Tegevusaruanne 2011-2012 õa kohta
Lasteaia kontseptsioon:
Missioon:
Jänesselja Lasteaed on pere toetaja lapsele turvalise ja sõbraliku arengukeskkonna loomisel, kus
lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja kõlbeline käitumine.
Visioon:
Jänesselja Lasteaias käiv laps on rõõmsameelne, heasüdamlik, iseseisev, rahvakultuuri ja -kombeid
väärtustav.
Lasteaia eripära:
Jänesselja lasteaias tegeletakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja hoidmisega.
Väärtused
 rahvuslikkus
 koostöö
 turvalisus
 heatahtlikkus
Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärgid:
Kõigile soovijatele on loodud võimalus ja tingimused alushariduse omandamiseks
elukohajärgses lasteaias.
Turvalisuse tagamiseks on koostatud juhendid (2011-12õa eesmärk)
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 koostatud on turvalisust puudutav dokumentatsioon;
 esitatud on tuleohutusaruanne (esmakordselt 2012);
 loodud ja avalikustatud on dokumendiregister.
Analüüs
Vastu võetud ja kinnitatud dokumendid:
 Jänesselja lasteaia õppekava üldosa (1.09.11, 12.04.12);
 tuleohutuse tagamine, sh tulekahju korral tegutsemise plaan (14.09.11);
 esmaabi korraldus (1.11.11);
 töötervishoiu ja -ohutuse tagamine (25.11.11), sh ohutusjuhendite koostamine ametite
esindajatele ning töövahendite kohta (5.12.11);
 asjaajamise korra kinnitamine (15.12.11).
Sauga vallavalitsusega koostöös toimus ümarlaud (28.09.11) kavandamaks alternatiivseid lastehoiu
võimalusi (Sauga Sõnumid nr 4 – MTÜ Pereabikeskus alustab lastehoiuteenusega). Lasteaia poolt
pakuti välja visioon lasteaiakohtade loomisest, välja valiti rühmades laste arvu suurendamise variant.
Hoolekogu otsusega 29.02.12 kinnitas Sauga vallavalitsus 15.03.12 laste arvu rühmas, mille kohaselt
minimaalsele laste arvule lisandub 2 last (eelnevalt oli see toimiv sõimerühmas). Lähtuvalt sellest
esitati vallavalitsusele lisaeelarve taotlus mööbli ostmiseks. Üldjärjekorras on 2012/13 õa 114 last.
Koha saajate hulgas on järjekorra esimesed 50 last, kohata jääb enam kui 60 last. Seoses KLS
muudatustega tehti täiendusi Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise
ja lasteaiast väljaarvamise korda (12.04.12; vallavalitsuse menetluses).
Turvalisuse tagamiseks viidi läbi siseaudit ruumide ja õueala ohutuse kohta (6.10.11; 17.04.12), õuemänguvahendite turvalisuse vaatlus (18.11.11) ja ekspertiis (dets 2012), riskianalüüs töötajate seas
(nov 2011) ning keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamine (nov 2011). Suure riskina toodi
töötajate poolt välja: raske füüsiline töö (köök) ja mikroorganismid (haiged lapsed). Keskmise
riskitasemega on: müra, niiskus (sh hallitus) ja aurud (kemikaalid), sundasend, ajapuudus,
psüühilised ohutegurid (suhted ja pinged). Lastega seotud ohtudest toodi välja: aed (aia all liiga suur

