õuealal. 
Õppetegevused 
õuepaviljonis.

Laps oskab märgata muutusi 
looduses erinevatel aastaaegadel 
samas keskkonnas. Lastel on huvi 
looduse vastu, oskavad seda 
väärtustada ja hoida. Pole kasutatud 
projektide kirjutamise võimalust. 
Õpetajatele läbiviidud küsitlusest 
selgub, et 43% õpetajatest meeldib 
õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia 
väljaspool lasteaeda, 57% pigem 
meeldib.

Kasutada projektide kaudu 
pakutavaid võimalusi. Meeskonnad
otsivad aktiivselt erinevaid 
põnevaid võimalusi projektideks. 
Igast rühmast osaleb üks õpetaja/ 
abiõpetaja sobivate projektide 
kirjutamisel. Kasutada  võimalust 
sõita õppekäikudele lähiümbruses 
ja kaugemal vähemalt neli korda 
aastas. Õpetajad  kasutavad 
õppetöö läbiviimiseks aktiivsemalt 
õuesõppe võimalusi. Koostöös 
lapsevanematega välja ehitada 
mudaköök, peenrakastid, 
pesakastid lindudele.

Õppetegevuste 
läbiviimiseks on 
mitmekesine pildi-,
heli-, IT- ja 
mänguvahendite 
hulk.

Õpetajad kasutavad 
õppetegevustes 
erinevaid 
näitlikustamise 
vahendeid, mis 
annavad võimaluse 
lastel õppida läbi 
mängu ja kogemuse.

Audio ja esitlustehnika 
kasutamine. Õppefilmide, 
piltide, videote ja kino 
vaatamine saalis. 
Tahvelarvutis olevate 
hariduslike rakenduste 
kasutamine. 
Peegelkaamera ja statiivi 
kasutamine animatsiooni 
loomisel.

Laps oskab kasutada õppe eesmärgil 
pildi-, heli-, IT- ja mänguvahendeid.
Õpetajate rahuloluküsitlusel vastas 
43%, et on väga rahul digivahendite 
kasutamise võimalustega õppe- ja 
kasvatustöö läbiviimiseks. 29% on 
rahul ja 29% pigem rahul.

Julgem ja aktiivsem IT-vahendite 
võimaluste kasutamine õppetöös, 
milleks viiakse läbi majasiseseid 
robootikaväljakutseid ja 
vahetatakse kogemusi.



Õpetamine, kasvatamine, õppimine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Lasteasutuse 
õppekava. 
Lasteaia 
õppekava pidev 
arendamine, 
rakendades 
lapsest lähtuvat 
õppekorraldust.

Lasteaial on 
õppekava, mis lähtub 
lapsest ja pakub tööks 
lastega parimaid 
võimalusi.

Õppevaldkondade 
täiendamine ja 
parandamine. Oleme 
teinud eeltööd uue 
õppekava 
väljatöötamiseks.

Erinevaid valdkondi on täiendatud, 
kuid uue õppekava väljatöötamine on
takerdunud uue riikliku õppekava 
vastuvõtmise taha.

Pärast riikliku õppekava 
vastuvõtmist töötada välja uus 
lasteaia õppekava.  

Õppekavas on 
sätestatud lapse 
arengu hindamise
põhimõtted ja 
korraldus.

Õppe- ja kasvatustöö 
planeerimisel 
lähtutakse lapse 
arengu hindamise 
tulemustest ning laste 
loomulikust huvist.

Igal õppeaastal täidetakse 
jooksvalt lapse arengu 
hindamise tabelit e-
lasteaed keskkonnas. 
Lapse arengu hindamise 
tabeli vormi on muudetud 
arvestades lasteaia 
erivanuseliste rühmade 
koosseisu. Toimuvad 
arenguvestlused 
lapsevanematega, 
vajadusel kaasatakse 
logopeed-eripedagoog.
Koolieelikute arengu 
tulemused fikseeritakse 
Koolivalmiduse kaardil, 
mis edastatakse 1. klassi 
õpetajale. Kõik lapse 
arengu hindamisega 
seotud materjalid ja 
dokumendid on koondatud
lapse arengumappi. 
eLasteaed.eu keskkonnas 
kajastub eesmärkide 
täitmine/mitte täitmine.

