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Lasteasutuse sisehindamise aruanne 
Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse analüüs 

 

 

1. Lasteasutuse üldandmed 

  

Lasteasutuse nimi Tallinna Lasteaed Õunake 

Aadress Ehitajate tee 23, 12613 Tallinn 

Lasteasutuse pidaja Tallinna linn, Tallinna Haridusamet 
Estonia pst 5a 
10143 Tallinn 

Direktor Katrin Elme 

Kontaktandmed 
 

6702 484 
ounake@ounake.edu.ee 
http://www.tallinn.ee/lasteaed-ounake/ 

Sisehindamise periood 2017/2018; 2018/2019 ja 2019/2020 õa 

  

2. Lasteasutuse lühikirjeldus 

 

Tallinna Lasteaed Õunake alustas tegevust 2001 aasta oktoobri lõpus (kokkuleppeline 

sünnipäev on 29.oktoober 2001.a.) kui koolieelne asutus vaimse ja füüsilise puudega lastele. 

Varajase sekkumise olulisust arvestades teostatakse erivajadustega koolieelikutele lastele 

võimetekohast kompleksset füüsilist ja vaimset arenduslikku tegevust. 

 

Üheksateistkümne aasta jooksul on lasteaed suutnud tõestada oma vajalikkust Tallinna 

haridusmaastikul. Peamised eesmärgid, mis olid esiteks koolieelsetele erivajadustega lastele 

nende vajadustele kohase lasteaia loomine, mis on kindlustanud raske ja/või sügava puudega 

lastele alushariduse võimaldamise ning  positiivselt kujundada Tallinna linna ja kogu Eesti 

eripedagoogika mainet, on täidetud. 

 

Lasteaias on avatud üheksa (9) rühma, milles on kohti 42-le lapsele. Viimane, üheksas rühm 

avati 1.veebruar 2016. Üheksast rühmast seitse (7) on rühmad liitpuudega, millest üks 

liitrühma on mõeldud pervasiivsete arenguhäiretega  lastele. Kaks (2) rühma on 

http://www.tallinn.ee/lasteaed-ounake/
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arendusrühmad, millest üks on eesti- ja teine vene õppekeelega lastele. Lasteaed on avatud 

07.00 – 19.00. Täituvus on kõikide päevarühmade osas. 

Lapsi suunatakse lasteaeda Koolivälise Nõustamismeeskonna otsuse kaudu. 

3. Sisehindamise läbiviimise põhimõtted 
 

Lasteasutuse sisehindamise korraldus on kirjeldatud “Tallinna Lasteaed Õunake 

sisehindamise läbiviimise korras”, mis on kehtestatud direktori 12. august 2019 käskkirjaga 

nr 1-2/59. Lasteasutuse sisehindamise eesmärkideks on: 

● tagada laste arengut toetavad tingimused; 

● tagada lasteasutuse järjepidev areng; 

● selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt 

koostatakse arengukava tegevuskava.  

 

Lasteasutuse sisehindamise eesmärkide saavutamiseks hinnatakse erinevate valdkonda 

toimivust lasteasutuse missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis. Sisehindamise 

läbiviimise keskseks põhimõtteks lasteasutuses on eneseanalüüsil põhinev hindamine. 

 

Hinnatakse erinevate valdkondade toimimiseks vajalike protsesside piisavust ning nende 

mõjusust (kuivõrd täidavad rakendatud süsteemid püstitatud eesmärke) ning tõhusust 

(ressursside olemasolu piisavus ja optimaalsus). Sisehindamise protsessi koordineerib 

direktor, kaasatud on kogu personal: õppealajuhataja, tugispetsialistid,pedagoogid, õpetajate 

abid, teenindav personal. Samuti on sisehindamise protsessi kaasatud erinevad sidusgrupid: 

lapsevanemad, hoolekogu, pidaja esindajad. 

 

Sisehindamisel alalüüsitakse viit valdkonda: 

1. eestvedamine ja juhtimine 

2. personalijuhtimine 

3. koostöö huvigruppidega 

4. ressursside juhtimine 

5. õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Hindamisel kasutatavad meetodid: õppe- ja kasvatustegevuste vaatlused, õppe- ja 

kasvatustegevuse analüüs, laste arengu hindamine (vaatlus, kokkuvõtted), arenguvestlused 

personaliga ja vanematega, enesehindamine õpetajatele, tugispetsialistidele ja õpetaja abidele, 

rahulolu küsitlus personalile, lastevanematele intervjuu/vestlus/vahetu tagasiside vanematega, 

õpetajatega, tugispetsialistidega õpikeskkonna riskianalüüs arengukava tegevuskava täitmise 

hindamine, (pedagoogiline nõukogu) dokumentide kontroll, sh õppe- ja kasvatustegevuse 

päevikud, kuukavad (ELIIS.ee). 

 

Sisehindamist viiakse läbi igal õppeaastal, mille tulemusena koostatakse sisehindamise 

vahearuanne. Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta 
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jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. 

Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga 

ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor. 

4. Lasteasutuse missioon, visioon ja põhiväärtused 

 

Lasteasutuse missioon 

Olla koolieelseks arendus- ja hoiupaigaks vaimse ja füüsilise puudega lastele. 

 

Lasteasutuse visioon 

Luua erivajadustega lastele õnnelik ja innovaatiline keskkond. 

 

Lasteasutuse põhiväärtused 

Perekesksus - püüame tagada professionaalse abi kodu- ja lasteaia igapäevaelu 

korraldamisel. 

