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2. a) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära
Otepää Lasteaed on Otepää valla munitsipaallasteasutus, mille tegevus toimub kahes eraldi majas.
Kaks maja ühendati Otepää Lasteaiaks Otepää Vallavolikogu otsusega nr 1-4-48, 16.06.2011.
Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 64453 HTM. Õppe- ja
kasvatustegevus toimub eesti keeles. Lasteaias on üks sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele,
kuus aia- ja kaks liitrühma. Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga ja
Kiusamisest Vabaks programmiga. Lasteaia eesmärk on järjepideva arendustegevuse kaudu viia
ellu lasteaia visiooni ja missiooni.
Lasteaia moto: laste tervis on asendamatu väärtus. Lasteaia visioon: tahame olla piirkondlikult
väärtustatud lasteaed, kus koostöös kohaliku omavalitsusega, läbi uue lasteaiahoone valmimise, on
tagatud kõigile lastele parim eakohast vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist soodustav ning lapsi
positiivselt mõjutav kasvukeskkond. Tahame olla lasteaed, kus lastel kujuneb tervisliku eluviisi
teadmistest tervisekäitumine kogu eluks. Lasteaia missioon: koostöös peredega loome lastele
soodsad tingimused eduka haridustee jätkamiseks ning vajalike teadmiste ja oskuste
omandamiseks. Lasteaia põhiväärtused: tervis, hoolivus, turvalisus, sallivus ja koostöö.
Otepää Lasteaia Pähklikese maja on tüüpprojekti järgi ehitatud kahekorruseline maja, mis valmis
1973. aastal ning renoveeriti 2018. aastal. Majas on üks sõimerühm, üks liitrühm ja neli aiarühma.
Otepää Lasteaia Võrukaela maja alustas tegevust 1991. aastal. Lasteaiale kohandatud ruumides
tegutseb kortermaja esimesel korrusel kaks aiarühma ja üks liitrühm. Mõlemal majal on oma logo
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ja laul. 2017. aasta kevadest on olemas ka kahte maja ühendav Otepää Lasteaia logo.

Lasteaia eripäradeks on:
1) tervisliku eluviisi propageerimine ja järgimine ning liikumisaktiivsust soodustavad tingimused
(matka-, seiklus-, suusarajad ja -mäed, kuppelmaastik);
2) süvendatud muusikategevuste läbiviimine;
3) õuesõppe rakendamine;
4) robootika lõimimine õppetegevustesse;
5) järjepidev koostöö looduspargiga;
6) Võrukaelas õpiõue kasutamine.
b) Õppeasutuse arengukava eesmärgid
Tuginedes Otepää Lasteaia 2016–2020 arengukavale, on eesmärgid eri valdkondades järgmised:
1) Eestvedamine ja juhtimine: lasteaias töötab vastutustundlik meeskond, kes on kaasatud
arendustegevusse ja juhtimisprotsessi.
2) Personalijuhtimine: kvalifitseeritud personal läbi elukestva õppe ja iga töötaja teadlik vastutus oma
professionaalse arengu eest.
3) Ressursside juhtimine: kaasajastatud ohutu ja laste arengut soodustav keskkond.
4) Õppe- ja kasvatustegevus: lasteaiast läheb kooli hooliv, endast ja ümbritsevast huvitatud ning kooli
suhtes positiivselt meelestatud laps.
5) Koostöö huvigruppidega: lasteaia arendustegevusse kaasatud huvigrupid tagavad vastastikuse
rahulolu.
3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus
Otepää Lasteaia sisehindamissüsteemi on kirjeldatud sisehindamise läbiviimise korras. Sisehindamise
eesmärgiks on tagada laste arengut toetavad tingimused lasteaias, personali järjepidev areng ning
ennetada õppe- ja kasvatustegevuses ja juhtimisel esinevaid võimalikke vigu. Sisehindamisel
kasutatakse peamiselt järgmisi meetodeid: dokumentatsiooni ja rahulolu-uuringute analüüsimine,
täiendavate küsitluste läbiviimine ning registreeritud kaebuste analüüsimine.