Rühmapäevikutes kajastub, et mitte 
täidetud  eesmärke   korratakse 
uuesti. Planeeritud tegevused on 
paindlikud - tegevused viiakse läbi 
nädala jooksul. Rühmapäeviku 
analüüsidest on näha, et arvestatakse 
laste huvidega.

Analüüsida enesekohaseid ja 
üldoskusi. Vajadusel viia läbi 
arenguvestlusi vajaduspõhiselt, 
õppeaasta jooksul. 2020 sügisest 
rakendavad kõik rühmad 
projektõpet, mis eeldab laste 
suuremat kaasamist planeerimisse 
ja nende huvide/ideede 
rakendamist.



Rühma õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Rühma õppe- ja 
kasvatustöö 
planeeritakse 
lähtudes lasteaia 
õppekavast ja 
arvestatakse laste 
ealiste ja 
isikupäraste 
oskustega.

Õppe- ja kasvatustöö 
rühmas on lapsest ja 
tema loomulikust 
huvist lähtuv.

Päikeselaste rühm alustas 
projektõppe meetodi 
võtete rakendamist 2018 
aasta sügisest. 
Perioodiplaanid on 
paindlikud - laste huvist 
lähtuvalt on muudetud 
planeeritud tegevusi ja ka 
eesmärke. Liitrühma 
tegevustes arvestati laste 
ealiste ja isikupäraste 
oskustega, viies läbi 
tegevusi vähemalt kolmes 
raskusastmes.

Psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamise tabelite võrdluses 
(2016/2017 ja 2019/2020) selgub, et 
lapsevanemate arvates on laste 
huvide arvestamine teemade ja 
tegevuste planeerimisel jäänud 
samale tasemele, ehk 3,4le. 
Õpetajate arvates on tõusnud 0,1 
võrra - 2,9lt 3,0le (max 4,0).
Lastele loodud võimalused 
päevakava piires valida erinevate 
tegevuste vahel on langenud 
lapsevanemate arvates 0,4 võrra 
(3,5/3,1) ja õpetajate arvates 0,1 
võrra (3,4/3,3).

2020 sügisest rakendavad kõik 
rühmad projektõpet, mis eeldab 
laste suuremat kaasamist 
planeerimisse ja nende 
huvide/ideede rakendamist.
Julgustada lapsi rohkem avaldama 
oma mõtteid ja ideid, mida ühiselt 
projektis rakendada.

Õppetegevuse
mitmekesistamine
erinevate
haridustehnoloogi
liste vahenditega.

Olemasolevad  IT-
vahendid  leiavad
aktiivset kasutust.

Vähemalt kord nädalas 
Päikesepõnnide ja 
Päikeselaste rühmas 
planeeritud lõimitud 
õppetegevus IT-
vahenditega. 
Päikesejänkude rühmas 
IT- vahendite kasutus väga
harv.

Vähene olemasolevate IT-vahendite 
võimaluste kasutamine õppetöös.
Õpetajate küsitlusest selgub, et 71% 
kasutab digivahendeid 1x kuus, 14% 
1x nädalas ja 14% mõned korrad 
nädalas. 55% vastanud 
lapsevanematest arvab, et 
digivahendeid kasutatakse parasjagu 
ja 45% ei teadnud/ei osanud vastata.

IT-vahendite ja nende pakutavate 
võimalustega tutvumine kord kuus 
läbi sisekoolituste ja kogemuste 
jagamise kaudu.

Õpetamine, kasvatamine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Õppe- ja 
kasvatustöös 
lähtutakse lapse 
huvidest, 
loovusest ja 
individuaalsusest.

Laps julgeb kasutada 
oma loovust 
erinevates tegevustes.

