
Haridus- ja teadusministri 26. märtsi 2007 määruse nr 28 „Õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, 
temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise 

kord 2007/2008. õppeaastal” juurde Lisa 3 

Lasteasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 

  Laste koolivalmiduse toetamine 
 

1. Koolieelikute rühmade õpetajate kvalifikatsioon ja ametijärgud (tabel 1 ja kirjeldus ning 
analüüs) 
Tabel 1. Koolieelikute õpetajate kvalifikatsioon ja ametijärgud seisuga 10.09.2007 

Haridus- 
tase 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 

kellel on 
eelpedagoogika 
alane kõrg- või 
keskeriharidus 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 
 kellel on muu 
pedagoogiline 

kõrg- või 
keskeriharidus 
ja läbitud 160-

tunnine 
eelpedagoogika 

kursus 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 
kellel on kõrg- 

või 
keskeriharidus 
ja läbitud 320-

tunnine 
eelpedagoogika 

kursus 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 

kellel on 
eripedagoogika 

alane 
kõrgharidus 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 
kellel on muu 
pedagoogiline 

kõrg- või 
keskeriharidus 
ja läbitud 320-

tunnine 
eripedagoogika 

kursus 

Koolieelikute 
õpetajate arv, 

kes omandavad 
kvalifikatsiooni-

nõuetele 
vastavat  

kõrgharidust või 
läbivad 

täienduskoolitust 

Kõrg       
Kesk-eri       
Kokku       

 
Koolieelikute õpetajate vastavus 
kvalifikatsiooninõuetele 

Koolieelikute 
õpetajate arv 

Selgitus 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad   
Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavad õpetajad   
Kokku   

 
Pedagoog-metoodiku 

ametijärguga 
koolieelikute õpetajate 

arv 

Vanempedagoogi 
ametijärguga 

koolieelikute õpetajate 
arv 

Pedagoogi 
ametijärguga 

koolieelikute õpetajate 
arv 

Noorempedagoogi 
ametijärguga 

koolieelikute õpetajate 
arv 

Koolieelikute õpetajate 
arv kokku 

     
 
2. Koolieelikutele loodud võimalused õppe- ja kasvatustegevuseks (tabel 2 ja kirjeldus ning 
analüüs) 
 
Tabel 2. Koolieelikute arv lasteasutuses  

Koolieelikute 
arv  

Rühma 
nimetus 

Rühmade 
arv 

T P 

Koolieelikute 
arv, kes  
eelmisel 

õppeaastal 
omandasid  
alusharidust 

kodus  

Koolieelikute 
arv, kelle 

kodune keel 
ei ole eesti 

keel 

Erivajadustega 
koolieelikute 

arv 

Koolieelikute 
arv, kellele on 
võimaldatud 
logopeediline 

abi 

Koolieelikute 
arv,  

kellel on 
eelmisel 

õppeaastal 
koolikohustus 
edasi lükatud 

Vanem 
rühm 

        

Liitrühm         
Erirühm         
Sobitus-
rühm 

        



Kokku         
 
3. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine (tabel 3 ja kirjeldus ning analüüs) 
3.1 Koolieelikute rühma tegevuskava koostamisel on õpetajad lähtunud laste eripärast. 
3.2 Koolieelikute rühma nädalakavades on tagatud õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade 

integratsioon. 
3.3 Õpetajad kavandavad individuaalse töö erivajadustega lastele koostöös eripedagoogide ja 

lastevanematega. 
3.4 Õpetajad kannavad päevikusse andmed läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuste kohta. 
 
Tabel 3. Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja dokumenteerimine 
Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine  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 

 

Õpetajad kavandavad individuaalse töö erivajadustega 
lastele koostöös eripedagoogide ja lastevanematega 

 

Õpetajad kannavad päevikusse andmed läbiviidud õppe- 
ja kasvatustegevuste kohta 

 

 
4. Laste toetamine (tabelid 4 – 5 ja kirjeldus ning analüüs) 
4.1 Lasteasutuses on erispetsialistide ametikohtade loomisel lähtutud määrusega kehtestatud 
koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust (tabel 4). 
4.2 Lasteasutuses rakendatud tugisüsteemid toetavad koolieelikute arengut (tabel 5).  
 
Tabel 4. Logopeedi, eripedagoogi, eesti keele õpetaja (lastele, kelle kodune keel ei ole eesti 
keel), tervishoiutöötaja ja muude erispetsialistide ametikohad lasteasutuses 

Töötaja Ametikoha 
suurus 

Selgitus 

Logopeed   
Eripedagoog   
Eesti keele õpetaja   
Tervishoiutöötaja   
Muud erispetsialistid (sotsiaaltöötaja, 
psühholoog jne) 

  

 
Tabel 5. Tugisüsteemid lasteasutuses 

Tugisüsteem Tugisüsteem on 
olemas ja katab 

kõikide koolieelikute 
vajadused  

(jah/ei) 

Selgitus 

Logopeediline abi    
Sobitusrühm    
Erirühm    

 
5. Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine (tabel 6 ja kirjeldus ning analüüs) 
5.1 Laste arengu hindamise põhimõtted ja korraldus on lasteasutuse õppekavas sätestatud. 
5.2 Õpetajad ja eripedagoogid analüüsivad laste arengut. 
5.3 Õpetajad lähtuvad koolieelikute arengu analüüsist õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel. 
 



 
 
Tabel 6. Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine 

Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine Selgitus 
Laste arengu hindamise põhimõtted ja korraldus on 
lasteasutuse õppekavas sätestatud  

 

Lasteasutuses analüüsitakse laste koolivalmidust   
Koolieelikute arengu jälgimine on dokumenteeritud   
Andmed laste kõne  uuringu läbiviimise kohta kajastuvad 
õppe- ja kasvatustegevuse päevikus 

 

Õpetajad lähtuvad õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel 
koolieelikute arengu analüüsist 

 

 
6. Koostöö lastevanematega (tabelid 7 – 8 ja kirjeldus ning analüüs) 
6.1 Õpetajad teevad laste kooliks ettevalmistamisel koostööd lastevanematega (tabel 7).  
6.2. Õpetajad annavad laste arengust tagasisidet lastevanematele (tabel 7). 
6.3 Õpetajad nõustavad lastevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes (tabel 7). 
6.4 Lastevanemaid nõustatakse koolikohustuse edasilükkamise küsimuses (tabel 8).  
 
Tabel 7. Koostöö lastevanematega 

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

 

Õpetajad annavad laste arengust individuaalset 
tagasisidet lastevanematele  

 

Õpetajad nõustavad lasteasutuses käivate laste 
lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes 

 

Õpetajad nõustavad  teeninduspiirkonnas alaliselt elavate 
lasteasutustes mittekäivate laste vanemaid nende soovil 
õppe- ja kasvatusküsimustes 

 

 
Tabel 8. Koolikohustuse edasilükkamise võimaldamine 

Koolikohustuse edasilükkamise võimaldamine Selgitus 
Lastevanemaid nõustatakse koolikohustuse 
edasilükkamise küsimuses  

 

Toimib koostöö - lapsevanem, õpetaja, erispetsialist - laste 
toetamiseks (koostöövormid ja korraldus)  

 

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

 

 
 
 
 
 
 