Kaebuste registreerimisega alustati Otepää Lasteaias esimesel jaanuaril 2016. Tänaseks on välja
töötatud kaebuste esitamise vorm (kinnitatud märtsis 2019), mis koosneb kolmest osast: kaebus,
vastuvõtmine, lahendamine. Kaebuste menetlemine võimaldab lasteasutusel kohe kontrollida oma
vastavust õigusaktidele.
Sisehindamisel analüüsitakse viit valdkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö
huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. Iga õppeaasta lõpus
analüüsitakse, kas ja kuidas valdkondadele seatud eesmärgid õppeaasta jooksul saavutati. Iga kolme
õppeaasta järel moodustub kolme õppeaasta koondkokkuvõte, mis tugineb kolme õppeaasta
aruannetel. Tulemused on aluseks edasisele tegevusele ja arengukava koostamisele.
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4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa
Eestvedamine ja juhtimine
Analüüs
Lasteaia arengukavas on antud valdkonnas aastateks 2016–2020 püstitatud eesmärk: lasteaias töötab
vastutustundlik meeskond, kes on kaasatud arendustegevusse ja juhtimisprotsessi.
Eesmärgi saavutamiseks tehti analüüsitaval perioodil järgnevat:
1) korrigeeriti erinevaid dokumente;
2) viidi läbi rahulolu-uuringud töötajate seas;
3) viidi läbi täiendav küsitlus töötajate seas;
4) moodustati töögrupid;
5) viidi läbi töökoosolekuid.
1) Erinevate dokumentide korrigeerimine.
Kaasajastati õpetajate, õpetaja abide ja kokkade ametijuhendeid. Uuendati kolmel korral kodukorda.
Kodukorra kõige suurema uuendusena muudeti 2020. aasta alguses koostöös tervisekeskuse,
hoolekogu ja lasteaia töötajatega haigestunud lapse osa. Koostati personalipoliitika, kaasajastati
õppekava koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Kinnitati kaebuste esitamise vorm.
Edasiseks suunaks on ühtse dokumentatsioonikogu loomine.
2) Rahulolu-uuringud töötajate seas.
Töötajate hulgas läbiviidud rahuloluküsitlustele tuginedes võib öelda, et rahulolu juhtimise
valdkonnaga on stabiilne. Juhtimise valdkonna keskmine hinne on kolme õppeaasta lõikes nii
tõusnud kui langenud (viiepallisüsteemis vastavalt 4,1; 4,2 ja 4), kuid võrreldes kahe
sisehindamisperioodi keskmisi, saab esile tuua, et eelmisel perioodil oli juhtimise valdkonna
keskmine hinne 4,1 palli, sel perioodil samuti 4,1 palli. Seega on kahe perioodi võrdluses juhtimise
valdkonda sama kõrgelt hinnatud.
3) Täiendav küsitlus töötajate seas.
2020. aasta märtsis viidi töötajate seas läbi täiendav küsitlus, mille tulemusel selgus, kuidas hindavad
töötajad lasteaia uut kodulehekülge, kuidas hinnatakse arenguvestluste ja infominutite toimumise
olulisust ning kui oluline on töögruppide moodustamine. Tagastatud ankeetide protsent oli 74,3.
Nimetatud küsitluse tulemusi kajastatakse aruandes mitmel korral (edaspidi töötajate lisaküsitlus).
4) Töögruppide moodustamine.
Õppeaastal 2019/2020 alustati töögruppide moodustamisega Pähklikeses. Sellekohane ettepanek tuli
töötajatelt. Järelikult on juhtkond avatud uutele ideedele. Kolme töögruppi kuulusid nii pedagoogilise
kui abistava personali liikmed. Töötajate seas läbiviidud lisaküsitluse tulemusel selgus, et 81,3%
vastanutest peab ka uuel õppeaastal töögruppide moodustamist vajalikuks. Võrukaelas leidis 63,6%
vastanutest, et võib-olla võiks töögrupid moodustada.
