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I Sissejuhatav osa

1. Riiklik jdrelevalve viidi labi Tallinna Kadaka Lasteaias Harju Maavanema 25.08.2006.a
konalduse nr 1584 alusel.

2. Riikliku jdrelevalve teema: koolivalmiduse toetamine rasteasutuses.

3. Riiklik jdrelevalve viidi labi 05,03- 09.03, 2007.a. Riikliku jbrelevalve viisid libi kooliinspektorid
Aime Karija Angelina Vlassova,

4. Riikliku jiirelevalve lbbiviimisel kasutati vesfluse ja vaafluse meetodit,

5, Ltihitilevaade Oppeasutusest: Tallinna Kadaka Lasteaed on asutatud lgGT.a, endise nimega
Tallinna 119. Lasteaed, 2003,a nimetati tlmber Tallinna Kadaka Lasteaiaks aialoolist Kadaka

. 
' krlla silmas pidades.

5.1 oppeasutuse omandivorm ja aadress: munitsipaalomand, Akadeemia tee 66, Tallinn 126i4,,
5.2 6ppeasutuse liik; koolieelne lasteasutus;
5.3 oppeasutuse pidaja: Tallinna Linnavalitsus;
5,4 6ppekeel: eesti keelja vene keel;
5.5 laste arv kokku: 206
5.6 pedagoogide tildarv: 32



1. Koolieelikutele loodud voimalused oppe- ja kasvatustegevuseks (kirjeldus ja ana[itis)
Kadaka Lasteaias (edaspidi lasteaed) on neli rrihma koolieelikutele, nendest tiks eestikeelne rrihm ja
kolm venekeelset rtihma, Uks venekeelse suhtluskeelega ruihm on tasandusrrlhm, mis tootab "Hea
alguse" metoodika jdrgi, Lasteaia ruumid on puhtad, soojad, esteetiliselt kaunilt kujundatud,
Koridorides ja rtihmaruumides eksponeeritakse laste toid, palju on lilli, pilte ja muid kaunistusi.
Rtihmaruumides cn vahendid mingudeks ja 6ppeks. Ai'endavaid mdnge on kasvatajad ise teinuci.
Kooliks ettevaimistumiseks kasutavad lapsed toolehti ja toovihikuid. "Jussikese matemaatika"
toovihiku tiks autoritest lasteaia vanema rrlhma kasvataja. Lasteaia juhtkonna poolt on kasvatajatele
antud loominguline vabadus otsustamaks, missuguseid vahendeid laste arendamiseks kasutada.
Laste arengu mapid on muretsetud lastevanemate poolt, eeldusel, et siis on nendepoolne huvi laste
tegemiste vastu suurem, mida on praktika ka kinnitanud. Rrihmades tootavad kvalifitseeritud
6petajad (2 Opetajat rrihmas ja abiopetaja), Tasandusrtihmas ka logopeed. Korraldatakse 6ppekdike
(tulet6rjedepoo, loomaaed, vAljas6idud jne).

2. Oppe' ja kasvatustegevuse planeerimine (kirjeldus ja ana[iris)
2.1 Koolieelikute rtihma tegevuskava koostamisel on pedagoogid ldhtunud laste eripArast,
Rtihma opetajad tunnevad oma lapsi, teavad nende v6imeid ja eripdra ning arvestavad seda rtlhmatoo
planeerimisel ja korraldamisel. Uue lapse puhul jdlgitakse ja fikseeritakse lapse kognitiivsed, sotsiaalsed,
kommunikatiivsed oskused ning motoorika areng. Tegevuskava koostamise rildised pohimotted on
fikseeritud lasteaia 6ppekavas,
2.2 Koolieelikute rrihma nddalakavades on tagatud oppe- ja kasvatustegevuse valdkondade

integratsioon,
Tegevused on integreeritud nidalateemadeks ja tegevused korraldatakse ldbi mdngude. Teemad on
plangeritud kuude ja nidalate l6ikes. lgal nddalal on oma tunnuslause ja igal pdeval pdevas6na. N,
"Millest ktlll tehtud on leivake, saiake", "positiivse minapildi kujunemine" jne. Planeerimisel arvestatakse
aastaaega, koduloolisust, rahvatraditsioone, keskkonda, tervist. 0ppt- ja kasvatustegevuse valdkonnad
on vastavuses alushariduse raam6ppekava n6uetega,