ava), kõnniteed konarlikud, õue-mänguvahendid vajavad turvalisemaks muutmist, lapse kadumise
korral tegutsemine (puudub kriisiolukorra plaan). Välja on töötatud tegevuskava riskide
maandamiseks.
27.09.2011 viidi laste ja töötajatega läbi evakuatsiooniõppus. Tulemuslikkuse hinnangust
tulekahjuõppusele toodi välja: õppuse eesmärgid täideti täielikult. Selgus, et lasteaias on
evakueerumine võimalik läbi viia vähemalt viie minutiga, mis on suurim lubatud evakuatsiooniaeg.
ATS käivitus õigeaegselt. Evakuatsiooniteedel takistusi ei olnud ning evakuatsiooniteed ja
väljapääsud on valitud sobivad. Lasteaia töötajate oskused tulekahju korral õigesti tegutsemiseks on
head. Parendustegevus: tähelepanu tuleb pöörata tuleohutusnõuete täitmisele ning paigaldada tuleb
määrustes ettenähtud tuleohutuspaigaldised (uue osa rühmades puuduvad ohutusnupud, vana ja uue
osa keskseadmed ei ole ühendatud).
25.11.2011 esitati Sauga vallavalitsusele taotlus arengukava 2009 - 2011 tegevuskava täienduste
kinnitamise kohta, mis ei leidnud toetust. 14.03.2012 esitati Jänesselja Lasteaia arengukava 2012 –
2014 (12 lehel), mille vallavolikogu kinnitas otsusega nr 18 /26.04.12/.
Sauga vallavalitsusele tehti taotlus (19.03.12) sobitusrühmade loomiseks. Sauga vallavalitsuse
otsusega nr 126 /4.04.12/ toimivad kolm sobitusrühma, sh on välja töötatud erivajadusega laste
tööpõhimõtted ning rühma meeskonnale on määratud lisatasu. Eripedagoog-logopeedi ametikoht
(vallavalitsuse koosseisus Jänesselja ja Tammiste lasteaia laste teenindamiseks) täidetakse 20122013 õa-st.
2011-2012 õa toimunud lastevanemate tagasiside küsitluse tulemusena hinnati kõrgelt seda, et
lasteaia arengukava ja õa tegevuskava on kättesaadavad ja avalikustatud (4,9; hindamisskaala 1 – 5)
ning lasteaia missioon, visioon, väärtused ja eripära on avalikustatud (4,8).
Tugevused
 Töötervishoiu ja tööohutuse-alaste dokumentide valmimine 2011 sügis-talvel
 Siseauditi järjepidev teostamine
 Tulekahju korral tegutsemise plaani väljatöötamine ja toimivus
Parendusvaldkonnad
 Kriisolukorra plaani koostamine
 Tuleohutusaruande esitamine 2012 sügisel
Personalijuhtimine
Eesmärgid:
Töötajatele on tagatud arengu- ja koostöövõimalused, täidetud on pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded.
Meeskonnatööks on loodud võimalused ja tegevused (2011-12õa eesmärk).
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osa üldarvust - 95% (2014.a / riiklik norm: 100%);
 pedagoogide osavõtt täienduskoolitusest – iga pedagoog vähemalt 32 tundi/aastas (riiklik
norm: 5.a jooksul 160t);
 pedagoogide aktiivsus projektitöös – 20%.
Analüüs
Asutuse-sisesed koolitused, tagamaks töötajatele arenguvõimalused, toimusid teemadel:
 Tulekahjuõppus koos teoreetilise koolitusega (27.09.11; Tamrex Ohutuse OÜ) – osalejaid 33
(puudus 3 in). Koolituse tulemuslikkuse hindamine: koolitusprotsessi ja –programmi hinnati
5 (hindamisskaala 1 – 5).
 Õpetaja abide koolitus koostöös Hea Alguse Koolituskeskusega (28-29.09.11) – osalesid kõik
(9) õpetaja abid. Koolituse tulemuslikkuse hindamisel on keskmine hinne 4,8 (sooviti enam
teavet tööpõhimõtete rakendatavusest).



