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Lisa  nr 1  TARTU LASTEAED LOTTE   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE JA JUHTIMISE TULEMUSLIKKUSE 
KRITEERIUMID 2016-2019 

 

I VÕTMEALA: LAPSEGA SEOTUD TULEMUSED 

NÄITAJA KRITEERIUM SIHT 2016/2017 
 

2017/2018 
 

2018/2019 

1.Lasteasutuse 
külastatavus 

Laste kohalkäimine  
 

80% 73,4% 
Kõige enam novembris 
79,9% ja kõige vähem 
detsembris 54,8%. 

70 % 
Kõige enam septembris 
78,6% ja vähem 
detsembris 61,2% 

74% 
Kõige enam mais 94% 
ja kõige vähem 
detsembris 74,7%. 

2.Rühmade 
täituvus 

Lasteaia kinnitatud 
nimestikuline laste arv 

100% 100% 
Kinnitatud ja täidetud 130 
last 

99% 
Kinnitatud 120 last, 
täidetud 119 last 

98,3% 
Kinnitatud 121 last, 
täidetud 119   
 

3.Laste rahulolu 5-7a laste rahulolu indeks 
või laste rahulolu 
uuringute võrdlev analüüs 
3 aasta jooksul (5-palli 
süsteemis) 

100% lastest 
väga rahul 
tendents 

4,6 4,5 Väga rahul ehk 100% 
rahulolu.  

4. Laste 
koolivalmidus 

Koolivalmidus testide 
tulemuste analüüs 

100% Kooliminevaid lapsi 23, 
teostati 23 analüüsi (100%) 

Kooliminevaid lapsi 22, 
teostati 22 analüüsi 
(100%) 

Kooliminevaid lapsi 22, 
teostati 22 analüüsi 
(100%) 

5.Huvitegevus ja 
laste aktiivsus 
 

5.1 Lasteasutuses 
toimivates huviringides 
osalevate laste protsent  

50% 
 

6 huvialaringi:  
judo: 11% 
jalgpall: 26% 
saksa keel: 26% 
iluvõimlemine: 27% 
keraamika: 49% 
lotte viisikoor: andmed 
puuduvad 

7 huvialaringi: 
judo: 8,8% 
jalgpall: 30% 
saksa keel: 23% 
iluvõimlemine: 17% 
keraamika: 53% 
lotte viisikoor: 65%  
eesti keel: 16% 

7 huvialaringi: 
judo: 20% 
jalgpall: 33% 
saksa keel: 37% 
iluvõimlemine: 23% 
keraamika: 52% 
lotte viisikoor: 70% 
eesti keel: 16% 
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5.2 Laste ja vanemate 
rahulolu huvitegevusega  
 

80% 
 

Olen rahul lasteaia 
huvitegevusega: 
62% vastanutest täiesti nõus 
ehk väga rahul ja 4% 
vastanutest pole rahul.  

Olen rahul lasteaia 
huvitegevusega: 
52% vastanutest täiesti 
nõus ehk väga rahul ja 
üksi vastanutest ei 
märkinud, et ei oleks 
üldse rahul. 12% vastas 
et pigem ei ole nõus ehk 
pigem ei ole rahul.  

 

5.3 Laste osalemine linna 
või maakonna võistlustel, 
konkurssidel 

Kasvav trend 20 korral  
erinevad joonistusvõistlused, 
Lautstark lauluvõistlus,  
Küünlaümbrise jaht, 
Patareijaht, Minu unistuste 
päev, Räpina aianduskooli 
projekt Sõpruseterad 

17 korral 
Räpina aianduskooli 
kurgikasvatus, Tartu 
Lasteaed Lotte 100m“ 
helkuraeda, Lotte 
Lasteaed kingib Eestile 
100l verd, Lautstark, 
Küünlaümbrisejaht, 
lisaks erinevad 
joonistusvõistlused 

16 korral.  
Postimehe 
joonistusvõistlus, 
Räpina aianduskooli 
projekt Tomatisõbrad, 
Toiduainete viimine 
toidupanka, Tartu Linna 
lasteaedade spordipäev, 
KIK projekt Prügi, 
Lautstark, Tartu 
Laulupidu, Tartu 
Loodusmaja 
õppeprogramm Vähem 
Prügi.  