Projektõpe Päikeselaste 
rühmas. Päikesepõnnide ja
Päikeselaste rühmaruumis 
on lastele kättesaadaval 
kohal värvipliiatsid, 
rasvakriidid, käärid, liim, 

Mitte kõik lapsed ei julge oma 
loovust kasutada. Asetada 
igapäevaseks kasutamiseks nähtavale
kohale pintslid, guašš- ja vesivärvid. 
Laste huvidest lähtumise tulemusel 
osalevad lapsed aktiivselt planeeritud

Toetada  ja  julgustada  lapsi  oma
loovust  aktiivsemalt  kasutama.
Tegevuste  planeerimisel  pöörata
suuremat tähelepanu laste huvidele.
Projektõppele  üleminek  terves
lasteaias.



ajakirjad lõikamiseks, 
žabloonid jms. 
Igapäevases kasutuses on 
erinevad legoklotsid, 
mustrimängud, puitklotsid,
suured ja väikesed 
vahvelklotsid, looduslikud 
materjalid - männi- ja 
kuusekäbid, tammetõrud, 
kastanimunad. 
Meisterdamised 
taaskasutusmaterjalidest.
Täiskasvanu-poolne 
suunamine,  mitte 
sekkumine, julgustamine, 
kiitmine. Lapse loovust 
arendavad ja toetavad 
tegevused. Tegevuste 
läbiviimisel arvestatakse 
lapse individuaalsusega - 
erineva raskusastmega 
ülesanded.

tegevustes. Individuaalsuse 
arvestamine tagab kõigile 
eduelamuse.
52% küsitlusele vastanud vanematest
on täiesti nõus, et laps saab vabalt 
oma arvamusi ja ideid väljendada. 
41% on nõus ja 7% pigem nõus.
79% on täiesti nõus, et lasteaias 
arvestatakse lapse vajaduste ja 
eripäradega. 17% on nõus ja 3% pole
nõus. Lasteaia psühhosotsiaalse 
keskkonna hindamise tulemuste 
võrdlusest (2016/2017 ja 2019/2020)
selgus, et lapsevanemate arvamus  
laste huvide arvestamise osas  
teemade ja tegevuste planeerimisel 
on jäänud samale tasemele. Personali
arvamusel tõusnud. Lapsevanemad 
hindasid õpetajate poolset laste  
innustamist ideid välja pakkuma 
kõrgemalt kui personal.

Rikastada lapse 
liikumisvõimalusi
erinevate 
sportlik- 
arenduslike 
liikumisviisidega.

Lapsel on kujunenud 
aktiivne 
liikumisharjumus 
liikumisõpetuse eri 
vormide kaudu.

Kord nädalas planeeritud 
liikumistegevus 
Päikesepõnnide ja 
Päikeselaste rühmale 
võimlas või staadionil. 
Päikesejänkude 
liikumistegevused rühmas 
või koridoris.
Päikesepõnnid kasutavad 
koridori liikumisvajaduse 
rahuldamiseks tubasel ajal.
Jalutuskäigud 
kergliiklusteele, parki, 

Lapsed osalevad aktiivselt 
planeeritud liikumistegevustes, 
liiguvad palju õuealal. 55% 
lapsevanematest on täiesti nõus, et 
last julgustatakse iga päev 
rühmaruumis erinevatel viisidel 
liikuma. 35% on nõus ja 10% pigem 
nõus. Laste õuealal liikuma 
julgustamisega on täiesti rahul 45%, 
rahul 41% ja pigem rahul 14%.
29% õpetajatest, 75% personalist ja 
21% lapsevanematest peab 
liikumisvõimalusi rühmaruumis väga

Õueala  rikastamine  liikumist
soodustavate vahenditega.



Tuulemäele. Matkad 
Taevaskojas, Valgesoos.

heaks, 71% õpetajatest, 25% 
personalist ja 52% lapsevanematest 
heaks. 24% vanematest pigem heaks 
ja 3% pole liikumisvõimalustega 
rühmaruumis rahul.

Mängimine, õppimine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Laps õpib 
mängides ja 
mängib õppides.

Lasteaia 
õppetegevused on 
mängulised, toetavad 
last uute teadmiste ja 
oskuste omandamisel 
ning rakendamisel 
igapäevaelus.

Vabamänguks on lastel 
aega hommikupoolsel ja 
ka õhtupoolsel ajal , lapsed
rakendavad mängus õpitut.
Õppetegevused on 
mängulised.