Avatus - oleme avatud erinevatele koostöövormidele ja -võimalustele laste ja personali 

arendamisel. 

Puhtus - see on ühtne arusaam, et tervist edendava lasteaiana on see meie laste puhul, kes 

tihti raskeid hingamisteede haigusi põevad, preventiivne tegevus. 

Turvalisus - asutus peab olema turvaline koht liikumiseks ja tegeluste läbiviimiseks. Lasteaia 

õueala ja ligipääs asutusse peab vastama turvanõuetele puudega lapse teisaldamiseks. 

Eetilisus, sallivus - inimesed on sellised nagu nad on, mitte nagu meie tahame, et nad 

oleksid. Kõiki inimesi koheldakse võrdselt. 

Ühistegevused - jõululaadad, töötajate ja lastevanemate koolituspäevad, pidulik jõulupidu, 

lastega ühised väljasõidud - need kõik tugevdavad ühtsustunnet ja arendavad sotsiaalse 

käitumise oskusi. 

Lapsekeskne õpi- ja kasvukeskkond - kui laps ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, tuleb 

õpetajal õppida õpetama nii nagu laps õpib. 
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5. Sisehindamise aruande analüüsiv osa 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

Analüüs 

 

Lasteasutuse arengukavas antud valdkonnas aastateks 2018-2020 püstitatud eesmärk: 

Toimiv sisehindamise-, motivatsiooni- ja tunnustamise süsteem ning kogemusõpe. 

 

2017/2018 

• Motivatsiooni- ja tunnustussüsteem on kirjeldatud personalipoliitikas ja 

töötasujuhendis 2018 

• Asutuse juhtkond ja/või pedagoogiline personal on jaganud vähemalt üks kord 

õppeaasta jooksul oma parimaid kogemusi (sisekoolitused, maja tutvustamine 

üliõpilastele õppekäikude raames, praktikantide juhendamine. Teemapäeva juhtimine 

õppealajuhataja ja eripedagoogi poolt „Õpetajalt õpetajale. Käitumisprobleemidega 

laps lasteaia rühmas“ juhtimine Rakvere Kungla Lasteaias 09.03.2018; Põhja- 

Tallinna lasteaedade õpetaja abide koolituspäev „Et sõnast „märka” saaks tegu” 

esinesid ettekandega eripedagoog ja rühmaõpetaja „Erivajadusega lapse toetamise 

võimalustest lasteaias” 29.11.2017; 29.05.2018 Taanist kolleegid – Õunakese lasteaia 

ja õppekasvatustöö tutvustamine. 

 

2018/2019 

• Uue sisehindamissüsteemi kord on kinnitatud 13.08.2019 nr 1-2/59 

• Juhtkonna eestvedamisel on töötajaid innustatud ja motiveeritud (kevadisel 

pedagoogilise nõukogu kolleegide tunnustamine, kauaaegse tööpanuse eest ja/või 

silmapaistvate töötulemuste eest preemia maksmine jõulude ajal.  

• Uue rühma avamisega seotud projekt on lõpuni viidud (pervasiivsete arenguhäiretega 

laste rühm Suviõunake). 

• Assistendite kvalifikatsiooni tõstmiseks võimaldati täienduskoolitus 3 assistendil 

osaleda koolitusel „Pedagoogika ja psühholoogia pädevuskursus tööks õpetaja abina“ 

20.09.2018-28.09.2018. 

• Koolivalmiduskaart on analüüsitud. 

 

2019/2020 

• Uus sisehindamise süsteem on rakendatud. 

• Motivatsiooni ja tunnustussüsteem on analüüsitud ning täiendatud Töökorralduse 

reeglites (16.12.2019). 

• Kaardistatud on personalile huvipakkuvate erivajadustega laste asutuste külastamine. 
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• Asutuse väliselt on parimaid praktikaid jagatud järgmiselt: 21.11.2019 Tallinna 

Õppenõustamiskeskuse juubelikonverentsil juhtisid töötuba eripedagoogid Tiina Keek 

ja Merike Lepp teemal “Alternatiivne kommunikatsioon Tallinna Lasteaed Õunakese 

näitel”. 

• Juhtkonna parimate kogemuste jagamine asutuse väliselt toimus Käo Põhikooli ja 

Tallinna Kannikese Lasteaia juhtkondade vahel. 

 

Olulisemad lasteasutuse tugevused 

• Õunakese kui erilasteaia juhtkond on aktiivne eestvedaja professionaalse arenduse 

põhimõtte järgijana – oma kogemuste jagamine ning aktiivne osalemine tulevaste 

erispetsialistide ettevalmistamisel. 

• Juhtimine on orienteeritud koostööle, mis on tulemuslik ja sihipärane ning personali ja 

lastevanemate poolt hinnatud - kasutusel võetud elektroonilised rahuloluküsitlused nii 

personalile kui ka lastevanematele. 

• Paranenud on informatsiooni edastamine huvigruppidele - infotahvlid, ELIIS.ee, 

koduleht. 

• Lasteaia personal on kaasatud arendustegevusse läbi hästi toimivate meeskondade 

koostöö kaudu. 

• Arengukava tegevuskava täitmise jälgimine on järjepidev. 