6.Erivajaduste 
märkamine, 
hindamine ja 
arenguvõimaluste 
loomine lastele 

6.1 Tugisüsteemide 
kaudu toetatud laste 
protsent toetust vajavate 
laste koguarvust 

100% 100% 
Logopeediline 
korrektsioonitöö, Innove, 
HTK 

100% 
Logopeediline 
korrektsioonitöö, Innove, 
HTK 

100% 
Logopeediline 
korrektsioonitöö, 
Innove, HTK 

6.1.1 Rühmas 
individuaalset arengukava 
vajanud laste arv 
(sealhulgas muukeelsed 
lapsed) 

- IAK koostatud 8 lapsele. IAK koostatud 4 lapsele.  IAK koostatud 4 
lapsele. 
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6.1.2 Osalemine 
logopeedilises 
korrektsioonitöös 

- 62 46 40 

6.1.3 Logopeedi 
konsultatsioonid 
lapsevanematele  

- 40 40 40 

6.1.4 Laste suunamine 
väljaspool lasteaeda 
erialaspetsialisti poole 
(erialaspetsialisti poolt) 

- 4 5 5 

Tugevused ja 
positiivsed 
tähelepanekud 

 Lasteaia kohatäituvus väga hea 
 Tugisüsteemid toetavad laste arengut 
 Laste koolivalmidus toetatud 
 Laste kõrge rahulolu lasteaiaga 

Parendamist 
vajavad aspektid 
ning põhjendused 

 Õpetajate aktiivsus laste juhendamisel erinevatel konkurssidel osalemiseks langenud (laste andekuse toetamine 
vähenenud) 

 Lapsevanemate rahulolu huvitegevusega oodatust väiksem 
 
 
II VÕTMEALA: PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED 

NÄITAJA KRITEERIUMID SIHT 2016/2017 
 

2017/2018 2018/2019 

1.Pedagoogide 
kvalifikatsioon 

1.1 Nõutava 
kvalifikatsiooniga 
pedagoogide protsent 
pedagoogide üldarvust 

100% 100% 100% 100% 

1.2 Vanempedagoogide 
ja pedagoog-metoodikute 
arv õpetajate üldarvust 

Kasvav trend 6 vanempedagoogi,  
7 pedagoogi 
magistrikraadiga  

6 vanempedagoogi  
5 pedagoogi 
magistrikraadiga 

4 vanempedagoogi  
8 pedagoogi 
magistrikraadiga  

2.Täiendkoolitus 2.1 Täiendkoolitusel 
osalenud pedagoogide 

100% 94% ehk  
16 pedagoogist 15 

100% 100%  
Kõik pedagoogid 
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protsent pedagoogide 
üldarvust 

pedagoogi. osalesid vähemalt 2 
koolitusel õppeaasta 
jooksul. 

2.2 Investeeringud 
koolitusse 
 
 

Kasvav trend 2016- 3325,0 
 
Fin EA-. 2500,0  
Maj EA- 0 
HarMin- 825,0 

2017- 3015,0 
 
Fin EA 1113, 0 
Maj. EA- 1063,0  
Har Min 839,0 
 

2018- 2917,0 
 
Fin EA 1645, 0 
Maj. EA- 465,0  
Har Min 807,0 
 

2.3 Majasisestel lahtistel 
tegevustel osalenud 
pedagoogid (tegevuste 
vaatlused LP-tööga 
seoses) 

90% 
pedagoogidest 

tegevuste vaatlused LP-
tööga seoses 

tegevuste vaatlused LP-
tööga seoses 

tegevuste vaatlused 
LP-tööga seoses 

2.4 Sisekoolitusel 
osalenud töötajate arv 

90% 27.10.2016- ühiskoolitus  
Lapse eneseregulatsioon  

28.02.2017- Lapse 
seksuaalne areng 
22.03.2017- Kuidas 
õpetajad õpivad 

07.09.2018- 
Ühiskoolitus Storyline 
ja Rohelise kooli  
tutvustus  

3.Pedagoogide 
vanuseline koostis 

Pedagoogide vanuseline 
koosseis vanusegrupiti: 
alla 25a, 25-29a, 30-39a, 
40-49a, 50-59a, ja 60a ja 
üle  
 