5) Töökoosolekud.
Juhtkond parendab oma tegevust läbi juhtkonnakoosolekute, millega alustati 2018/2019 õppeaasta
teisel poolaastal, mil toimus 11 koosolekut. 2019/2020 õppeaastal toimus kuni eriolukorrani 13
koosolekut. Personali töökoosolekute eesmärk on anda personalile võimalus kaasa rääkida oluliste
otsuste tegemisel, parendada info liikumist. Pedagoogide töökoosolekute arv on teinud hüppelise
languse (vastavalt õppeaastatele 34, 48, 23). Languse põhjuseks oli viimase õppeaasta lõpus
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kehtestatud eriolukord riigis. Eelmisel sisehindamisperioodil võis sageduses märgata tõusvat trendi.
Abistava personali infominutid näitavad kerget langustrendi (vastavalt õppeaastatele 29, 14 ja 19).
Hoolimata sageduse langusest ei ole info liikumise valdkonna hinded kolme õppeaasta lõikes mitte
langenud, vaid näitavad hoopis tõusvat trendi (4,2 p, 4,4 p, 4,4 p). Küll aga selgus töötajate
lisaküsitlusest, et suurem osa abistavast personalist (42,9%) soovib infominuteid üle nädala ning
pedagoogid igal nädalal (61,9%).
Tugevused
1. Lasteaia tegevust reguleerivad dokumendid on kaasajastatud.
2. Töötajate rahulolu-uuringute läbiviimine on järjepidev.
3. Rakendatakse kaasava juhtimise põhimõtteid: personali kaasatakse lasteaia jaoks oluliste otsuste
vastuvõtmisse.
4. Toimivad töögrupid.
Parendusvaldkonnad
1. Elektroonilise dokumentatsioonikogu loomine.
2. Nii abistava kui pedagoogilise personali töökoosolekute järjepidevus.
Personalijuhtimine
Analüüs
Lasteaia arengukavas on antud valdkonnas aastateks 2016–2020 püstitatud eesmärk:
kvalifitseeritud personal läbi elukestva õppe ja iga töötaja teadlik vastutus oma professionaalse
arengu eest.
Eesmärgi saavutamiseks tehti analüüsitaval perioodil järgnevat:
1) selgitati välja töötajate motivaatorid;
2) võimaldati töötajatele nende soovidest lähtuvaid koolitusi, nõustamist;
3) viidi sisse uuendusi töötajate tunnustamises;
4) rakendati töötajatele tagasiside andmiseks uut meetodit.
1) Töötajate motivaatorid.
2019. aasta alguses viidi läbi motivatsiooniküsitlus, mille tagastusprotsent oli 76. Küsitlusega selgitati
välja, mis lasteaia töötajaid enim motiveerib. Kõige enam motiveerivad töötajaid lisatasu
kalendriaasta lõpus ja pikk puhkus. Küsitlusest jäi kõlama arvamus, et rohkem võiks olla suulist
tunnustamist väikeste tegude eest.
2) Koolitustel ja nõustamisel osalemine.
See, missuguseid koolitusi lasteaia pedagoogid professionaalseks arenguks vajavad, selgub igal
kevadel eneseanalüüsidest. Kolmest õppeaastast kahel toimus pedagoogidele ühiskoolitus ning
tuginedes eneseanalüüsidele selgub, et pedagoogid soovivad igal aastal vähemalt ühte ühiskoolitust.
Abistava personali koolituste osas on märgata arengut, sest kolme õppeaasta vältel on õpetaja abidel
olnud võimalus osaleda kuuel koolitusel. Seejuures kestis lapsehoidja koolitus kolme õpetaja abi
jaoks terve aasta. Võrreldes eelmise sisehindamise perioodiga on edasiminek märgatav, sest siis ei
osalenud õpetaja abid ühelgi koolitusel. Koolituspoliitikaga rahulolule viitab arenguvõimaluste
valdkonna keskmise hinde kerge tõus (eelmisel sisehindamisperioodil 4,3, sel perioodil 4,4).
