
Haridus- ja teadusministri 04.08.2006. a määruse nr 22 
 „Õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku  

järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise  
ning tulemustest teavitamise kord” juurde  
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Lasteasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 

 
1. Koolieelikutele loodud võimalused õppe- ja kasvatustegevuseks (kirjeldus ja analüüs) 
 
Tabel 1. Koolieelikute arv lasteasutuses  
Rühma 
nimetus 

Rühmade 
arv 

Koolieelikute 
arv seisuga 
15.10.2006 

Neist 
erivajadus-
tega lapsi 

Erivajadus-
tega laste 
% laste 

üldarvust 

Eelmisel 
õppeaastal 

kodus 
alusharidust 
omandanud 
koolieelikute 

arv 

Eelmisel 
õppeaastal 

kodus 
alusharidust 
omandanud 
koolieelikute 

% laste 
üldarvust 

Laste arv, 
kellel on 
eelmisel 

õppeaastal 
koolikohustus 
edasi lükatud 

Vanem rühm        
Liitrühm        
Erirühm        
Sobitusrühm        
Kokku        

 
2. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine (kirjeldus ja analüüs) 
2.1 Koolieelikute rühma tegevuskava koostamisel on pedagoogid lähtunud laste eripärast. 
2.2 Koolieelikute rühma nädalakavades on tagatud õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade 

integratsioon. 
 
Tabel 2. Rühmade õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine 

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine Jah Ei Selgitus 
Õpetajad lähtuvad rühma tegevuskava koostamisel laste 
eripärast - individuaalsus, huvid, vanuseline, sooline 
koosseis, erinevad kultuuritraditsioonid  

   

Nädalakavades on õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad 
seotud tervikuks lastele tuttavate ümbritsevat keskkonda 
käsitlevate teemadega  

   

 
3. Laste toetamine (kirjeldus ja analüüs) 
Lasteasutuses rakendatud tugisüsteemid toetavad koolieelikute arengut.  
 
Tabel 3. Tugisüsteemid lasteasutuses 

Tugisüsteem on olemas ja katab kõikide koolieelikute vajadused Tugisüsteemid lasteasutuses 
Jah Ei Selgitus 

Logopeediline abi     
Sobitusrühm     
Erirühm     

 
4. Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine (kirjeldus ja analüüs) 
Pedagoogid analüüsivad laste arengut. 
 
Tabel 4. Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine 

Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine Jah Ei Selgitus 



Laste arengu hindamise põhimõtted ja korraldus on 
lasteasutuse õppekavas sätestatud  

   

Lasteasutuses analüüsitakse laste koolivalmidust     
Koolieelikute arengu jälgimine on dokumenteeritud     
Pedagoogid lähtuvad koolieelikute arengu analüüsist 
õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel  

   

 
5. Koostöö lastevanematega (kirjeldus ja analüüs) 
5.1 Pedagoogid teevad laste kooliks ettevalmistamisel koostööd lastevanematega.  
5.2 Pedagoogid annavad laste arengust tagasisidet lastevanematele. 
5.3 Lastevanemaid nõustatakse koolikohustuse edasilükkamise küsimuses. 
 
Tabel 5. Koostöö lastevanematega 

Koostöö lastevanematega Jah Ei Selgitus 
Lastevanematele on tutvustatud lasteasutuse õppe- 
ja päevakava ning töökorraldust 

   

Pedagoogid annavad laste arengust tagasisidet 
lastevanematele  

   

 
Tabel 6. Koolikohustuse edasilükkamise võimaldamine 
Koolikohustuse edasilükkamise võimaldamine Jah Ei Selgitus 

Lastevanemaid nõustatakse koolikohustuse 
edasilükkamise küsimuses  

   

Toimib võrgustik - lapsevanem, õpetaja, erispetsialist 
- laste toetamiseks  

   

Lapsed, kellele on võimaldatud koolikohustuse 
edasilükkamist, saavutavad koolivalmiduse 
õppeaasta lõpuks  

   

 