20% Keskmine vanus 37 aastat 
25-29a- 31%  
(5 pedagoogi) 
30-39a- 44%  
(7 pedagoogi) 
40-49a-  6%  
(1 pedagoog) 
50-59a- 13%  
(2 pedagoog) 
60 ja üle-6% 
(1 pedagoog) 

Keskmine vanus 34 
aastat 
Alla 25a- 6% 
(1pedagoog) 
25-29a- 29%  
(5 pedagoogi) 
30-39a- 47%  
(8 pedagoogi) 
40-49a- 0%   
50-59a- 12% 
 (2 pedagoog) 
60 ja üle- 6%  
(1 pedagoog) 

Keskmine vanus 35 
aastat 
25-29a- 27%  
(4 pedagoogi) 
30-39a- 40%  
(6 pedagoogi) 
40-49a-  13%  
(2 pedagoog) 
50-59a- 13%  
(2 pedagoog) 
60 ja üle-7% 
(1 pedagoog) 

4.Töötajate 4.1 Töölt lahkunud 5% 2016-  6% 2017- 12% 2018- 26,6% 
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liikuvus pedagoogide osakaal 
pedagoogide üldarvust 

1 töötaja (osalise 
koormusega õpetaja) 

2 asenduskohal 
pedagoogi  
 

 4 pedagoogi  

4.2 Töölt lahkunud 
abipersonali osakaal 
töötajate üldarvust 

10% 2016- 31% 
5 töötajat ( 1 pensionile, 2 
elukohavahetus) 

2017- 19% 
3 töötajat, neist 1 
asenduskohal 

2018- 6% 
1 õpetaja abi 

4.3 Töölt lahkunud 
töötajate osakaal töötajate 
üldarvust 

10% 18% 15% 15% 

5.Pedagoogide 
aktiivsus 

5.1 Rahvusvahelistes 
projektides osalevate 
pedagoogide protsent 
pedagoogide üldarvust 
 
Lasteaed liitus LP-
projektiga 

20% 6% 
direktor 
Rahvusvaheline 
Lasteaedade Võrgustiku 
projekt.  

6% 
direktor 
Rahvusvaheline 
Lasteaedade Võrgustiku 
projekt. 

6% 
direktor 
Rahvusvaheline 
Lasteaedade 
Võrgustiku projekt. 

5.2 Muudes projektides 
osalevate pedagoogide 
protsent pedagoogide 
üldarvust 

20% 100%  
(KIK, Hitsa, LP jne) 

100%  
(KIK, Hitsa, LP jne) 

100%  
(KIK, Hitsa, LP jne) 

6.Personali 
kaasamine 

Personali osalemine 
arendustöörühmades 

75% 100% 100% 100% 

7.Personali 
rahulolu 

Personali rahulolu 
uuringute tulemuste 
võrdlus aastate lõikes 
 

Kasvav trend Positiivne: 
Lasteaia maine (hinnati 4,8 
ehk peaaegu suurepärane). 
Riikliku tasandi hinne 4,5.  
Arengukohad: 
Rahulolu lasteaiapidaja ja 
rahastusega (hinnati 3,1 ehk ) 
Võimalused hariduslike 
erivajadustega laste 
õpetamiseks viie palli 
süsteemis 3,5. 

Positiivne:  
Lasteaia maine (hinnati 4,5 
ehk peaaegu suurepärane).  
Riikliku tasandi hinne 4,6. 
Arengukohad: Rahulolu 
lasteaiapidaja ja 
rahastusega (hinnati 2,8) 
Võimalused hariduslike 
erivajadustega laste 
õpetamiseks viie palli 
süsteemis 3,5. 

Rahulolu-uuringut ei 
toimunud 
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8.Personali 
tunnustamine 

Tunnustatud töötajate arv 
(aasta töötaja, tänukirjad, 
käskkirjalised kiitused) 

25% 37% 
Lotte sõbrasõlg- 1 pedagoog 
ja 1 töötaja abipersonali 
hulgast. Käskkirjalised 
kiitused- 5 töötajat.  
Majaväline tunnustus- Tartu 
2016 aasta lasteaiaõpetaja 
Piret Kerge,, TÜ tunnustus 
praktikajuhendajale-  
õpetaja Elina Vihtol 