• Juhtkonna eestvedamisel toimub regulaarne sisehindamine, mille käigus analüüsime 

asutuse töö tulemuslikkust erinevates valdkondades, hindame eesmärkide täitumist 

ning kavandame edaspidist tegevust. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

• Juhtkonna eestvedamisel jätkata töötajate innustamist ja motiveerimist 

• Jätkuvalt kogemuste jagamine nii maja siseselt kui ka väljaspool asutust 

• Sisehindamissüsteemi korralduse optimeerimine. 

• Jätkuvalt olla professionaalse koostöö eestvedaja. 

• Olla eestvedaja IKT alaste uuenduste läbiviimisel (e-päevikute kasutuselevõtmine, 

kodulehele rahulolu uuringute moodulite koostamine, e-õppevara koostamine, 

sisehindamiseks tulemusnäitajate tabelite koostamine). 

• Eeskirjade ja kordade ülevaatamine ja vajadusel uuendamine. 

 

Personalijuhtimine 

Analüüs 

 

Lasteasutuse arengukavas antud valdkonnas aastateks 2018-2020 püstitatud eesmärk: 
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Mentorsüsteemi toimimine, parimate praktikate saamiseks erinevate erivajadusega laste 

haridusasutuste külastamine ning sisekoolituste toimumine. Tööülesannete kirjelduste 

korrigeerimine. 

 

2017/2018 

• Toimib mentorlussüsteem ning tagasisidestamine on toimunud arenguvestluste kaudu. 

• Parimate praktikate saamiseks on külastatud erinevaid erivajadustega haridusasutusi 

(Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikooli külastamine 01.06.2018). 

• Õpetaja abi tööülesannete kirjeldus on uuendatud (22.09.2017). 

• Personalile on toimunud sisekoolitused. 

 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

Õpetaja süsteemis 92%  

Assistentide süsteemis 50% 
 

Pedagoogide arv vanusegruppides 

21-30 a. 5 

31-40 a. 4 

41-50 a. 3 

51. a ja vanemad 14 

  

Läbitud täiendkoolituse maht tundides viimase aasta jooksul  ning täiendkoolituses 

osalenud pedagoogide % pedagoogide üldarvust 

Pedagoogide arv: 16 

Läbitud koolitustundide arv: 524,5 

Koolitusel osalenute % pedagoogide üldarvust: 62% 
 

Õpetajate % õpetajate koguarvust, kes osalevad lasteasutuse poolt korraldatavates 

õppe- ja kasvatusprotsessi välistes koostööprojektides 

 

54% (Projekti "100 rahvamängu Eesti lastele" ja „Igale lapsele oma pill“ projekti jätkutegevused)  

Personali osalemine töörühmades, mis tegelevad arendustegevustega  

Arengugrupp: 7 õpetajat  

 

2018/2019 

• Olemasolev mentorlussüsteem on tagasisidestatud. 

• Majahoidja tööülesannete kirjeldus on uuendatud 29.04.2019 nr 1-2/40. 

•  Uuendatud on rühmade õppeaasta  analüütilise kokkuvõtte vorm 06.05.2019 nr 1-

2/43. 

• Uuendatud kodukord 19.06.2019 nr 1-2/53. 

• Uuendad nõusoleku vorm isikuandmete töötlemiseks 06.08.2019 nr 1-2/57. 

• Liikumisõpetaja tööülesannete kirjeldus on uuendatud 29.08.2019. nr 1-2/61. 

• Rühmade koosseisude hindamine: kahe õpetaja süsteem vajalik arendusrühmades 
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ning pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmades. 

• Tondi Põhikooli Tuisu osakonnas õppetöö jälgimine ja kogemuste vahetamine 

ümarlauas. 
 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

Õpetaja süsteemis 88.5%  
 

Pedagoogide arv vanusegruppides 

21-30 a. 5 

31-40 a. 4 

41-50 a. 3 

51. a ja vanemad 14 

  

Läbitud täiendkoolituse maht tundides viimase aasta jooksul  ning täiendkoolituses 

osalenud pedagoogide % pedagoogide üldarvust 
 

Pedagoogide arv: 19 

Läbitud koolitustundide arv: 286 

Koolitusel osalenute % pedagoogide üldarvust: 73,07% 
 

Personali osalemine töörühmades, mis tegelevad arendustegevustega  

Arengugrupp: 7 õpetajat  

 

2019/2020 

• 3 pedagoogi läbis “Eelkoolipedagoogika” 156 tunnise täienduskoolituse. 

• 2 pedagoogi läbis “Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias” 234 tunnise 

täienduskoolituse. 

• 12 pedagoogi osales Verge koolitusel, mille käigus õpiti tehnikaid agressiivsete 

olukordadega professionaalseks toimetulekuks. 

• Liikumisõpetaja tööülesannete kirjeldus on uuendatud. 

• Uue töötaja adapteerimise kord on kirjeldatud personalipoliitikas. 

• Liitpuuetega laste rühma personali koosseisu praktilisus on hinnatud. 

 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

84,62%  
 

Pedagoogide arv vanusegruppides 

21-30 a. 3 

31-40 a. 2 

41-50 a. 6 

51. a ja vanemad 15 

  

Läbitud täiendkoolituse maht tundides viimase aasta jooksul  ning täiendkoolituses 

osalenud pedagoogide % pedagoogide üldarvust 
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Pedagoogide arv: 19 

Läbitud koolitustundide arv: 1027 

Koolitusel osalenute % pedagoogide üldarvust: 73,07% 
 

Personali osalemine töörühmades, mis tegelevad arendustegevustega  

Arengugrupp: 8 õpetajat  

 

Olulisemad lasteasutuse tugevused 

• Sobiv personal erivajadustega laste arendamiseks. 