Esmaabi põhikursus (3-4.10.11; Roosoja OÜ) – osalejaid 23 (100% koolitust vajavatest
töötajatest), koolitusprogrammi ja –protrsessi tulemuslikkust hinnati 5.
 Avastustee koolitus (2.11.2011) – osales 23 (92%) pedagoogi ja õpetaja abi.
 Kooskõla loomine (9.03.2012; V. Einfeldt) – osales 29 töötajat (streigis osalejad);
koolitusprogrammi ja –protsessi tulemuslikkus 4,8 (film igav).
 Õuesõpe ja pärimusõpe (21.04.2012; Mikk Sarv) – osales 24 (89%) pedagoogi ja õpetaja abi.
Koolitusprotsessi ja –programm hinnati 5.
Asutuse-siseste koolituste tulemuslikkust hakati hindama ja uurima 2011-2012õa.
Lisaks osaleti ühekordsetel teabepäevadel ja koolitustel. Lähtuvalt lasteaia eripärast läbis neli
pedagoogi sissejuhatava kursuse pärimusmuusikasse (nov 2011 – märts 2012; Viljandi
Pärimusmuusika Ait). Teenindavale personalile toimus õppekäik Tralli Lasteaeda (26.10.11).
Sauga valla aasta haridustöötaja tiitli sai õpetaja Leelo Luts (28 häält, järgmine kandidaat sai 12
häält). Kandidaatide esitamisel osalesid ka lapsevanemad.
Pedagoogide aktiivsus: Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektis „Jänesselja Lasteaia
temaatiline looduse õpperada – loodusobjektid (puud) pärimuskultuuris“ osales 4 pedagoogi (19%).
Projekti tulemusena valmis 30 puu kohta tutvustavad plakatid (L.Luts, V.Rohelpuu, A.Alunurm) ning
looduse õpperaja joonis vaatluspunktidega (M.Kaasik).
Täiustati õpetajate eneseanalüüsi vormi rahulolu küsimustega. Toimusid arenguvestlused perioodil
23.04 – 14.05.12 – osales 100% pedagooge. Eriliselt pöörati tähelepanu õpetajate arengueesmärkide
täitmisele. Süvitsi uuriti ning õpetajad andsid hinnangu laste mänguoskusele ja mängu aja
piisavusele (mängu aega peaks olema enam), rahvakultuuri juurutamisele (enam kasutada
rahvuslikke elemente keskkonna kujundamisel) ning tegevustele, mis võimaldavad kontrollida
eesmärkide täitumist.
29.02.12 toimus haridustöötajate streik, milles lasteaia töötajad (36st 32) osalesid toetusstreigiga.
HTMile saadeti märgukiri, sellele saadi ka vastus.
Arendusrühm õppekava täiustamiseks käis koos järgnevalt: nö esimene töörühm neljal korral, mil
töökoosolekutel tehti erinevaid parendusi liikumise tegevuskavva ning õppekava nädala teemadesse;
nö teine töörühm kolmel korral, mille käigus parendati kunsti tegevuskava ning õppekava nädala
teemasid. Arendustegevustesse panustati pedagoogide poolt 3,5 – 12,5 t (keskmiselt 6 t).
Sisekontrolli raames vaatles õppealajuhataja õpetajate tegevusi kõikides rühmades ajavahemikul
oktoober 2011 – aprill 2012. Õppe- ja kasvatustegevuste analüüside põhjal on valminud ka
kokkuvõte, millest selgus, et valdkonnad Tagasiside lapsele ja Õppevahendid (valitud vahendite
kasutamine toetab teema käsitlemist) said maksimumhinded (keskm 5,0); enim tähelepanu vajab
valdkond Hindamine (tegevusest on näha, kuidas hinnatakse õpieesmärkide täitumist), keskmine 3,6.
Lastevanemate küsitluse tulemusena selgus, et rühma meeskonna liikmed on oma tasakaaluka
käitumisega ja rahuliku suhtlemisega lastele eeskujuks (4,7) ning õpetaja tuleb toime vanematele nende
lastega seotud negatiivse teabe edastamisega (4,6).

Pedagoogidega seotud tegevusnäitajad:
2008-2009
Pedagoogide kvalifikatsioon
81,8%
Pedagoogide aktiivsus projektitöös 0%

2009-2010
81%
0%

Tugevused
 Arendusrühma tegevus õppekava täiustamisel
 Asutuse-siseste koolituste tulemuslikkus

2010-2011
81%
19% (4in)

2011-2012
86%
19% (4in)