Lotte sõbrasõlg 
liikumisõpetaj Evelin 
Sepp, tunnustused 10 a 
lasteaias töötanud 10-le 
töötajale (loodud 10-
Klubi),  
Tartu Aasta õppeasutuse 
juht Viive Vellemaa 
(üleriigiline nominent), 
Tartu Aasta suunaja- 
logopeed Krista Eller 
 
 

Tartu õpetaja elutöö 
auhind lasteaia 
kategooriaslogopeed 
Krista Eller,  
Südamekuu raames 
jooksjatele medalid 
Liina Arras- Lautstark 
2019 
Lotte sõbrasõlg 
(Kätlin, Krista) 
Öölasteaia 
eestvedamise eest 
Kea, Elina, Karin 

9. Kutse-eetika Kirjalike kaebuste ja 
sisekontrolli tulemusel 
ilmnenud probleemide 
arv, mis viitavad õpetaja 
kutse-eetika rikkumisele 

Kahanev trend Kirjalikke kaebusi ei olnud  1 kirjalik kaebus 1 kirjalik kaebus 

Tugevused ja 
positiivsed 
tähelepanekud 

 Kõik pedagoogid vastavad kvalifikatsioonile,  väga suur osa pedagoogidest magistrikraadiga ja vanempedagoogid 
 Töötajatele tagatud võimalused aktiivseks osalemisks täiend- ja tasemekoolitusel 
 Lasteaia pedagoogid on tunnustatud  ka maakonna tasandil 
 Kirjalike kaebuste arv väga väike 
 Kõik töötajad on kaasatud lasteasutuse arendamisprotsessi 

Parendamist 
vajavad aspektid 
ning põhjendused 

 Töötajate töölt lahkumine (elukohavahetused, asenduskohad seoses LHP-ga jm) 
 Pedagoogide väga vähene osalus rahvusvahelisetes projektides 
 Sisekoolituste osakaal kogu koolitusmahust väga vähene 

 
III VÕTMEALA: HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED 

NÄITAJA KRITEERIUMID SIHT 2016/2017 
 

2017/2018 2018/2019 
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1.Hoolekogu 
aktiivsus 

1.1 Hoolekogu poolt 
algatatud projektide, 
ürituste arv 

Kasvav trend Hoolekogu toetas/aitas läbi 
viia 3 ülemajalist 
sündmust.   

Hoolekogu toetas/aitas 
läbi viia 2 ülemajalist 
sündmust.   

Heakorrapäev.  
Osalemine pedagoogide 
vaba ametikoha 
konkursil 
 

1.2 Hoolekogu 
koosolekute arv 

4 koosolekut 
õ/a jooksul 

4 3 4 

2.Lastevanemate 
koosolekud 

Lastevanemate 
koosoleku külastatavus 

80% Kokku toimus 18 
ümarlauda.  

Kokku toimus 18 
ümarlauda.  

Kokku toimus 18 
ümarlauda. 

3.Lastevanemate 
rahulolu 

Rahulolu uuringu 
tulemuste võrdlus 
aastate lõikes 

Kasvav trend Lasteaia maine  viie palli 
süsteemis 4,9.  

Suhtlemine õpetajaga ja tagasiside saamine 
viie palli süsteemis 4,8.  

Minu lasteaias tegeletakse 
kiusamis- ja 
vägivallajuhtumitega 56% 
täiesti nõus ja 10% pole 
üldse nõus.  
Lasteaias ja õppetegevuses 
kasutatakse digivahendeid: 
52% vastanutest leiab, et 
liiga palju kasutatakse.  

Lasteaia maine  viie palli 
süsteemis 4,9. 
Lapse suhe õpetajaga viie 
palli süsteemis 4,8.  
Minu lasteaias 
tegeletakse kiusamis- ja 
vägivallajuhtumitega 
40% täiesti nõus ja 9% 
pole üldse nõus.  
Lasteaias ja 
õppetegevuses 
kasutatakse 
digivahendeid: 16% 
vastanutest leiab, et liiga 
palju kasutatakse, 78% 
vastanutest ei osanud 
vastata.  