• Ühtse meeskonnatunde süvendamiseks on korraldatud ühiskoolitusi ning ühisüritusi 

personalile. 

• Personal on kaasatud läbi erinevate koostöögruppide - arengugrupp, tervisemeeskond. 

• Personali rahulolu on süsteemselt uuritud igaaastaste ankeetküsitluste ja 

arenguvestluste kaudu, parendusettepanekud on edasise töö aluseks. 

• Mentorlussüsteem on rakendunud noorte ja uute õpetajate juhendamiseks. Kogenud 

õpetajad osalevad mentorkoolitustel. 

• Iga aastaseks eneseanalüüsiks ning arenguvestluses osalemiseks on kasutusele võetud 

enesehindamise uuendatud vorm. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

• Õpetajate professionaalse arengu toetamine läbi koolituste, parima praktika 

tutvustamise kaudu - tihedam õpitubade toimumine. 

• Personali IT arengu toetamine läbi koolituste ja individuaalse juhendamise. 

• Rahuloluküsimustike edasiarendamine. 

• Jälgida mentorlussüsteemi toimimist. 

 

Koostöö huvigruppidega 

 

Analüüs 

 

Lasteasutuse arengukavas antud valdkonnas aastateks 2018-2020 püstitatud eesmärk: 

Temaatiliste rahuloluuuringute teostamine, lastevanemate ja hoolekogu aktiivne kaasamine 

lasteaia igapäevatöösse ning jätkuvalt panustamine lasteaia maine kujundamisse. 

 

2017/2018 

• Temaatilised uuringud hoolekoguga on teostatud 2018. 

• Lapsevanemad ja hoolekogu on  kaasatud lasteaia töö planeerimisse ja tegelustesse, 

on toimunud koolitus ja lastevanemate nõustamised Aktiivnädala raames 
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• Edastatud töötajad tunnustamisele Mustamäe LOV-ile 

• Korraldatud EV 100 ja Alusharidus 100 raames erinevaid üritusi, kajastatud lasteaia 

koduleheküljel, lasteaia FB-s 

• Partnerlussuhted on: vanematega, Tallinna Haridusametiga, teiste lasteaedadega, 

teenusepakkujatega, TÕNK-iga, Rajaleidjaga ning ülikoolide- ning kõrgkoolidega 

 

2018/2019 

• Lastevanemate koolitamine - Ida-Tallinna Magdaleena üksuse saalis 11.09.2018 

teemal “Toiduallergia”. 

• Harku valla spetsialistide nõustamine erirühma avamiseks 14.09.2018. 

• Jätkuvalt on töötatud hea maine kujundamise nimel (koostöö partneritega, 

praktikantide juhendamine, külaliste vastuvõtmine jms). 

• Hoolekogu ja lastevanemate aktiivne kaasamine toitlusteenuse hindamisel ning 

parendusettepanekute esitamisel ja kodukorra uuendamisel. 

• Rahulolu-uuringud on läbi viidud. 

 

2019/2020 

• Lapsevanemate kaasamine ühisüritustesse - õuesõppepäeval osalemine, jõululaat, 

jõulukohvik, arenguvestlused, 15.04.2020 nutipäev (lapsevanematele jagati soovitusi 

ning teemakohaseid linke, mida lastega sel päeval kodus teha saaks). Lapsevanemad 

osalesid avatud uste õhtul 6.11.2019, mille eesmärgiks oli lasteaias toimuvate 

tegevuste tutvustamine läbi konkreetses tegevuses osalemise. 

• Koostöö Tallinna Veega, nende töötajad käisin 11.12.2019 Õunakese lastega 

piparkooke küpsetamas. 

• Ühiskoolitus Tallinna Kannikese lasteaia personaliga - 18.01.2020 Verge meetoodika 

baaskoolitus, mis õpetas tehnikaid agressiivsete olukordadega professionaalseks 

toimetulekuks. 

• 10.02.2020 koostöökoosolek Mustamäe lasteaedade õppealajuhatajatega. 

• Lasteaiaga käisid tutvumas Käo Põhikooli õpetajad - 26.02.2020. 

• Vabariigi aastapäeva tähistamisest 27.02.2020 võttis osa ka Tallinna linnapea Mihhail 

Kõlvart. 

• TÕNKga koostöös laste uurimine ja lastevanemate nõustamine seoses kooli 

minekuga. 

• Lastevanematele toimus koolitus teemal: “ Neelamisraskustega laste toitmine” 

(läbiviija logopeed Tatjana Pligunova). 

• Alustatud on koostööprojekt Tallinna Kannikese Lasteaia personaliga teemal: 

“Mõttekaaslased Õunake ja Kannike (MÕK)”. 

 

Olulisemad lasteasutuse tugevused 

• Lasteaed on määratlenud huvigrupid, koostöö huvigruppidega kavandatud lasteaia 

arengukavas, mille täitmine toimub tegevuskavade kaudu, mis koostatakse üheks 

õppeaastaks. Arendustöös arvestatakse huvigruppidelt kogutud regulaarset tagasisidet. 

• Informatsiooni liikumine erinevate kanalite kaudu on kiire, kodulehekülg on 

informatiivne ja huvipakkuv kõikidele huvigruppidele. 