Nõustamisteenus on nii eelmisel kui analüüsitaval perioodil olnud kättesaadav nii pedagoogidele kui
abistavale personalile. Õppeaastal 2018/2019 osales SA Innove nõustajaga vestlusel viis töötajat. See
on vähem, kui eelmisel sisehindamisperioodil, mil nõustamisteenusest sai kahel õppeaastal kokku osa
15 töötajat. Nõustamisteenuse tellimist ei saa aga ülehinnata, sest töötajate seas läbiviidud
lisaküsitluses leidis alla poole (44%) vastanutest, et soovivad võib-olla nõustamisel osaleda, kui
selleks avaneb võimalus.
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3) Uuendused töötajate tunnustamises.
Analüüsitaval perioodil alustati töötajate tunnustamisega õppeaastat kokkuvõtval üritusel. Kõigil
kolmel õppeaastal esitati kandidaadid nii Eestimaa õpib ja tänab konkursile kui kohalikule tasandile
(Otepää aasta õpetaja) mõlemast majast. Seejuures 2017/2018 sai meie lasteaia õpetaja Valgamaa
aasta lasteaiaõpetajaks ning 2018/2019 tunnustati samal konkursil Võrukaela õpiõue Valgamaa aasta
haridusteona. Kõigil kolmel õppeaastal on mõlemas majas valitud aasta töötajaid (traditsioon sai
alguse eelmise sisehindamisperioodi viimasel õppeaastal) – aasta töötajad selguvad hääletuse teel.
Pähklikeses on 2018/2019 teisest poolaastast tunnustuspuu, millel saab igaüks nimeliselt kolleegi
väikeste tegude eest kiita. Uuenduste mõju ei kajastu rahulolu-uuringu tulemustes, sest motiveerimise
valdkond ei näita tõusvat trendi (viiepallisüsteemis vastavalt õppeaastatele 3,7; 4; 3,8). Küll aga ei
saa esile tuua ka märgatavat langust, sest nii eelmisel kui analüüsitaval sisehindamisperioodil on
motiveerimise valdkonda võrdselt hinnatud 3,8 palliga.
4) Tagasiside andmiseks uus meetod.
Õppeaastast 2018/2019 annavad töötajad üksteise õppe- ja kasvatustegevuslikule tööle kirjalikku
tagasisidet kasutades väljatöötatud vormi. Tagasiside puudutab korraldatud ühisüritusi, mille järel
kõik üritusest osasaanud (k.a korraldajad ise) täidavad vormi ja edastavad õppealajuhatajale.
Tagasiside kokkuvõtte saab iga korraldaja e-postile ja/või suuliselt infominutitel. Selline metoodika
annab võimaluse igakülgseks arenguks, sest etteantud vorm muudab tagasiside konkreetseks ning
teatav anonüümsus võimaldab kõigil vajadusel esile tuua ka parenduskohti. Arenguvestlusi
vaadeldaval perioodil läbi ei viidud, küll aga täitsid pedagoogid kirjalikult igal kevadel eneseanalüüsi.
2020. aasta kevadel läbiviidud lisaküsitluse tulemused viitavad, et arenguvestlust soovib igal kevadel
40% vastanutest, 36% üle aasta. Järelikult on töötajate jaoks arenguvestlused vajalikud.
Tugevused
1. Selge ülevaade töötajate motivatsiooniallikatest.
2. Mitmekesine töötajate tunnustamine.
3. Pedagoogide tulemuslik maakondlik töö.
4. Edasiviiv tagasiside pedagoogide tehtud tööle.
Parendusvaldkonnad
1. Iga-aastased ühiskoolitused pedagoogidele.
2. Abistava personali koolitused.
3. Arenguvestlused töötajatega.
Koostöö huvigruppidega
Analüüs
Lasteaia arengukavas on antud valdkonnas aastateks 2016–2020 püstitatud eesmärk: lasteaia
arendustegevusse kaasatud huvigrupid tagavad vastastikuse rahulolu.