Lasteaed osales 
rahvusvahelises IELS 
alushariduse uuringus 

4.Lastevanemate 
kaasamine laste 
arengu 
analüüsimisse 

Arenguvestlustes 
osalenud lastevanemate 
% vanemate üldarvust 

Kasvav trend 95% 87% 95,8 
(5-l rühmal osalus 100%) 

5.Lastevanemate 
kaasamine rühma 

5.1 Lastevanemate 
osalemine 

Kasvav trend Ürituste planeerimine ja läbi viimine (lasteaia sünnipäev, mihklipäeva laat, 
jõulupeod, EV sünnipäev, lõpupeod, doonoripäev, kevadine heakorrapäev), 
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tasandil õppekäikudel, õppe- ja 
kasvatustöös, toetus ja 
abi, sponsorlus 

lapsevanem lõuna ajal laste juures, perepäevad, matkad, rühma väljasõidud, rühma 
erinevate vahendite toomine- raamatud, mänguasjad, lõpupeo kingid, lilled, 
vahendid meisterdamiseks jne.   

6.Avalikkussuhted Lasteaia kajastatus 
meedias 
 

- Kokku  7 korral  
-Ajakiri Hea laps ja ETV 
lastejaam.ee „Rühma 
presidendi valimine“,  
- Õpetajate leht artikkel- „ 
Loome Lotte lasteaias 
maailma paremaks ja 
põnevamaks“ 
https://opleht.ee/2016/10/l
oome-lotte-lasteaias-
maailma-paremaks-ja-
ponevamaks/ 
-joonistusvõistlused 
- EV 100 raames 
rukkileiva küpsetamine 

Kokku 9 korral  
-ETV ja Kanal2 uudised 
- Vahur Kersna saade 
„PÕS kallis juubilar“ 
projekti Lotte kingib 
Eestile 100l verd 
tutvustamine  
- Õpetajate lehes artikkel  
„Laternapidu ja helkiv 
aed Tartu Lotte 
Lasteaias“ 
https://opleht.ee/2017/11/
laternapidu-ja-helkiv-aed-
tartu-lotte-lasteaias/ 
-Tartu Postimehes 
artikkel „Lotte lasteaed 
tähistas sünnipäeva“ 
https://tartu.postimees.ee/
4376331/lotte-lasteaed-
tahistas-sunnipaeva 
-Tartu Postimees artikkel 
„Kivilinna kool ja Lotte 
lasteaed said tunnustuse 
hea väärtuskasvatuse 
eest“ 
https://tartu.postimees.ee/
4319095/kivilinna-kool-ja-
lotte-lasteaed-said-
tunnustuse-hea-

Kokku  3 korral 

-Direktor Viive Vellemaa 
ja õpetaja Maarja Mandri 
jagasid meie lasteaia 
kogemusi vaimse tervise 
väärtustamisest TEL 
võrgustiku suvekoolis 

http://www.terviseinfo.ee
/et/tervise-
edendamine/lasteaias/ter
vist-edendavate-
lasteaedade-tel-
vorgustik/vorgustiku-
suvekoolid  

-Lasteaia Rohelise Kooli 
blogi: 
http://rohelinelotte.blogs
pot.com/  

-Lasteaia FB leht: 
https://et-
ee.facebook.com/people/
Tartu-Lasteaed-
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vaartuskasvatuse-eest 
- Väärtusauhind 2017- 
Hea lasteaed kui 
väärtuspõhine lasteaed 
(väärtuskasvatuse 
auhind).  
- Õpetajate lehes artikkel 
„Kingitused Eestile“ ,mis 
tutvustab ka Lotte 
projekti „Lotte lasteaed 
kingib Eestile 100l 
verd“,https://opleht.ee/20
18/01/kingitused-eestile/ 

- Tartu Postimehes 
artikkel „Lasteaed teeb 
Eestile verise kingituse“ 
https://tartu.postimees.ee/
4400269/lasteaed-teeb-
eestile-verise-kingituse 

-Töötajad osalesid 
väljakutses EV100 
raames: 
https://menu.err.ee/686691/
lotte-lasteaia-opetajad-
eesti-tants 

 

Lotte/100002350987851 

 

7.Lasteaia hea 7.1 Juhendatud - 18 praktikanti.  17 praktikanti.  18 praktikanti + 12 HA 
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maine ja rahulolu 
praktikaga 

tudengid Peamised 
koostööpartnerid: Tartu 
Ülikool, Tartu Tervishooiu 
Kõrgkool, Hea Algus, 
Goethe Instituut 