• Lasteaed osaleb aktiivselt nii piirkondlikes kui ka ülelinnalistes laste ühisüritustes. 
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• Lasteaia töökogemusi on tutvustatud vabariiklikul tasandil ja välisriikidest saabunud 

külalistele - Tallinna Ülikooli ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari 

üliõpilastele maja ja õppetöö tutvustamine õppeaasta vältel. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

• Jätkata hoolekogu ja lastevanemate aktiivset kaasamist lasteaia igapäevatöösse 

• Jätkata rahulolu-uuringute läbiviimist ning innustada lapsevanemaid nendes 

aktiivsemalt osalema. 

• Jätkata erinevate infokanalite kasutamist erinevate ürituste kajastamisel (lasteaia 

koduleht, lasteaia Facebooki leht). 

• Jätkuvalt panustada maine kujundamisse, tutvustada lasteaia head tööd. 

Ressursside juhtimine 

Analüüs 

Lasteasutuse arengukavas antud valdkonnas aastateks 2018-2020 püstitatud eesmärk: 

Katuse renoveerimine, maja sokli uuendamine, lähtuvalt võimalustest (investeeringute ja 

omavahendite olemasolust) II korruse üldkoridori, spetsialistide kabinettide, üldkasutatavate 

wc-d  uuendamine, regulaarsete õuesõppe tegevuste toimumiseks täiendada õuesõppe 

võimalusi õuealal.  

 

2017/2018 

• A ja C korpuse välistreppide ja trepimademete remont. 

• Maja B korpuse sokli  remont. 

• Spetsialistide kabinettide remont. 

• II korruse fuajee põrandakatete vahetus. 

• Sooja- ja külmaveetorustiku osaline remont. 

• Uued paneelkardinad saali ja fuajeedesse. 

• Laste mänguväljakule tasakaalurada. 

• Uuendatud IT riistvara, soetatud kõnekommunikaatorid, tahvelarvutid. 

 

Lapsi ühe õpetaja ametikoha kohta 1,7 

Laste arv lasteasutuses 43 

Keskmine laste arv rühmas 4,8 

Lasteaia külastatavus 68,22% 

IT vahendite kasutamine ja hõivatus nii laste kui 

õpetajate osas 
Igas rühmas on arvuti. 

Tugispetsialistidel on oma arvuti. 

Õppealajuhatajal ja majandusjuhatajal 

on oma arvuti. 

Metoodika kabinetis on võrguprinter, 

2 printerit on juhtkonnal. 

Muud IT vahendid: SMART-tahvel, 3 

tahvelarvutit. 
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2018/2019 

• Maja fassaadi osaline remont ja värvimine. 

• Maja A ja C korpuse sokli osaline remont ja plaatimine 

• Spetsialistide kabinettide remont. 

• I korruse koridoride, fuajee ja trepikoja remont. 

• II korruse koridoride remont ja põrandakatete vahetus. 

• Saali remont, uued toolid. 

• I ja II korruse tualettide remont. 

• Osaliselt uuendatud ventilatsiooniseadmed. 

• Uuendatud liitpuudega laste rühma sisustus. 

• Laste mänguväljakule pesakiik, liikumisrada ja võrkpüramiid. 

• Laste õueala liikumisteede korrastamine. 

• Uuendatud IT riistvara (sh TOBII pilgujälgimise süsteem), mobiiltelefonid igasse 

rühma. 

 

Lapsi ühe õpetaja ametikoha kohta 1,7 

Laste arv lasteasutuses 43 

Keskmine laste arv rühmas 4,8 

Lasteaia külastatavus 66,39% 

IT vahendite kasutamine ja hõivatus nii laste kui 

õpetajate osas 
Igas rühma on arvuti. 

Tugispetsialistidel on oma arvuti. 

Õppealajuhatajal ja majandusjuhatajal 

on oma arvuti. 

Metoodika kabinetis on võrguprinter, 

2 printerit on juhtkonnal. 

Muud IT vahendid: SMART-tahvel, 3 

tahvelarvutit, TOBII pilgujälgimise 

süsteem. 

 

2019/2020 

• Maja fassaadi osaline remont (karniisi remont, sokli plaatimine, seinte värvimine). 

• Personali WC-d (3 tk) põrand uuendatud. 

• Füsioteraapia vannitoa põrandad uuendatud. 

• Martsipaniõunakese ja Taliõunakese rühmade remont (riietusruumid ja mängutoad ). 

• Kuur õue rataste ja mänguasjade hoiustamiseks. 

• WC- toolid 2 tk (Tuviõunakese ja Sidrunõunakese rühma). 

• Vannitoolid 2 tk füsioteraapiasse. 

• Fuajeesse toolid 10 tk. 

• Uued lauad lastele Taliõunakese ja Klaarõunakese rühma. 

• Jalanõude riiulid välisjalanõudele I korruse fuajeesse. 

• Kotttoolid 2 tk Sügisõunake ja Kuldõunake. 

• Kommuniktsiooni abivahendid (Go Talk 4+, Go Talk 9+, BIGmack, Go Talk Select). 
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• Massaaživannid 2 tk + paigaldus füsioteraapiasse. 

 

Lapsi ühe õpetaja ametikoha kohta 1,6 

Laste arv lasteasutuses 42 

Keskmine laste arv rühmas 4,6 

Lasteaia külastatavus 54,10% 

IT vahendite kasutamine ja hõivatus nii laste kui 

õpetajate osas 
Igas rühma on arvuti. 

Tugispetsialistidel on oma arvuti. 

Õppealajuhatajal ja majandusjuhatajal 

on oma arvuti. 