Vanemad lapsed kasutavad palju 
loovmängu ja rollimängu, kaasates 
ise nooremaid kaaslasi. Mängu 
kestvus on pikenenud, mis on 
arendanud lastes püsivust ka teistes 
tegevustes. Mängud on muutunud 
sisukamaks. Vabamängus matkitakse
virtuaalse mängu teemasid.

Vähendada valmismängude 
osakaalu rühmas ja suurendada 
loov- ja rollimänguvahendite 
kättesaadavust (erinevad 
looduslikud materjalid, 
tehismaterjalid, kostüümid, 
käpiknukud  jms).

Rikastada laste 
igapäevategevusi 
erinevate 
olemasolevate 
vahenditega.

Laps oskab iseseisvalt
mängu luua ja 
kasutada selleks 
loovalt erinevaid 
vahendeid.

Lastele on erinevad 
mänguvahendid 
kättesaadavad või silmale 
nähtaval avatud riiulis. 
Õpetajad suunavad ja 
julgustavad iseseisvalt 
mängu lahendusi leidma.

Vanemad lapsed oskavad ise mängu 
luua, nooremad matkivad vanemate 
laste mänge.

Vähendada valmismängude 
osakaalu rühmas ja suurendada 
loov- ja rollimänguvahendite 
kättesaadavust (erinevad 
looduslikud materjalid, 
tehismaterjalid, kostüümid, 
käpiknukud  jms).

Lapse hariduslike erivajaduste väljaselgitamine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Kõik lapsed 
saavutavad 
kooliküpsuse 
vastavalt oma 
arengutasemele.

Lapse hariduslikke 
erivajadusi 
märgatakse koheselt 
nende olemasolul või 
tekkimisel. Vajadusel 
rakendatakse 
tugiteenuseid.

Õpetajapoolne märkamine.
Logopeed-eripedagoog 
tegeleb abivajavate lastega
kaks korda nädalas 
individuaalselt. Vajadusel 
koostatakse IAK. 
Vajadusel konsultatsioon 
Rajaleidja spetsialistidega.
Suunamine spetsialistile.

Kooliküpsus vastavalt lapse 
arengutasemele. Vajadusel 
koolipikendus. 2017/2018  kooli 8, 1 
koolipikendus, 1 varem kooli;
2018/2019 kooli 8, koolipikendus 1;
2019/2020 kooli 5, koolipikendus 1.

Arendada koostööd Rajaleidja 
keskusega. Eelkooliealiste lastega 
töö eraldi rühmas üks kord nädalas 
kindla õpetaja poolt  koos 
logopeed-eripedagoogiga. 
Logopeed-eripedagoog tegeleb 
vähemalt kord nädalas toetust 
vajavate koolieelikutega 
individuaalselt.



Laste toetamine

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Laps tunneb 
ennast lasteaias 
turvaliselt ja leiab
igakülgset toetust 
pedagoogide 
poolt 
erivajadustega 
toimetulemiseks.

Positiivse mina-
pildiga, vastavalt oma 
võimetele arenenud 
laps.

Lapsed tahavad lasteaeda 
tulla. Õpetajad märkavad 
ja toetavad lapsi erinevates
situatsioonides. 
Hommikupoolsel aktiivsel 
ajal on rühmas kolm 
täiskasvanut. Koostöö 
rühmaõpetaja ja logopeed-
eripedagoogi vahel ning 
vajadusel  lapsevanema 
kaasamine. Logopeed- 
eripedagoog annab 
ülevaate lapse 
hetkeolukorrast 
iganädalaselt 
rühmaõpetajale ja jagab 
soovitusi lapse 
toetamiseks.