Otepää Lasteaia huvigruppidena on määratletud lapsevanemad, lapsed, haldusterritooriumi teised
lasteasutused, kohalik omavalitsus, Otepää looduspark, huviringide juhendajad ja treenerid.
Eesmärgi saavutamiseks tehti analüüsitaval perioodil järgnevat:
1) viidi läbi rahulolu-uuringud poolte huvigruppidega;
2) viidi läbi täiendav küsitlus lapsevanemate seas;
3) menetleti kaebusi;
4) uuendati kodulehekülge;
5) kajastati lasteaia tegemisi kohalikus lehes;
6) viidi läbi õppekäike koostöös Otepää looduspargiga;
7) võimaldati lapsevanematele koolitusi.
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1) Rahulolu-uuringud.
Rahulolu-uuring viiakse läbi kõige aktiivsemate huvigruppide seas. Nendeks on lapsed,
lapsevanemad ja ringide juhendajad. Vaadeldava perioodi viimasel õppeaastal viidi olulise
muudatusena küsitlused läbi elektrooniliselt, mistõttu laste küsitlust sel aastal ei toimunud. Edasine
suund on jätkata elektrooniliste rahulolu-uuringutega. Seega on vaja välja töötada ka laste jaoks sobiv
elektrooniline küsitlus. Lapsevanemate rahulolu ankeetide tagastusprotsent on läbi õppeaastate pigem
madal (56,3%; 73%; 57%). 2017/2018 oli põhjuseks Pähklikese renoveerimine (langes rahuloluuuringu ajale) ning 2019/2020 esmakordne elektrooniline küsitlus, mis langes eriolukorra ajale riigis
(polnud võimalust silmast silma tagastamise tähtaega meelde tuletada). Kõigi hinnete keskmine on
kolme õppeaasta vältel kõikunud (seitsmepallisüsteemis vastavalt 6,2; 6,4; 6), kuid pole langenud alla
kuue. Igal aastal on kõrgeimalt hinnatud rühmapersonali ja kooliks ettevalmistust. Madalaimalt on
igal aastal hinnatud aga õueala. Lapsevanemate arvamus on lasteaiale oluline. Sellele viitab näiteks
asjaolu, et 2017. aasta oktoobris viidi kahe rühma vanemate seas läbi menüüd puudutav küsitlus,
mille tulemust võeti arvesse.
2) Täiendav küsitlus lapsevanemate seas.
2020. aasta märtsis viidi lapsevanemate seas läbi täiendav küsitlus, mille eesmärgiks oli selgitada,
kuidas lapsevanemad hindavad lasteaia tegemiste kajastusi Otepää Teatajas ja uut kodulehekülge.
Tagastatud ankeetide protsent oli 43,3. Nimetatud küsitluse tulemusi kajastatakse aruandes mitmel
korral (edaspidi lapsevanemate lisaküsitlus).
3) Kaebuste menetlemine.
Kaebuste esitamise vorm kinnitati 2019. aasta märtsis ning sellest ajast kuni 2019/2020 õppeaasta
lõpuni menetleti kolme kaebust.
4) Kodulehekülje uuendamine.
Oktoobris 2019 valmis uus kodulehekülg, mille kaudu on infoedastus lapsevanematele parem –
fotosid saab lisada piiramatult ja vaataja saab neid suurendada. Rahulolu kinnitab lapsevanemate
lisaküsitluse tulemus: 29,3% vastanutest külastab lasteaia kodulehekülge üks kord nädalas, seejuures
on peamine eesmärk lugeda uudiseid ja vaadata pilte. Kodulehe suurima väärtusena nähakse ürituste
kalendrit.
5) Tegevuste kajastamine kohalikus lehes.