Metoodika kabinetis on võrguprinter, 

2 printerit on juhtkonnal. 

Muud IT vahendid: SMART-tahvel, 3 

tahvelarvutit, TOBII pilgujälgimise 

süsteem. 

Olulisemad lasteasutuse tugevused 

• Vaatamata eelarve pingelisusele, oleme suutnud läbi viia vajalikke remonttöid ning 

likvideerida avariiliseid remonte omavahendite arvelt. 

• Mänguväljaku riskianalüüsi teostatakse järjepidevalt, riskide ennetamise või 

maandamise tegevuskava jälgitakse pidevalt. 

• Ressursside juhtimine toetab lasteaia missiooni, visiooni, põhiväärtuste elluviimist 

ning arengukavas fikseeritud arengusuunda: lasteaia õpi- ja töökeskkond on 

kaasaegne, tervislik ning turvaline.  Lastele on loodud eakohane, erivajadusi arvestav, 

arendav ning turvaline kasvukeskkond: rühmaruumid on kujundatud esteetiliselt, 

järjepidevalt on uuendatud mängu- ja õppevahendeid ja füsioteraapiavahendeid, 

õueala on turvaline ning pakub palju liikumis- ning arendustegevuse võimalusi. 

• Eelarveliste ressursside kasutamine on plaanipärane, otstarbekas, analüüsitud. 

• Lasteaia eelarve täitmist analüüsitakse igakuiselt ning eelarvelised vahendid on 

maksimaalselt ära kasutatud. Eelarve täitmine on onlines jälgitav ning võimaldab 

analüüsida eelarvelisi kulutusi, annab täpse ülevaate kommunaalkulude kasutamisest, 

õppevahendite jms ostudest ning renoveerimistöödest lasteaias. 

• Juhtkonna poolt on järjepidevalt taotletud vahendeid investeeringuteks ning 

lisavahendeid remonttöödeks. Lasteaed on taotlenud lisaressursse erinevatest 

allikatest (sponsorlus, projektitöö). 

• Lasteaias on kasutusel elektrooniline dokumendihaldus ning infovahetus, 

lastevanemate rahulolu infovahetusega on suurenenud. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

• Maja fassaadi ja sokli täielik renoveerimine 

• Lähtuvalt võimalustest (investeeringute ja omavahendite olemasolust) parendada õpi- 

ja kasvukeskkonda: soetada õuesõppega seotud vahendeid (peenrad, teerajad jms laste 

erinevate tajuliikide arendamiseks, liikumistee motoorikahäirega lastele). 

• Uuendada mööblit rühmaruumides ning kabinettides. 
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• Leida majandamiseks odavamaid võimalusi osaledes ühishangetes. 

• Uuendada IKT tarkvara erivajadustega laste sotsiaalsete oskuste ja kommunikatsiooni 

arendamiseks. 

• Analüüsida kasutatud ruumide kasutamise otstarbekust. 

 

Õppe-ja kasvatusprotsess 

Analüüs 

 

Lasteasutuse arengukavas antud valdkonnas aastateks 2018-2020 püstitatud eesmärk: 

Kasutusele võtta uued digilahendused ning metoodikad, alternatiivkommunikatsiooni 

vahendite kasutamise põhimõtete ühtlustamine ning kommunikatsioonipasside koostamine 

kõikidele lastele. 

2017/2018 

 

Õppeaasta põhieesmärgid ja nende täitmine 

1. Uute digilahenduste aktiivne kasutamine õppetegevuste läbiviimisel. 

Nutikuu raames digivahendite kasutamine. Õppeaasta jooksul laenutatud digivahendid: 

tahvelarvutid, beebotid. Kasutatud SMART-tahvlit. Kasutamise regulaarsus välja kujunenud 

ei ole. 

2.  Regulaarsete õuesõppe tegevuste toimumine. 

Õuesõppe päev kevadel. Liikumisõpetajate poolt regulaarsed ühised liikumistunnid õues. 

Rühma tegevuskavades erinevad tegevused ja mängud õues. 

3.  Rühmade  vahelise koostöö suurenemine läbi koostöö projektide (nt 1xkuus 

 ühine õppetegevus).  

 Liikumisõpetajate ühised regulaarsed õue tegevused. Muude gruppide vaheline koostöö 

lisaks ühisüritustele ei toimi. 

Aasta jooksul liigutakse kogu meeskonnaga lapse individuaalses arenduskavas püstitatud 

eesmärkide täitmise poole. Arenguvestlusel toimub arutelu, mille jooksul saadakse tervikpilt 

lapse arengutulemustest aktiivse õppeperioodi jooksul. Igale lapsele on koostatud 

kommunikatsioonipassid. 

Sel õppeaastal toimus palju üritusi nii majasiseselt kui ka väljaspool maja, mis tekitasid 

positiivseid emotsioone nii lastes kui personalis. Meeleolukaid üritusi toimus ka Alusharidus 

100 raames. 

Tervistedendava lasteaiana on toimunud erinevad tervisespordi üritused nii õues kui ka 

siseruumides. Sügisel ja kevadel toimub ka kõigi laste kaalumine ja mõõtmine ning 

soolakambri külastamine. 

Sel õppeaastal suurendasime õuesõppe osakaalu ning toimus ka ühine õuesõppepäev, millest 

võtsid osa ka lapsevanemad. 
 

Individuaalse õppekava rakendamine (arvuliselt) 43 last  
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Kooliminevate laste ülevaatamine ning vanemate 

nõustamine (TÕNK) 

11 last 

Laste kohalkäimise % 
68,22%. 