Lapsevanemad hindavad lapse 
põhivajaduste rahuldatust õpetajate 
poolt lasteaias järgnevalt: 86% 
tunnevad, et nende lapse ja 
õpetajate vahel on head suhted ja 
õpetaja on vajadusel alati lapse 
jaoks olemas. 14% hindasid 
küsimuse vastuse 5 palli süsteemis 
4le. 79% vastanud vanematest on 
täiesti nõus, et õpetajad arvestavad 
lapse vajaduste ja eripäradega. 17%
vastanutest on nõus ja 3% 
vanematest ei ole nõus.
29% õpetajatest on täiesti kindlad, 
et on saanud vajaliku õppe 
erivajadustega laste õpetamiseks ja/
või toetamiseks. 14% on 
omandatud  oskustega 
erivajadustega laste toetamisel 
rahul ja 57% pigem rahul. Lasteaia 
psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamise tulemus võrdluses 
2016/2017 ja 2019/2020 näitab, et 
laste turvatunne on kasvanud 
lapsevanemate ja personali arvates 
(3,5lt 3,7le) (max hinne 4).
Erivajadustega lastele loodud 
võimalused tegevustes osalemiseks,
eneseteostuseks, arvamuste ja 
tunnete väljendamiseks on 
paranenud vanemate ja personali 
arvates.

Jätkata rühmaõpetajate koolitamist 
erivajadustega laste toetamiseks.
Julgustada lapsevanemaid tegema 
tihedamat koostööd logopeed-
eripedagoogiga. Selgitada 
lapsevanematele millised on meie 
lasteaia võimalused laste 
toetamiseks. Selgitada 
lapsevanematele, kui oluline on 
lapse varajane toetamine ja tema 
võimete arendamine.



Läbi personali 
isikliku
eeskuju 
kujundatakse 
lastes hoolivust, 
sallivust ja 
sõbralikkust.

Lapsed on hoolivad
kaaslaste suhtes.

Personal suhtleb omavahel
ja lastega viisakalt ja 
heasoovlikult. Õpetajad on
heatujulised, säilitades 
rühmas positiivse 
õhkkonna. Lastevaheliste 
konfliktide lahendamisega 
tegeletakse koheselt, 
kaasates mõlemaid 
osapooli.

Õpetajate ja personali küsitluse 
tulemusel selgus, et 43% 
õpetajatest ja 75% personalist peab 
ennast lastele väga heaks 
eeskujuks. 57% õpetajatest ja 25% 
personalist heaks eeskujuks.

Lasteaia personali ühistunde loomise
jätkamine ja positiivse sisekliima 
säilitamine.

Lapsed ja 
lapsevanemad 
saavad positiivset
ja arengut 
toetavat 
tagasisidet.

Usalduslikud suhted 
lapse, õpetaja ja 
lapsevanema vahel.

Igapäevaselt annavad 
õpetajad lapsevanematele 
tagasisidet lapse kohta, 
mis enamasti on positiivne
ja soovituslik. 
Lapsevanema jagatud info 
on konfidentsiaalne.

Lapsevanemate küsitluse 
tulemusena selgus, et 52% 
küsitluses osalenud 
lapsevanematest hindavad 
tagasiside saamist lapse tegevuse ja
arengu kohta õpetajatelt väga 
heaks, 38% heaks ja 10% pigem 
heaks. Küsimusega: “Probleemide 
puhul saan alati pöörduda lasteaia 
õpetajate poole” olid täiesti nõus 
79% lapsevanematest, nõus 17% ja 
pigem nõus 3% vastanud 
vanematest. Lasteaia 
psühhosotsiaalse keskkonna 
hindamisel on positiivse ja lapse 
arengut toetava tagasiside andmine 
lastevanemate arvates võrreldes 
2016/2017 aasta küsitlusega 
paranenud, kuid personali arvates 
langenud. Juhendamine erinevates 
laste arengut puudutavates 
küsimustes on  lapsevanemate ja 
personali arvates paranenud.

Võttes aluseks küsitlustes osalenud 
lastevanemate arvamused, leida 
põhjused, miks lapsevanemad ei 
pöördu alati esmalt küsimustega 
oma lapse rühma õpetaja poole.
Tõsta õpetajate enesekindlust ja 
julgust tegeleda hetke 
probleemidega ja anda lapse arengut
toetavat tagasisidet.