Kohalikus lehes kajastati lasteaia tegemisi aktiivselt. Vastavalt ilmus 17, 19 ja 11 artiklit. Viimasel
õppeaastal on artiklite madal arv tingitud eriolukorrast riigis. Lapsevanemate seas läbiviidud
lisaküsitlusele tuginedes loeb 67,2% vastanutest alati ilmuvaid lugusid ja 88% peab kajastamist
oluliseks. Töötajatest loeb alati lugusid 92% ja 100% vastanutest peab kajastamist oluliseks.
6) Õppekäigud koostöös Otepää looduspargiga.
Õppekäigud on mõeldud koolieelikute rühmadele. Igal õppeaastal on olnud kolm koolieelikute rühma
ning vastavalt õppeaastatele on matku toimunud 7, 8 ja 4. Langus on osalt tingitud eriolukorrast
riigis.
7) Koolitused lapsevanematele.
Analüüsitaval perioodil korraldati lapsevanematele koolitusi: novembris 2018 lapse suuhügieen,
märtsis 2019 lapse füüsiline areng, novembris 2019 Tanel Jäppineni koolitus. Võrreldes eelmise
perioodiga on trend tõusev, sest siis toimus lapsevanematele üks koolitus.
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Tugevused
1. Rahulolu-uuringute läbiviimine on järjepidev ja uuringud annavad piisavat tagasisidet.
2. Lapsevanemate läbiv rahulolu rühmapersonali ja kooliks ettevalmistusega.
3. Lasteaial on informatiivne kodulehekülg.
4. Tegemiste kajastamine kohalikus lehes.
5. Koolitusvõimalused lapsevanematele.
Parendusvaldkonnad
1. Koostöö haldusterritooriumi teiste lasteasutustega.
2. Lapsevanemate läbiv rahulolematus lasteaia õuealaga.
3. Järjepidevam koostöö Otepää looduspargiga.
4. Rahulolu-uuringute osavõtu aktiivsus (lapsevanemad).
5. Tegevusplaan kaebuste ennetamiseks.
Ressursside juhtimine
Analüüs
Lasteaia arengukavas on antud valdkonnas aastateks 2016–2020 püstitatud eesmärk: kaasajastatud
ohutu ja laste arengut soodustav keskkond.
Eesmärgi saavutamiseks tehti analüüsitaval perioodil järgnevat:
1) esitati projekte;
2) parendati õuealade üldilmet;
3) renoveeriti Pähklikese maja, tehti hooldusremonti Võrukaelas;
4) viidi läbi riskianalüüs;
5) püüti majandada säästlikult;
6) parendati info liikumist.
1) Projektid.
Analüüsitaval perioodil esitati erinevaid projekte ja saadi rahastus järgmiselt.
• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele üks projekt robootikavahendite soetamiseks summas
368,69 €.
• Keskkonnainvesteeringute Keskusele neli projekti õppekäikudeks summas 3035 €. Seejuures
on kõigil õppeaastatel esitatud projekt maksimaalsele rühmade arvule.
• Kultuurkapitalile üks projekt kostüümi soetamiseks summas 200 €.
• Otepää Vallavalitsusele 20 projekti õppekava toetavateks tegevusteks või huvihariduse
edendamiseks summas 8497 €.
• Sihtasutus Innovele üks projekt kahe koolituse tellimiseks summas 3430 €.
• Valgamaa Arenguagentuurile üks projekt kahe ürituse läbiviimiseks summas 840 €.
Kokku saadi projektidest (28) analüüsitaval perioodil 16 370,69 €, samas kui eelmisel perioodil oli
summa 606 € ja esitatud projekte kaks (ainult Keskkonnainvesteeringute Keskusele).
Lisaks on lasteaed liitunud PRIA koolipiima ja koolipuuvilja programmidega.
2) Õuealade üldilme.