Parendusvaldkonnad
 Organisatsioonikultuuri edendamine
 Koolituse Erivajadusega laps lasteaias teostamine (2012-13õa sügis-talvel)
 Koolituse Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine läbi mängu teostamine (2012-13 kevad)
Koostöö sidusrühmadega
Eesmärk:
Lasteaia territoorium, üritused ja tegevused on avatud peredele;
lasteaias on kavandatud koostöö erinevate osapoolte (pered, eri põlvkonnad jms) vahel.
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 Lapse arengu vestlused on läbi viidud – 90 %;
 Laste huviringide tegevus – toimib 4 huviringi.
Analüüs
Hoolekogu aktiivsus:
Hoolekogu 26.09.11 koosolekul tehti muudatus Sauga valla lasteaedades lapsevanema poolt
toidukulu maksmise korda (§ 3 lg 1), mille kohaselt alates 1.10.2011.a on toidukulu määr 1,45
eur/päevas. Teemana käsitleti veel: tagasivaade eelmisele õa (tegevusaruanne 2010-2011), 2011-2012
õa tegevuskava, õppekava üldosa tutvustus.
Hoolekogu 29.02.12 koosolekul kinnitati arengukava 2012-2014. Teemadena käsitleti veel:
haridustöötajate streik (streigi juht M. Blehner), lasteaiakohtade loomine ja laste vastuvõtt 2012. a
sügisel (humanitaarnõunik A. Grenberg).
Hoolekogu 23.05.12 koosolekul kuulati ära tegevusaruanne 2011-12 õa kohta; hoolekogule anti
ülevaade õppekava arendustegevuse kohta, tutvustati töötervishoiu ja –ohutuse alast tegevust ja
riskianalüüsi tulemusi.
Koostöös TK & Partnerid Koolituskeskusega toimus lapsevanematele Ema-isa õhtukool (20.11.2011
– 18.01.2012), mille tulemuslikkust hindasid osalejad kõrgelt.
Siinkohal tasub välja tuua mõmmiku rühma vanavanemate päev sügisel 2011 (arengukavas eesmärk
seoses koostööga eri põlvkondadega).
2011-2012 õa toimus lastevanemate tagasiside küsitlus – hinnangu andsid 169 lapsevanemast 78
(46%). Tugevustena võib välja tuua: teavet edastatakse erineval moel (4,9), lapsevanemale on
edastatud piisavalt varakult koosoleku kutse ja päevakord (4,9), lapsevanemal on info rühma
tegemistest ja lasteaias toimuvast (4,8), lastevanemate koosolek on õpetajate poolt juhitud ja läbi
viidud (4,8), arenguvestlusest on teave piisavalt varakult (4,8). Madalaim hinne oli 4,0 (lapsevanemal
on võimalus tutvuda lapse arengumapi sisuga).
Õppeaasta tegevuskavas seati sihiks, et pereüritused ja ühisüritused on kavandatud kogu õa, kuid
toimis see poolaasta kaupa. Üritused olid avalikustatud koduleheküljel. Kuna lasteaia eripära on
seotud rahvuslikkusega, siis lapsevanemad said hinnata ka seda, kuivõrd perepeod on läbi viidud
rahvuslikke elemente kasutades – keskmine hinne 4,4. Õpetajate eneseanalüüsis toodi välja, et
perepeod on olnud rahvuslikus võtmes enamuses rühmades, ühe rühma puhul on kõik peod toimunud
rahvuslikus stiilis. Pereüritusi on toiminud rühmiti 1 – 5tk/õa.
2011.a sügisel viidi läbi tagasisideküsitlus laste kohta, kes olid lõpetanud lasteaia 2011.a kevadel.
Küsitlus saadeti Sauga Põhikooli, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Ülejõe Gümnaasiumi I klassi
õpetajatele, kellelt ka vastused saadi. Kuna õpetajad analüüsisid kõiki lapsi individuaalselt, siis
siinkohal üldist välja tuua ei saa. Parendustegevusena toodi välja: võib-olla harjutada püsivamaid
tegevusi, tähtede ja numbrite õpetamise tehnika.
Jätkati koostööd Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistidega, kes vaatlesid septembris-oktoobris
kokku 15 last (Poku, Klaabu, Lepatriinu, Nublu, Mõmmiku, Sipsiku rühmast). Nende laste kohta
andsid spetsialistid (logopeed-eripedagoog, psühholoog) ka kirjaliku tagasiside. Lisaks

eelpoolnimetatule taotles üks lapsevanem võimalust last aasta varem kooli panna, selle võimaluse ta
ÕNKi nõustamiskomisjonilt ka sai (otsus nr 28/1). Ka taotles üks lapsevanem lapsele koolipikendust,
selle ka sai (otsus nr 30/1).
Lasteaeda külastas Viljandimaa lasteaedade õpetajad (sügisel 2011) ja juhid (kevadel 2012).
Meedias kajastatud:
Pärnu Postimees – 5.11.11 Sindi ja Jänesselja la rajati liiklusõppeväljak; 4.06.12 Jänesselja Lasteaias
peeti sinimustvalge lipu sünnipäeva
Maaleht – 13.10.11 Mis juhtub kui pasknäär kaotab tammetõru?; 30.10.11 Pilt-uudis liikumis- ja
liiklusväljaku avamisest; 4.06.12 Jänesselja Lasteaias peeti sinimustvalge lipu sünnipäeva
Sauga Sõnumid:
Oktoober – Jänesselja La parklas valmis liiklusväljak, õpetajate päeval tunnustati valla
haridustöötajaid.
November – Sauga vald 20, Jänesselja La on läbi aastakümnete palju muutunud, osalesin „Eestimaa
õpib ja tänab“ auhinnakoolitusel.
Veebruar – lapsevanemad käisid õhtukoolis, Jänesselja La tähistati sõbrapäeva.
Märts – Jänesselja La korraldati toetusstreik.
Aprill – Jänesselja La tähistati emakeelepäeva ja peeti kevadpidu.
Mai – Mõmmiku rühma tegemistest teemanädalatel; Jänesselja lasteaia huviringid esinesid
kevadkontserdil.
Juuli – Rõõm ja kurvastus looduse õpperajast
Tegevusnäitajad:
Õppenõustamiskeskuse spetsialistide poolt
nõustatud lapsed
Hoolekogu kooskäimine
Otsuste vastuvõtmine hoolekogu poolt