Tabel 1. Koolieelikute arv lasteasutuses
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6ppeaastal
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alusharidust
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6ppeaastal
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alusharidust
omandanud
koolieelikute

% laste
uldarvust

Laste arv,
kellel on
eelmisel

oppeaastal
koolikohustus
edasi hikatud

Vanem ri.ihm z 3B 1 2,6% 1 2,6% 1
Liikrlhm 1 2
Erirrihm 1 o o 100% I

Sobitusrtihm
Kokku + 40

1 15% 1 2.60/o

Tabel2. Riihmade uste planeerimine
RLihmade 6ooe- ia kasvatusteqevuste planeerimine Jah Ei Selgitus
Opetajad lihtuvad rtlhma tegevuskava koostamisel laste
eripiirast - individuaalsus, huvid, vanuseline, sooline
koosseis. erinevad kultuuritraditsioonid
Niidalakavades on 6ppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad
seotud tervikuks lastele tuttavate tlmbritsevat keskkonda
kisitlevate teemadeoa

ffi



3. Laste toetamine (kirjeldus ja analtius)
Lasteasutuses rakendatud tugististeemid toetavad koolieelikute arengut,
Lasteaia 6ppekavas on mbiratletud erivajadustega lapsed:

. k6neravi vajavad lapsed;
o teisest kultuurist pbrit lapsed;
. diabeetikud ja allergilised lapsed;
o sageli pOdevad lapsed;
. andekad lapsed,

Tugististeemidest rakendatakse logopeedilist teenust (2,5 ametikohta). Abi saavad k6ik koneravi vajavad
lapsed tavarrihmades, lisaks tootab tasandusrtlhmas uks logopeed, Lisaks logopeedilisele abile,
n6ustatakse lapsi ja nende vanemaid pstihholoogiliselt, Muukeelsetele lastele, kui nad kiiivad kodusest
keeiesi eriirevas i"riiirnas, rakenciaiakse iugiOpei, iisaks opivacj naci ka eesti keeit. K6neravi saavatele
lastele v6imaldatakse massaazi. Diabeetikutele ja allergikutele on iga lapse eripiira arvestav mentiti,
soovitusijagatakse ka lastevanematele. Soovitud tulemusteni joutakse koostoos koduga.

[isteemid lasteasutuses

Lisaks tabehs toodule tootavad lasteaias ravikehakultuuriinstruktor 0,25 ametikohaga; riigikeele Opetaja
0,25 ametikohaga ja eesti keele tugiopetaja 0,25 ametikohaga'

4. Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine (kirjeldus ja analUtis)
Pedagoogid analtitisivad laste arengut.
Laste arengu jblgimise ja hindamise pdhimotted on kirjas lasteaia oppekavas. Hindamine toimub kaks
korda aastas koostatud laste arengukirjelduse alusel. Hinnatakse lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset
arengut. Hindamise etapid on:

. lapse kasvumapi koostamine;
o laste tegevuste vaatlemine ja fikseerimine lAhtudes kolmest valdkonnast vaimsest, ftitisilisest ja

sotsiaalsest;
o lapsevanemaktlsitlus;
. 6ppekavasfikseeritustlbhtumine;
. tagasisidelastevanematele;
. edasistetegevuste planeerimine,

Laste koolivalmiduse hindamisel kasutatakse Viivi Neare materjale, vaatlusi, intervjuusid, Jblgimine on
dokumenteeritud lapse arengumappi, mis sisaldab vaatluste tulemusi, toode analtitisi, hindamise tabelit,
intervjuusid, arenguvestluste tulemusi vanematega. Lisaks on arengumapis opetajapoolne lapse
iseloomustus, perepilt, loovust arendavad tilesanded, rtihmas olevate s6prade graafik. Analtiusi
tulemused on 6petajatel teada ja ta kasutab neid too planeerimisel ja igapbeva toos. Lapsevanemad
saavad 1 x aastas kirjaliku tagasiside lapse arengust.
Lasteaia pedagoogilises noukogus analurlsitakse 1 x 6ppeaastas koolivalmiduse hindamise susteemi
ning vastavalt analtirisi tulemustele tdiendatakse stisteemi 1 x Oppeaastas,

hindamine

abel 3,
Tugisrjsteemid lasteasutuses Tuqisristeem on olemas ia katab kdikide koolieelikute vaiadused

iah Ei Selqitus
Looopeediline abi 2,5 ametikohta
Sobitusruhm
Erinlhm (tasandusruhm)