Koostöös lapsevanematega toimusid talgud, mille raames lisandus Võrukaela õuealale mitmeid
atraktsioone, kõrvaldati ohtlik kuusehekk. Pähklikese kooliminejate alale soetati erinevaid
atraktsioone. Korrastati mõlema maja parklaid. Lapsevanemate rahulolu-uuringu tulemus viitab, et
õuealaga ei olda siiski rahul (õueala on kõigil kolmel aastal madalaimalt hinnatute hulgas).
3) Pähklikese renoveerimine, Võrukaela hooldusremont.
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2018. aastal renoveeriti Pähklikese maja. Selle tulemusel on rühmades parem sisekliima ning maja
väljanägemine on kaasaegsem. Võrukaela majja paigaldati nõuetekohased valgustid ja
kohtventilatsioon.
4) Riskianalüüs.
2019. aasta alguses viidi läbi riskianalüüs. Riskianalüüsi eesmärgiks on töö- ja õpikeskkonna
turvalisuse parendamine. Võttes aluseks riskianalüüsi tulemused, kavandatakse tegevused ja
finantsressursid ohtude vähendamiseks. Vaadeldaval perioodil vähendati riske näiteks helkurvestide
soetamise, liivakastide liiva vahetamise, hoiatussiltide lisamisega väravatele, Võrukaela kuuseheki
kõrvaldamisega.
5) Säästlik majandamine.
Selleks, et rohkem säästa, lähtutakse kauba tellimisel hinnavõrdlusest. Kaubapakkujad käivad
lasteaias (kokkuhoid mitmest kohast tellimisel postikuludelt). Suurendatakse laste
keskkonnateadlikkust (prügi sorteerimise programm kevaditi, KIK projektid, taaskasutus rühmades).
Lasteaiasiseselt toimub dokumentide edastamine suures osas e-posti teel. Tehakse järjepidevat
veeseadmete seiret. 2019/2020 asendusid paberkandjal rahulolu-küsitlused elektroonilistega.
6) Info liikumise parendamine.
Selleks, et info liiguks paremini, loodi 2019. aasta oktoobris uus kodulehekülg. Infot edastatakse
järjepidevalt lisaks kodulehele ka kohalikus lehes, rühmade stendidel ja listides. Koostati lasteaia
kohta olulisimat infot andvad voldikud, mida jagatakse näiteks praktikantidele. Info liikumise
valdkonda on töötajad hinnanud tõusvas trendis (4,2; 4,4; 4,4). Seevastu lapsevanemate rahulolu info
liikumise valdkonnas näitab pigem langevat trendi (6,2; 6,4; 6).
Tugevused
1. Projektide esitamine.
2. Laste keskkonnateadlikkuse järjepidev suurendamine.
3. Riskianalüüsi tulemustega arvestamine.
4. Säästlik majandamine.
Parendusvaldkonnad
1. Õuealade atraktiivsus.
2. Võrukaela maja ruumide hooldusremont.
3. Infoedastus lapsevanematele.
Õppe- ja kasvatusprotsess
Analüüs
Lasteaia arengukavas on antud valdkonnas aastateks 2016–2020 püstitatud eesmärk: lasteaiast läheb
kooli loov, endast ja ümbritsevast huvitatud ning kooli suhtes positiivselt meelestatud laps.
Eesmärgi saavutamiseks tehti analüüsitaval perioodil järgnevat:
1) võimaldati lastele ringitegevusi;
2) osaleti konkurssidel ja võistlustel;
3) toetati arengulise erivajadusega lapsi;
4) uuendati õppekava;
5) uuriti laste rahulolu;
6) soetati robootikavahendeid.
1) Ringitegevused.
Lapsevanemate rahulolu ringitegevusega on kolme õppeaasta vältel kõikunud. Kui 2017/2018 oli
ringitegevus madalaimalt hinnatute hulgas, siis 2018/2019 kõrgemalt hinnatute hulgas. 2019/2020
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liikus ringitegevus aga taas madalaimalt hinnatute sekka. Ringitegevusest osavõtmise protsent oli
õppeaastati järgnev: 93%, 90% ja 88,5% (protsendid on arvutatud õppeaastate 10. jaanuari seisuga).