Peamised 
koostööpartnerid: Tartu 
Ülikool, Tartu 
Tervishooiu Kõrgkool, 
Hea Algus, Goethe 
Instituut 

praktikanti. 
Peamised 
koostööpartnerid: Tartu 
Ülikool, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool, 
Hea Alguse 
Koolituskeskus, 
Goethe Instituut 
 

7.2 Juhendatud 
tudengite rahulolu 
praktikaga 

90% 
tudengitest on 
väga rahul 
juhendamisega 

Kõik praktikandid 
hindasid juhendamise väga 
heaks ehk rahulolu 100%. 

Lastesõbralik, avatud 
suhtlemine, uudne, hea 
koostöö töötajate vahel, 
personal avatud ja hea 
suhtlemisoskusega, 
tunne, et oled oodatud, 
inspireerivad ja 
motiveerivad õpetajad. 

Keskkonnale: 
mitmekesiseid võimalusi 
pakkuv, avatud, vaba, 
avar,  
Juhendajatele: 
juhendajad leiavad alati 
aja, et tagasisidet anda, 
on abivalmid ning 
toetavad iseseisvumisel 
ja kasvatavad 
enesekindlust, head 
näidistegevused ja 
juhendajad jagavad oma 
parimaid nippe ja 
tegevuste ideid, aitavad 
kujundada 
planeerimisoskust,  
Kollektiivile: tore, 
sõbralik, ühtehoidev, 
rõõmus, omavahelise 
koostöö sujumine, pädev, 
eeskujuks 
praktikantidele. 
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8.Koostöö kooliga Kontaktid erinevate 
koolidega 

Osalenud 
lapsed ja 
ürituste arv 

Kokku 6 sündmust.  
-Tartu Descarte`s Kool 
(Liiklusvanker) 
-Tartu Raatuse Kool (Hans 
Hase sünnipäev, 
klassiõpetaja ümarlauas, 
kooli külastus) 
-Tartu Ülikool 
- Hariduse ja Tugiteenuste 
keskus. 

Kokku 10 sündmust. 
- Klassiõpetaja vanemate 
ümarlauas (Tartu 
Descarte`s kool) 
- Elleri Muusikakool 
- Tartu raatuse Kool 
Hans Hase sünnipäev 
 -Tartu Ülikool 
(praktikad) 
-Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool 
- HA Koolituskeskus 
- Tartu Pääsupesa ja 
Kannikese lasteaed (LP 
töö) 
- Toila lasteaed 
Naerumeri, Raplamaa 
lasteaedade juhid 
- Saksa Kultuuri Instituut 
- Hariduse ja 
Tugiteenuste keskus 

Kokku 4 sündmust. 
-Tartu Descartes`i kool:  
1.rühma lapsed osalesid 
kooli poolt korraldatud 
õppekava toetavas 
projektis  
-„Kutsu sõber kooli 
külla“, mille raames 
tutvuti koolimajaga, 
meisterdati puutöötoas 
vurri, osaleti 
orienteerumismängus 
koolimajas. 
-Tartu Lastaed Krõll ja 
Tartu Lasteaed Kivike- 
„Sõprade laulupäev“ 
Lotte lasteaias.  
- Karlova kool- iga-
aastane muusikaõpetaja 
külaskäik, selgitamaks 
välja musikaalsed lapsed, 
kes võiks minna kooli 
muusikaklassi katsetele.   
- Luunja lasteaed- 
maapealse seiklusraja 
tutvustamine . 
 
 

Tugevused ja 
positiivsed 
tähelepanekud 

 Lastevanemate kõrge rahulolu lasteaiaga 
 Toimiv koostöö piirkonna koolide ja koostööpartneritega 
 Lasteaed praktikantide seas tunustatud praktikakoht 
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 Lapsevanemad kaasatudlasteaia tegemistesse (toimuvad hoolekogu nõupidamised, rühma vanemate ümarlauad) 
 Vanematele jagatakse tagasisdet laste arenguvestlustel 
 Lasteaia tegevused leiavad kajastamist ka väljaspool lasteaeda 

 
Parendamist 
vajavad aspektid 
ning põhjendused 

 Puudub süsteemne tagasiside koolist laste koolivalmiduse kohta 

 
 
 
 
IV VÕTMEALA  LASTEASUTUSE TULEMUSED 

NÄITAJA KRITEERIUMID SIHT 2016/2017 
 

2017/2018 
 

2018/2019 

1.Laste ja 
õpetajate 
suhtarv 

Keskmine laste arv õpetaja 
ametikoha kohta rühmas 
 

Vastavalt 
KLS-le 

10,8   
aiarühmas 11,4 
sobitusrühmas 8,0. 

