
Hea Tartu Lotte lasteaia lapsevanem!

Kas oled täheldanud, et Sinu laps võib vajada erilist tähelepanu? Ehk 
peaks lasteaed tegema kohandusi õpikeskkonnas või õppemeetodites, et 
tagada optimaalne keskkond Sinu lapse individuaalseks arenguks? Kui 
nii, siis tahame sellest rohkem kuulda! Meie usume, et kõik hea saab 

alguse lasteaia ja kodu vahelisest mõnusast koostööst.

Minu laps sai koha 
lasteaeda... 
mis edasi?







 jaga kindlasti last puudutavat infot 
rühmaõpetajaga - Sina oled oma lapse 
ekspert!
anna teada, kui laps on saanud 
soovituse tegevuste kohandamiseks 
lasteaias (nt Rajaleidja Keskusest)
tea, et Lottes abistavad lapsi ka 
logopeed ja eripedagoog ning vajadusel 
saab tuge ka neilt

Kuuled kindlasti sellist sõna nagu ...

HEVKO
HEVKO on hariduslike 
erivajadustega laste õppe 
koordinaator. Tema ülesandeks on 
koostöö koordineerimine lapsega 
tegelevate spetsialistide ja 
lapsevanema vahel. 









kui külastate lapsega spetsialiste 
väljaspoolt lasteaeda, jagage palun seda 
infot ka meiega
kui laps vajab individuaalset 
arenduskava (IAK), siis lapsevanemal on 
õigus sellega tutvuda
kui lapse ümber kohandatakse 
keskkonda või meetodeid, siis kõik see 
sünnib koostöös ja läbi rääkides lapse 
vanematega
oluliseks koostöökohaks on lapse 
arengu ümarlauad, kus osalevad Lotte 
erialaspetsialistid, rühmaõpetajad ning 
lapsevanemad

USALDUS
ÜHINE 

EESMÄRK

HINNANGU-
VABADUS

Koostöö kodu ja 
lasteaia vahel

Kui lähenema hakkab 
kooliaeg... 







koolipikenduse taotluse esitab 
lapsevanem ARNO keskkonnas
kooli valikul aitab nõustamisega 
Rajaleidja Keskus
lapsevanemal on õigus tutvuda lapse 
koolivalmiduskaardiga

Millal võin rühmaõpetaja, HEVKO või tugipersonali poole pöörduda, 
kui soovin vestlema tulla?

                                                                                 Alati
                        

Millal võin tutvuda rühmas last puudutava infoga, nt arengumapi või 
IAK-ga?

                                                                                 Alati
                        

Kuidas mina kodus oma 
last aidata saan?

Kui laps saab lasteaias logopeedi ja/või eripedagoogi tuge, 
siis lapsega läbiviidud tegevused kajastuvad alati lasteaia e-
keskkonnas Eliisis. Neid tegevuste kirjeldusi näevad vaid 
konkreetse lapse vanemad. Seega tasub Eliisil hoolsalt silm 
peal hoida! Samuti annavad nii logopeed kui eripedagoog 
vajadusel lapsevanemale juhiseid kodusteks tegevusteks. 

Kas võin loota, et minu lapse individuaalsusega arvestatakse ning 
lasteaias pingutatakse selle nimel, et iga laps tunneks end hästi?

                                                                                 Alati
                        