Kõrge osalusprotsent viitab asjaolule, et lasteaias on laste jaoks huvitavad ringid ning valik on
optimaalne. Toimunud ringitegevuste arv oli vastavalt 6, 5 ja 6, lisaks igal aastal ka lauluring
muusikaõpetajatelt.
2) Konkursid ja võistlused.
Kõigil kolmel õppeaastal on esitatud töid Lõuna-Eesti Postimehe joonistuskonkursile. 2018. aastal
pääses ühe lapse töö nimetatud konkursi raames kalendrisse. Lisaks osaleti konkursil „Mina märkan”
(2019) ning legoehituse konkursil (2019).
3) Arengulise erivajadusega laste toetamine.
Koostöös Varajase Kaasamise Keskusega koostati individuaalseid arenduskavasid. 2019/2020 vaatles
keskuse spetsialist neljas rühmas tegevusi ning andis õpetajatele nõu, kuidas lapsi paremini toetada.
Logopeedilist tugiteenust saavate laste arv oli vastavalt õppeaastatele 70, 68 ja 70, individuaalsete
arenduskavade arv vastavalt õppeaastatele 3, 4, ja 2. Kahes rühmas valmisid vaadeldaval perioodil
rahupesad.
4) Õppekava uuendamine.
Koostöös arendusmeeskonna ja lasteaia pedagoogidega uuendati 2020. aasta alguses õppekava. Kõige
suurema uuendusena lisati õppekavasse liikluskasvatuse, infotehnoloogia ja muukeelse lapse osad.
5) Laste rahulolu.
Laste rahulolu uuriti kahel esimesel aastal (kolmandal ei uuritud, sest elektroonilise küsitluse
koostamine lastele vajab rohkem aega kui seda oli väljakuulutatud eriolukorra valguses). Kõigi
hinnete keskmine oli kahel õppeaastal 4,4 ja 4,3. Mõlemal aastal oli kõrgeimalt hinnatute hulgas
õuesolek ning madalaimalt hinnatute hulgas magamine ja jalutuskäigud.
6) Robootikavahendite soetamine.
Läbi projektide soetati lasteaeda järgmised robootikavahendid: WeDo komplekt, Bee-Botid, BlueBotid, Ozo-Botid, Matatalab. On pedagooge, kes kasutavad neid vahendeid õppetöö läbiviimisel,
kuid selliseid pedagooge võiks olla rohkem. Soetatud vahendite kasutamise populariseerimiseks viidi
2019. aasta kevadel läbi neid vahendeid tutvustav koolitus. Kõigil kolmel õppeaastal on toimunud
robootikaring, mida on läbi viinud kas lasteaiaõpetajad või õppealajuhataja.
Tugevused
1. Optimaalne valik ringitegevusteks.
2. Arengulise erivajadusega laste toetamine.
3. Koostöö Varajase Kaasamise Keskusega.
4. Kaasajastatud õppekava.
5. Robootikavahendite mitmekesisus.
Parendusvaldkonnad
1. Robootikavahendite kasutamise aktiivsus õppetöös.
2. Lapsesõbralik elektrooniline rahulolu-küsitlus lastele.
3. Pähklikese õuealal õuesõppe võimalused.
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Kooskõlastused:
Õppenõukogu (pedagoogilise nõukogu) koosoleku protokoll nr 1-5/1, otsus nr 2 , 14.09.2020.
Hoolekogu kooskõlastus

protokoll nr 1-6/1, otsus nr 2, 06.10.2020.

Pidaja kooskõlastus (arvamuse avaldamine)

protokoll nr 2-1/56, p 16, 09.11.2020.

…………………………..
Direktori nimi, allkiri
(Allkirjastatakse digitaalselt)

Direktori käskkiri nr 1-4/12, 10.11.2020.