10,0 
aiarühmas 10,4 
sobitusrühmas 8,0. 

10,1 
aiarühmas 10,5 
sobitusrühmas 8,0 

2.Füüsiline 
kasvukeskkond 

2.1 Keskmine rühmaruumide 
suurus lapse kohta 
(ruutmeetrites-EHIS) 
Mängu- ja magamisruumis 
peab põranda pindala olema iga 
lapse ja täiskasvanu kohta 
vähemalt 2 ruutmeetrit.  
Lasteaias 601,1m2 

Vastavalt 
tervisekaitse 
nõuetele 

4,6 m2 5,0 m2 5,0 m2 

2.2 Keskmine mänguväljaku 
suurus lapse kohta 
(ruutmeetrites-EHIS) 
Mänguväljaku pindala lapse 
kohta peab olema vähemalt 7,5 
ruutmeetrit. 

Vastavalt 
tervisekaitse 
nõuetele 

31,5 m2 34,2 m2 33,9 m2 
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Lasteaias 4100m2 
2.3 Õppevahenditele kulutatud 
ressursid 
 

Lähtuvalt õa 
tegevuskavale 

2016- 15560,0 
3,8% eelarvest 

2017-13108,0 
2,6% eelarvest 

2018-12591,0 
2% eelarvest 

2.4 Ruumide ja maa-ala vastab 
Tervisekaitse ja Päästeameti 
nõuetele           (ettekirjutusi ei 
ole) 

- Vastavad nõuetele Vastavad nõuetele Vastavad nõuetele 

3.Arvutitega 
varustatavus 

3.1 Keskmine pedagoogide arv 
ühe internetiühendusega arvuti 
kohta 

3 1,2 
lisaks 6 tahvelarvutit 
majas WiFi 

1,2 
lisaks 6 tahvelarvutit 
majas WiFi 

1,2 
lisaks 6 tahvelarvutit 
majas WiFi 

4.Eelarve 4.1 Lasteaiakoha arvestuslik 
maksumus lapse kohta kuus 

´- 64,50 € kuus 70,50 € kuus 75 € kuus 

4.2 Pedagoogi (kõrgharidusega) 
ametijärgu õpetaja palk 

Eesti keskmine 
palk 

820 € kuus 860 € kuus 1125 € kuus 

4.3 Lapsevanemate poolt 
kaetava osa kogumaht lapse 
kohta aastas keskmisena kuus 
(sh toit) 

Kuni 20% 
miinimum-
palgast 

Toidupäevatasu 1,65€ 
päevas 

Toidupäevatasu 1,65€ 
päevas 

Toidupäevatasu 1,65€ 
päevas 

4.4 Õppevahenditele kulutatud 
summa ühe lapse kohta aastas 

Vastavalt 
lasteaia 
kinnitatud 
eelarvele 

120,0 € 109,0 € 104,0 € 

4.5 Projektide kaudu raha 
taotlemine õppekava 
toetavateks tegevusteks 

Lähtudes õa 
tegevuskavast 

569,0 € 
KIK projekt „Lotte õpib 
linde tundma“, HITSA 
robootikavahendid 

2168,0 € 
Eesti rahvariiete 
komplektid 1000 eurot 
Tartu LV poolt ja 468 
lasteaia poolt. 
EV100 projekt „Igal 
lapsel oma pill“ 

2326,0€ 
KIK projekt,  
HITSA 
robootikavahendid 

5.Õppekava ja 
õppekorraldus, 

5.1 Õppekava muudatused, 
täiendused 

- Suuremad muudatused 
olid: lisati õppekavasse LP 

Muudatusi ei teostatud.   Kokku tehti 26 
muudatust. Suuremad 
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meetodid 
 

töö kirjeldus, täiendati 
õppe- ja kasvatustegevuse 
eesmärke ja põhimõtteid,  
täiendati peatükki 
koolivalmiduse hindamine.  
täiendati peatükki 
meediakasvatus ja 
erivajadustega laste 
toetamine.  

muudatused olid: IAK 
koostamise kord, 
õppe- ja 
kasvatustegevus- 
nädala ja kuuplaanid 
ehk projektõpe, lisati 
juurde Rohelise kooli 
ja robootika tegevuste 
kirjelduse/sisu Lotte 
lasteaias, rühmade 
dokumentatsiooni 
täitmine viia üle 
Eliis.ee keskkonda.  
 

