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Lasteasutuse kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad  andmed 
 
 
Lapse arengu toetamine 

1. Erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine (tabelid 1–4 ning kirjeldus ja 
analüüs) 
1.1. Lasteasutuste rühmad, laste arv rühmades ning eri- ja sobitusrühmade moodustamine, 

õpetajate ja õpetajaid abistavate töötajate töökorraldus.  
1.2. Tugispetsialistide töökorraldus ja ettevalmistus.  
1.3. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine.  

 
2. Eesti keele kui teise keele õppe korraldamine (tabel 5 ning kirjeldus ja analüüs) 

2.1. Eesti keele kui teise keele õppe korraldamine vene õppekeelega lasteasutuses või selle rühmas 
ning keelekümblusrühmas. 

2.2. Muukeelne laps eesti õppekeelega lasteasutuses või selle rühmas ning keelekümblusrühmas. 
2.3. Riigieelarvest eraldatud toetuste kasutamine eesti keele õppe korraldamiseks. 

 
3. Täienduskoolituse korraldamine  (tabelid 6–7 ning kirjeldus ja analüüs) 

3.1. Täienduskoolituse võimaldamisel lähtumine lasteasutuse õppekavas, arengukavas, aasta 
tegevuskavas, sisehindamisel ja riskianalüüsis määratletud põhisuundadest ja -valdkondadest ning 
riiklikest prioriteetidest. 

3.2. Täienduskoolituse tulemuslikkuse analüüsimine, täienduskoolituse rahastamise allikad ning 
andmete õigsus EHISes. 

 
Tabel 1. Lasteasutuste rühmad, õpetajate ja õpetajaid abistavate töötajate tööaeg ja töökorraldus 
Rühma liik ja 
kood EHISes 

Rühmade 
arv 

Laste arv rühmas Osaajaliste 
kohtade arv 

Õpetajate 
koormus 
rühmas 

Õpetaja 
abide 

koormus 
rühmas 

EHIS 
 

Dok EHIS Dok Dok Dok Dok 

Sõimerühm 
Kood 

       

Aiarühm 
Kood 

       

Liitrühm 
Kood 

       

Sobitusrühm 
Kood 

       

Erirühm 
Kood 

       

…        

 
  



 
Tabel 2. Rühmade õppekeel 

Õppekeel Rühmade arv 

EHIS Dok 

Eesti   

Eesti (täielik keelekümblus)   

Vene   

Eesti/vene (osaline keelekümblus)   

Muu õppekeel   

 
Tabel 3. Tugispetsialistide töökorraldus ja ettevalmistus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Tugimeetmete rakendamine 
Rühma liik Individuaalsete 

arenduskavade 
arv 

Logopeedilist 
abi saavate 

laste arv 

Eripedagoogil
ist abi 

saavate laste 
arv 

Eesti keeles 
tugiõpet 

saavate laste 
arv 

Muu 

EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok 

Sõimerühm           

Aiarühm           

Liitrühm           

Sobitusrüh
m 

          

Erirühm           

Kokku           

 
Tabel 5. Riigieelarvest eraldatud toetuste kasutamine eesti keele õppe korraldamiseks  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ametikoha nimetus Tugispetsialistide 
ametikoha 
koormus 

Tugispetsialistide 
kvalifikatsiooni 

vastavus nõuetele 

Teenusepakkuja  
(õppenõustamiskeskus, 

FIE/asutus) 

EHIS Dok EHIS Dok Dok 

Eripedagoog      

Logopeed      

Eesti keele õpetaja 
vene õppekeelega 
rühmades  

     

…       

Kokku      

Eesti keele õppe finantseerimine  
01.09.2012–31.08.2013 

Summa eurodes 

Eraldatud Kasutatud 

Riigi poolt eraldatud vahendid   

Pidaja poolt eraldatud vahendid   

Projektidest ja muudest allikatest  finantseeritud keeleõpe   

Keeleõppe kulud kokku   



Tabel 6. Täienduskoolituses osalemine 
 Läbitud 

tundide 
arv kokku 

Juhid Õpetajad Tugispetsialistid Õpetaja abid 

EHIS Dok % EHIS Dok % EHIS Dok % Dok % 

2010/2011. 
õa-l Eestis 

            

2010/2011. 
õa-l rahvus- 
vahelistel 
koolitustel 

            

2011/2012. 
õa-l Eestis 

            

2011/2012. 
õa-l rahvus- 
vahelistel 
koolitustel 

            

2012/2013. 
õa-l Eestis 

            

2012/2013. 
õa-l rahvus- 
vahelistel 
koolitustel 

            

Kokku             

% läbitud ja dokumentaalselt tõendatud täienduskoolitustundide koguarvust 
 
Tabel 7. Täienduskoolituse finantseerimine 

Täienduskoolituse finantseerimine 01.01.2012–31.12.2012 Summa eurodes 
Protsent 

täienduskoolituskulust 

Riigi poolt eraldatud vahendid 
 

 

Pidaja poolt eraldatud vahendid 
 

 

Projektidest ja muudest allikatest finantseeritud täienduskoolituskulu 
 

 

Koolituskulu kokku 
 

100% 

 