Tõsta 
lapsevanemate 

Lapsevanem oskab 
toetada oma lapse 

Märka ja toeta lapse 
andeid (4ak). Koolitus 

Osaliselt koolitusest osavõtt 
väheaktiivne. Lapsevanemad 

Küsida lapsevanematelt, millised 
koolitused oleks neile 



kasvatusalast 
teadlikkust lapse 
arengu 
toetamisel, 
koolituste kaudu.

arengut ja mõistab 
lapse käitumise 
erinevaid põhjuseid.

“Tark lapsevanem” (8 ak).
Esmaabi koolitus 
väikelaste vanematele.

pöörduvad sagedamini oma 
tähelepanekute ja murega 
rühmaõpetaja poole nõu saamiseks.

huvipakkuvad. Kaasata koolituste 
organiseerimisse lapsevanemaid.

Koolivalmidus

Eesmärk Oodatav tulemus Tegevus Tulemus Parendustegevus
Laste sujuv 
üleminek 
lasteaiast kooli.

Laps tunneb ennast 
esimeses klassis 
turvaliselt.

Laps on saanud kooliks 
ettevalmistuse vastavalt 
võimetele. Kohtumine 
tulevase klassijuhataja, 
klassi ja kooliga. Toimusid
liikumistegevused 
koolimaja võimlas, 
õppekäigud 
raamatukokku.

Laps on omandanud kooliks 
vajalikud eeloskused vastavalt oma 
arengutasemele, vajadusel saanud 
eripedagoog-logopeedi abi. Lapsele
on koolikeskkond tuttav.

Sügisene ümarlaud tulevase 
klassijuhataja ja rühmaõpetajate 
vahel, et selgitada välja 
klassijuhataja  ootused ning seada 
kevadeks ühised eesmärgid.

Kõik lapsed 
saavutavad 
koolivalmiduse 
vastavalt oma 
arengutasemele.

Kooliminev laps on 
sotsiaalselt, vaimselt 
ja füüsiliselt 
kooliküps.

Füüsiline valmisolek:
planeeritud 
liikumistegevused võimlas
või staadionil kord 
nädalas; lasteaia 
matkapäev (3x aastas); 
lasteaia spordipäev;
jalutuskäigud 
kergliiklusteel, pargis jne; 
liikumistegevused 
muusikatunnis;
maakonna koolieelikute 
spordipäeval osalemine;
 tantsupeo ettevalmistus ja 
osalemine. Sotsiaalne 
valmisolek: grupitööd;
ühismängud; üritused 
lasteaias ja väljaspool 

Enamus meie lastest on saavutanud 
kooliküpsuse. Vajadusel on 
rakendatud koolipikendust. Oleme 
pakkunud koolipikendusega lastele 
tugiteenuseid. 35% küsitlusel 
osalenud lapsevanematest hindab 
lapse lasteaias omandatud kooliks 
vajalikke  teadmisi ja oskusi väga 
heaks, 48% heaks ja 17% 
rahuldavaks.

Sügisene infotund rühmaõpetajate, 
logopeed-eripedagoogi ja 
koolieelikute vanemate vahel, et 
jagada nõuandeid lapse 
kooliküpsuse toetamiseks. 
Rühmaõpetajad pöörduvad abi ja 
nõu saamiseks julgelt Rajaleidja 
keskuse poole.



lasteaeda (nt. Vabariigi 
aastapäeva aktus, 
robohommikud, laulupäev,
luulepäev jne); liitrühm - 
erivanuselised lapsed 
rühmas; lastevanemate 
kaasamine, nõustamine.
Vaimne valmisolek:
Igapäevased 
õppetegevused;
logopeed-eripedagoogi 
tugi.



Psühhosotsiaalse  keskkonna  hindamise  tulemustel  hindasid  lapsevanemad  ja  personal  üle

85% võimalikust 100% järgmisi kriteeriume: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine; koostöö

ja aktiivõppe toetamine; füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine; lasteaia ja kodu koostöö.

Võrreldes perioodiga 2016/2017 on psühhosotsiaalse keskkonna hindamise tulemused antud

valdkondades paranenud.