5.2 Õppekäikude arv õppeaasta 
jooksul 

Vastavalt 
rühma 
tegevuskavas 
fikseeritule 

Kokku 64 õppekäiku. Kokku 77 õppekäiku.  Kokku 72 õppekäiku.  
 

5.3 Õues läbiviidud 
õppetegevuste + 
liikumistegevuste arv 

Lähtuvalt 
rühma 
nädalakavas 
fikseeritule 

1 õuesõppepäev nädalas, 1 
liikumistegevus nädala 
jooksul õues  

1 õuesõppepäev 
nädalas, 1 
liikumistegevus nädala 
jooksul õues 

1 õuesõppepäev 
nädalas, 1 
liikumistegevus 
nädala jooksul õues, 
matkapäevad 

5.4 Laste huvidest lähtuvalt 
algatatud teemade käsitlus 

- Kokku 26 teemat.  
 

Ühes rühma õa 
analüüsis analüüsiti 
seda, kuid numbriliselt 
välja ei toodud. Teistes 
rühma analüüsides see 
puudus.  

Rühma õppeaasta 
analüüsis see koht 
puudus ja seetõttu 
seda ka ei hinnatud.  
Välja arvatud üks 
rühm, kes rakendab 
projektõpet ja kõik 
nende teemad olid 
laste huvidest välja 
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kasvanud.  
5.5 LP-rühmas lahendatud 
juhtumite arv 

Kasvav trend Kokku käsitleti 15 erinevat 
juhtumit ja lahenduse 
leidis 7 juhtumit.  
(LP kogunes 2x kuus) 

Käsitleti 18 juhtumit ja 
lahenduse leidis 9 
juhtumit.  
(LP kogunes 2x kuus) 

Käsitleti 8 juhtumit ja 
lahenduse leidis 7 
juhtumit.  
(LP kogunes 1x kuus) 

6.Säästlikkus 6.1 Kokkuhoid, mis on 
saavutatud säästlike 
majanduspõhimõtete 
rakendamisest (eelarve täitmise 
põhjal küte-elekter-vesi 
kokkuhoid) 

Kasvav trend 2016- 1,5 % (kütte-elektri- 
ja veekulu kokkuhoid) 
 

2017 - 6,7 % 
Sh küte-0,6 
elekter 13,8 
vesi- 18,5 

2018- 19 % 
Sh küte-13,7 
elekter 26,1 
vesi- 22,9 

7.Laste 
toitlustamine 

7.1 Toitlustamine vastab 
tervisekaitse nõuetele 

- Jah.  
Toitlustajaks P.Dussmann 
Eesti OÜ. 

Jah.  
Toitlustajaks 
P.Dussmann Eesti OÜ. 

Jah. 
Toitlustajaks Baltic 
Restaurants Estonia 
AS.  

Tugevused ja 
positiivsed 
tähelepanekud 

 Laste nimestikuline arv rühmas vähenenud 
 Lasteaia maa-ala ja ruumid vastavad kehtestatud nõuetele, lastel väga head ruumitingimused nii rühmas kui õuealal 
 Lasteaed järgib säästlikke põhimõtteid (sh õppekulude vähendamine- mänguasjade vahetus, taaskasutus, säästlikud 

põhimõtted) 
 Laste õppeprotsessi toetamiseks viiakse läbi erinevaid projektitegevusi ja aktiivselt kasutatakse õppimiseks nii linna- kui 

looduskeskkonda 
 Õpetajatel väga head võimalused digivahendite kasutamiseks 

Parendamist 
vajavad 
aspektid ning 
põhjendused 

 Õuesõppe osakaalu suurendamine laste tervise toetamiseks 

 
 