Tabel 4, Laste arenqu ia koolivalmiduse
Lasie arenqu ia koolivalmiduse hindamine Jah Ei Selqitus

Gite arengu hindamise p6him6tted ja konaldus on
lasieasutuse 6ppekavas sdtestatud
Lasteasutuses analtitlsitakse laste koolivalmidust
Koolieelikute arengu jdlgimine on dokumenleeritud
Pedagoogid liihtuvad koolieelikute arengu analtitisist
6ppe- ia kasvatusteqevuse ldbiviimisel -

ffi;"



5, Koostcici lastevanematega (kirleldus ja ana[iris)
5.1 Pedagoogid teevad laste kooliks ettevalmistamisel koostood lastevanematega.
Lasteaia ja vanemate vahel toimub vastastikune info vahetamine, Vanemad osalevad koos lapsega
intervjuudel, kus nad saavad otsest informatsiooni oma lapse voimetest, millega ta hakkama saab ja
millega mitte.
5.2 Pedagoogid annavad laste arengust tagasisidet lastevanematele.
Lastevanemate koosolekuid korraldatakse 2 x voi 3 x aastas. l-cgopeed inforrneerib vanemaid laste
saavutustest ja annab personaalseid juhiseid vanematele, mida laste arendamisel silmas pidada.
Vanemate kaasabil konaldatakse perepaevi, rlhiseid viiljasdite. Lasteaed on korraldanud vanemate seas
rahulolu-uuringuid, Enamus vanematest on hinnanud lasteaia tood heaks voi viiga heaks" 2 x aastas
toimuvad lahtiste uste pdevad detsembris ja mais,
5.3 Lastevanemaid noustatakse koolikohustuseedasi[ikkamise kr]simuses.
Koolikohustuse edasiltikkamise krlsimus arutatakse ldbi koos vanematega ja see too on pidev. Peale
rUhma6petaja kaasatakse sellealasesse toosse logopeed ja teised spetsialistid. Koostoos jOutakse
rihisele seisukohale koolikohustuse edasi[ikkamise krisimuses, Kooli pikendust saanud lapsed on erilise
tdhelepanu all, neile koostatakse individuaalne arenguprogramm.

lllKokkuv6te
Lasteaias on koolieelikutele loodud soodsad tingimused: esteetiliselt kujundatud, puhtad, soojad ruumid
vajaliku inventariga laste mAnguks ja Oppeks, Lastega tootavad kvalifitseeritud pedagoogid.
0ppq ja kasvatustegevuse planeerimisel arvestatakse laste eripiira ja tegevused on integreeritud.
Lastele v6imaldatud tugisiisteemid katavad vajadused.
Laste arengu ja hindamise pohim6tted on fikseeritud lasteaia 6ppekavas. Laste koolivalmidust
hinnatakse komplekselt, hindamise p6him6tteid ana[irisitakse ja vajadusel korrigeeritakse.
Vanemad osalevad lasteaia tegemistes abistajatena, vaatlejatena ja kahepoolses infovahetuses,

abel 5. Koost66
Koostoo lastevanemateoa Jah Ei Selgitus

Lastevanematele on tufuustatud lasteasutuse 6ppe-
ia pdevakava ninq tookorraldust

V

Pedagoogid annavad laste arengust tagasisidet
lastevanematele

Tabel 6. Koolikohustuse edasiliikkamisevoimaldamine
Koolikohustuse edasi[ikkamise v6imaldamine Jah Ei Selqitus

Lastevanemaid ndustatakse koolikohustuse
edasilti kkarnise krlsimuses

V

Toimib v6rgustik - lapsevanem, 6petaja, erispetsialist
- laste toetamiseks
Lapsed, kellele on voimaldatud koolikohustuse
edasilukkarnist, saavutavad koolivalmiduse
6ooeaasta l6ouks
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v.

lV Ettepanekud ja ettekirjutused

Ettepanekuid ja ettekirjutusi ei ole.

V Libiviijad

Aime Kari
Kooliinspektor
Haridusosakond
Harju Maavalitsus

Oiendi originaal Harju Maavalitsuses
1 koopia Tallinna Linnavalitsusele
1 koopia Kadaka Lasteaiale
1 koopia Haridus- ja teadusministeeriumile
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,Angelina Vlasscva
Kooliinspektor
Haridusosakond
Harju Maavalitsus
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