Lasteaed Kaari keskkonna ohutuse ja turvalisuse enesehindamise analüüsi aluseks on võetud

Tervisekaitseameti poolt väljatöötatud hindamiskriteeriumid. Hindamist viib igal aastal läbi

selleks  moodustatud  komisjon,  kuhu  kuuluvad  lasteaia  ja  hoolekogu  esindajad.  Perioodil

2018-2020  ei  ole  tuvastatud  ohutegurit,  kus  riskitase  oleks  kõrge.  Madala  riskitasemega

kohtades on ohud kaardistatud ja tagatud laste turvalisus.

Lasteaia tugevused: 

 Lapsed tahavad meie  lasteaias  käia.  Lapsevanemate  positiivne  ja  toetav  suhtumine
meie tegemistesse.

 Kaasaegne ning tervisekaitsenõuetele vastav õpi- ja töökeskkond.

 Lasteaed  alustab  septembrist  2020  õppetegevust  ühes  majas,  mis  tagab  parema
koostöö personali vahel.

 Valminud on kaks uut rühmaruumi, kunstituba, robootikatuba ning saal liikumis- ja
muusikategevusteks ja ühisürituste korraldamiseks.

 Metoodika  kabinetis  on  süstematiseeritud  metoodiline  õppevara  ja  lastekirjandus
õppetegevuste läbiviimiseks.

 Õppe-  ja  kasvatustöös  lähtutakse  lapse  huvidest,  loovusest  ja  individuaalsusest.
Hommikupoolsel aktiivsel ajal on rühmas lastega tegelemas kolm täiskasvanut.

 Lapse  hariduslike  erivajaduste  esmaseks  märkajaks  on  rühmaõpetaja.  Kaks  korda
nädalas viib logopeed-eripedagoog läbi individuaaltegevusi  toetust  vajavate lastega.
Vajadusel  suunatakse  laps  erispetsialistide  juurde  väljaspool  lasteaeda  (koostöö
Rajaleidjaga).

 Suur, mitmekesine ja turvaline õueala (mägi, kivid, suured puud, avar muruväljak).
Lähiümbruses  mitmekesine  ja  kaunis  looduskeskkond  erinevate  õppetegevuste
lõimimiseks ja läbiviimiseks.

 Koolitatud, kompetentne, vastutulelik ja lastest hooliv personal.

 Mitmekesine robootika- ja IT vahendite olemasolu tööks lastega.



 Õppetegevuste planeerimine, dokumentatsioon ja suhtlemine vanematega on 
koondatud elasteaed.eu keskkonda.

Lasteaia parendusvaldkonnad:

 Kasutada  intensiivselt  õppetöö  rikastamiseks  erinevaid  võimalusi,  mida  loodud
keskkond pakub.

 Vajaduspõhiselt moodustatakse erirühm lähtudes laste arengulistest erivajadustest.

 Uue arengukava koostamine koostöös personali ja lastevanematega.

 Luua “Ideede sein” uute ideede väljakäimiseks ja aruteluks.

 Kajastada  lastevanematele  haridustehnoloogiliste  vahendite  kasutamist  õppetöös  ja
julgustada lapsi iseseisvalt nende vahenditega mänge alustama ja looma.

 Luua lastevanemate aktiivgrupp, kes osaleb oma ideedega lasteaia arendustegevuses ja
ürituste korraldamisel.

 Selgitada lapsevanematel, kui oluline on varane märkamine ja lapse arengu toetamine.
Suunata lapsevanemaid aktiivselt  kasutama lasteaias  pakutavaid tugiteenuseid  lapse
arengu toetamiseks

 Aktiivsem koostöö  algklassi-  ja  lasteaiaõpetajate  vahel,  toetamaks  koolieelikuid  ja
nende vanemaid.

 Leida  ja  rakendada  erinevaid  võimalusi  koostööks  Leitung  Kita  Wiesenpark
lasteaiaga.

 Täiendada õueala erinevate uute atraktsioonidega.

 Õppetöö rikastamiseks kasutada projektide kaudu pakutavaid võimalusi.

 Pärast riikliku õppekava vastuvõtmist töötada välja uus lasteaia õppekava.

Pedagoogilise nõukogu otsus: Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll 07.09.2020.

Hoolekogu kooskõlastus: Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3/1-5 24.09.2020

Pidaja kooskõlastus............................................................... 

Direktori kinnitus....................................................................