 

2018/2019 

 

Õppeaasta põhieesmärgid ja nende täitmine 

 

1. Digilahenduste kasutamine õppetegevuste läbiviimisel on regulaarne 

(tahvelarvutid, SMART-tahvel, bee-botid). 

Nutipäev aprillis: SMART-tahvel 3 rühma, Tobii – 4 last, tahvelarvuti – 3, Bee-bot -2 rühma, 

rühmaarvuti – 2. Õa jooksul: Smart-tahvli kasutus, tahvelarvutid: 30, Tobii: 11 last, kokku 18 

korda. Kommunikaatorid: 9 

2. Õuesõppe osakaal on suurenenud -  1 kord nädalas valdkonna tegevus õuesõppena 

(keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst).Õuesõppe päev kevadel.  

Liikumisõpetajate poolt regulaarsed ühised liikumistunnid õues. Rühma tegevuskavades 

erinevad tegevused ja mängud õues. Tuviõunake – orava maja eest hoolitsemine, vaatlemine. 
Rohkem õuesõppe tegevusi kui eelmisel aastal, kajastuvad ka tegevuskavades (matemaatika ja mina 

ja keskkond) 

3. Erinevate rühmade õpetajate vaheline koostöö on suurenenud - ühine valdkonna 

tegevus vähemalt 1 kord kuus. Liikumisõpetajate ühised regulaarsed  õue tegevused. Sidrun 

ja Sügis, Sidrun ja Tuvi, Tali ja Martsipan ühised mängud õues. Ühised küpsisetordi 

valmistamine, mängulõunad. 

Olulisel kohal on olnud kogu meeskonnaga lapse individuaalses arenduskavas püstitatud 

eesmärkide täitmine. Igal lapsel on individuaalsed arendusplaanid ning 

kommunikatsioonipassid. 

Erinevad IT võimalused ja õpivarade kasutamise võimalustele lisandus TOBII pilgujälgimise 

süsteem, mille abil saame jälgida, mida laps oma pilguga ekraanil vaatab, lisaks saab laps ise 

oma pilguga ekraanil mängida erinevaid mänge, saab oma tegevusele tagasisidet – seal kus 

on pilk, seal ka midagi juhtub. Kõike ekraani peal toimuvat ja heli saab salvestada, mida 

hiljem õpetaja saab analüüsida ning järgmiste tulemustega võrrelda. 

 

Ka sel õppeaastal toimus palju üritusi nii majasiseselt kui ka väljaspool maja, mis tekitasid 

positiivseid emotsioone nii lastes kui personalis. Lisandusid uued ühisüritused Hõimupäeva 

ja Kolmekuningapäeva tähistamise näol. Majasise projektina viidi edukalt läbi projekt “Orava 

maja”, millega kaasnes maja avamine, maja külastavate loomade/lindude vaatlemine, toidu 

panek. 

 

Tervistedendava lasteaiana on toimunud erinevad tervisespordi üritused nii õues kui ka 

siseruumides. Sügisel ja kevadel toimub ka kõigi laste kaalumine ja mõõtmine ning 

soolakambri külastamine. 

Ühisel õuesõppe päeval ja sprodipäevadel osutus populaarseks laste jooga, mida mitmed 

lapsed innukalt kaasa tegid. 
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Suurt tähelepanu tõmbas maikuus lasteaia aial olev näitus “Meie Eesti”, mida jäid uudistama 

ka paljud lasteaiast möödujad. 
 

Individuaalse õppekava rakendamine (arvuliselt) 43 last  

Kooliminevate laste ülevaatamine ning vanemate 

nõustamine (TÕNK) 

13 last 

Laste kohalkäimise % 
66,39%. 

 

2019/2020 

 

1. Digilahenduste kasutamine õppetegevuste läbiviimisel on regulaarne  (tahvelarvutid, 

SMART-tahvel, bee-botid, TOBII silmajälgimisesüsteem). 

Nutipäev aprillis: lastevanematele koostatud kodulehele nimekiri veebilinkidest, mida 

lapsevanemad said kodus lastega teha.  https://www.tallinn.ee/est/lasteaed-ounake/Nutipaev-

15.04.2020 

Õa jooksul: Smart-tahvli kasutus, tahvelarvutid: 50 (2018-19 30), Tobii: 7 last, kokku 16 korda 

(2018-19 11 last, 18 korda). Boardmaker: 9. Bee-botid, blue-bot. ozobot: 7. 

Kommunikaatorid: 15 korda (2018-19 9), alates jaanuar 2020 soetatud rühmadesse ühe 

sõnumiga, 6 ja 9 sõnumiga ning väikesed 4 sõnumiga kommunikaatorid igapäevaseks 

kasutamiseks. 

 

2. Õuesõppe osakaal on suurenenud -  1 kord nädalas valdkonna tegevus õuesõppena 

(keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst). 

Sportlik õuesõppe päev sügisel. Liikumisõpetajate poolt regulaarsed ühised liikumistunnid 

õues. Rühma tegevuskavades erinevad tegevused ja mängud õues. 

3. Erinevate rühmade õpetajate vaheline koostöö on suurenenud. 

Liikumisõpetajate ühised regulaarsed  õue tegevused. Ühine koogi küpsetamine sõbrapäeval - 

Sügis, Sidrun, Klaar.  

Seoses eriolukorraga on olnud tihedam koostöö erinevate rühmade ja õpetajate vahel, lähtuvalt, 

õpetajad on olnud erinevates rühmades, töötanud erinevate lastega ja jaganud seeläbi 

aktiivsemalt omavahelisi kogemusi. 

 

Igale lapsele koostatakse kommunikatsioonipassid, milles on informatiivne materjal just neile 

inimestele, kes lapsega igapäevaselt kokku ei puutu, pass võimaldab valida õiget reageerimist 

ja õiget kommunikatsioonivormi või -viisi. 

 

Arengugrupi töö:  

● Õunakese lasteaia infolehe koostamine. 

https://www.tallinn.ee/est/lasteaed-ounake/Nutipaev-15.04.2020
https://www.tallinn.ee/est/lasteaed-ounake/Nutipaev-15.04.2020
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● Majasiseselt PCS piltide ühtlustamine, üldkasutatavate ruumide ja alade märgistamine 

PCS-piltidega (vann, võimlemine, trepid, lift, soolakamber, tunnetustuba). 

● Suhtlusraamatute loomisega alustamine. Teemad on kirja pandud, osaliselt koostatud 

suhtlustahvleid. 

 

Terviseedendusalane töö on kooskõlas lasteaia põhiväärtustega ning aitab kaasa väärtuste 

rakendamisele igapäevases lasteaia elus. Lasteaia terviseedendaja on rühmaõpetaja Ene 

Männik, kelle eestvedamisel, on toimunud erinevad tervisespordi üritused nii õues kui ka 

siseruumides. Sügisel ja kevadel toimub ka kõigi laste kaalumine ja mõõtmine. 

 

Sel õppeaastal võttis eripedagoog Tiina Keek kasutusele uue õppemeetodina kasutusele 

Lilli Nielseni aktiivõppe meetodi, mida tuntakse ka nimetuse all „väike tuba“ (ingl k little 

room) - tunnetuskasti. Nielseni teooria järgi tuleb lapsele anda võimalus aktiivseks 

õppimiseks kogu tema ärkveloleku aja ning oskused, mida ta omandab ühes situatsioonis 

tuleb üle kanda teise olukorda. Sensomotoorsel arenguetapil õpivad väikelapsed aktiivselt 

uurima ümbritsevat keskkonda. Paraku meelepuudega lapsed seda iseseisvalt teha ei saa ega 

oska, seetõttu on vaja keskkonda nende jaoks kohandada (Johnson, Griffin-Shirley, 2000). 

“Väike tuba” on plastikust kolme külje ja kaanega kast, mille all laps, kas lamab või istub. 

Tema käte ulatusse kaane siseküljele riputatakse esemeid (värvilisi, heli tekitavad, erinevaid 

materjale), mille abil vahendatakse kogemusi keskkonnast meelekanalite kaudu, mis 

aktiviseerivad samaaegselt võimalikke nägemise ja kuulmise jääke. Esemed peavad olema 

turvaliselt kinnitatud, neid ei tohi olla üleliia ning neid peab vahetama. Et aistingute 

aktiviseerimine oleks intensiivsem võib läbi kasti seinte lasta erineva tugevuse ja/või 

värvusega valgust. Õpetaja jälgib ning protokollib õpilase tegevust. Vähehaaval hakatakse 

laiendama lapse maailmapilti ja talle vahendatakse kogemusi uutest erineva suurusega 

ruumidest. Lapsele tutvustatakse uusi inimesi ja antakse teada, et samu asju võib teha 

erinevate inimestega ja erinevates ruumides. 

 

Individuaalse õppekava rakendamine (arvuliselt) 42 last  

Kooliminevate laste ülevaatamine ning vanemate 

nõustamine (TÕNK) 

10 last 

Laste kohalkäimise % 
54.1% 

 

Olulisemad lasteasutuse tugevused 

• Laste individuaalse arengu süsteemne jälgimine, toetamine ning tulemuste 

analüüsimine. 

• Tunnetustoa metoodika on välja töötatud ja vastavalt vajadusele uute vahendite 

hankimine/asendamine tunnetustoas kasutamiseks õppekasvatusprotsessis. 

• Meeskonnatöö professionaalsus. 

• Lapsele on tagatud tema eripära arvestav õppekasvatus- ja arendustöö. 
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• Alternatiivkommunikatsiooni võimaluste laiendamine ning ühtlustamine. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

• Jätkata tegevust uute erivajadustega lastele sobivate metoodikate ning tehnoloogiate 

rakendamisel õppe-kasvatustegevustes. 

• Õppetegevuste läbiviimisel kasutada regulaarsemalt loodud digilahendusi. 

• Rakendada õuesõpet veelgi suuremal hulgal, et õppetegevused toimuksid ka mujal, 

kui ainult rühmaruumis. 

• Suurendada erinevate rühmade vahelist koostööd. 

• Jätkata tervislike eluviiside väärtustamist. 

• Suhtlusraamatute loomine. 
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Õppenõukogu (pedagoogilise nõukogu) koosoleku protokoll nr 1-5/1/2020 26.05.2020. 

 

Hoolekogu kooskõlastus                                                nr 1-4/2/2020  29.05.2020  
                                                                                

  

Pidaja kooskõlastus (arvamuse avaldamine)                           ………………………  

(kuupäev) 

Katrin Elme                                käskkiri    nr 1-2/17/2020                01.06.2020  
Direktori  nimi, allkiri      

(Allkirjastatakse digitaalselt)                    

 