2008-2009

2009-2010

2010-2011

0
3
4

19
2
3

0
3
6

2011-2012
15
3
4

Tugevused
 Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega
Parendusvaldkonnad
 Pereürituste kavandamine kogu õa ja avalikustamine koduleheküljel
 Huviringide osas teha valik
Ressursside juhtimine
Eesmärk:
Lasteaias on loodud mängu- ja õpikeskkond, mis toetab igakülgselt lapse arengut ja aitab
saavutada koolivalmiduse;
lasteaias on tagatud turvaline ja loodussäästlik keskkond.
Lasteaia õuealale on loodud looduse õpperada (2011-12õa eesmärk)
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 lasteaia eelarve artikkel „töötajate töötasu“ suureneb 2012.a 5% (töötasu ennistada
2009-2010.a tasemele);
 eelarve artikkel „õppevahendid“ säilib samas mahus kui 2011.a.
 toimib sobitusrühma süsteem.
Analüüs
Hoolekogu otsusega suurenes 1.10.11.a toidukulu määr 1,45 eur/päevas.
2011.a esitati lisaeelarve taotlus kolme rühma (mõmmik, klaabu ja krõll) varikatuste remondiks
summas 3400 eur; liiklusväljaku asfalteerimistööde teostamiseks summas 14000 eur. Lisaeelarvega
ei rahuldatud klaabu rühma katuse läbisaju likvideerimiseks kulutatud summat 398,88 eur 2011.a ja
1157€ 2012.a ja töötajate palkade ennistamiseks (summas 2693,64 eur) – finantsid leiti eelarve
siseselt. 2011.a novembrikuus teostati remonttööd kahes rühmas (klaabu, poku) summas 6038,20€.

2012.a eelarvega ennistati töötajate töötasu 2009-10.a tasemele, st töötasule lisandus 5%. Eelarvesse
kavandati sobitusrühma meeskonna lisatasu, mis ka eraldati. Samuti säilitati eelarvega
õppevahenditele kuluv summa (7500€), millest 33% (2500 €) panustatakse 2012.a õuemänguvahenditele (2011 - 51%).
Suvised investeeringud: kahe rühma (poku ja klaabu) kõnniteede ehitus ja haljasala rajamine
summas 5083€, mõmmiku rühma remont summas 5366€, ventilatsiooni paigaldamine mõmmiku ja
poku rühma summas 2708€ ning turvamatid mänguvahenditele 83tk) summas 2883,64€ (eelarves
15000€).
2011.a projektipõhised lisafinantseeringud: Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti
“Jänesselja Lasteaia temaatiline looduse õpperada – loodusobjektid (puud) rahvapärimuses“
maksumus 3585,83€. 2011.a augustikuus esitati taotlus Eesti Statoil AS ja Maanteeametile
liikluskasvatuse õppeväljaku loomisest, mis teostati septembris 2011. Liikumisväljaku ja liiklusraja
avamine toimus 28.10.11. November 2011 esitati taotlus Eesti Kultuurkapitalile rahvuslike
elementidega töörõivastuse rahastamiseks, mis aga ei leidnud toetamist.
2011-2012 õa alates toimub igakuiselt lasteaiatasu võlglastele kirjaliku teatise saatmine.
Koduleheküljel on kättesaadav info ühisürituste, teatrietenduste ning näituste kohta.
Lastevanemate küsitluse tulemused näitavad: rühmaruumid on liigendatud ja võimaldab lastele
erinevaid tegevus- ja mänguvõimalusi (4,9), mänguvahendid on lastele kättesaadavad ja paigutatud
nii, et lastel oleks võimalik mängida erinevaid mänge (4,9), lastele on kättesaadavad õppevahendid
(nt pliiatsid, pintslid-värvid, voolimistarbed) (4,9), lastele on kättesaadavad lasteraamatud (4,9),
rühmaruumid, sisustus ja mänguvahendid on lastele ohutud (4,8) ning on suudetud kujundada lastele
kasvukeskkond, mis toetab tema arengut (4,8).

Väishindajad:
 Päästeamet: 28.03.12 (ettekirjutused: evakuatsioonivalgustuse aasta-hoolduse teostamine ja
paigaldusjooniste koostamine, piksekaitsesüsteemi kontrolli ja hoolduse teostamine,
elektrikilbiruumile tuletõkkeukse paigaldamine)
 Terviseamet külastas lasteaeda enne erakorralist remonti novembris 2011 (akti ei koostatud)
ning korraline kontroll toimus 26.04.12 (ettekirjutusi ei tehtud).
 Veterinaar- ja Toiduamet: 17.1011 (võeti toiduproovid, mis vastasid normidele, ettekirjutusi ei
tehtud); 6.03.12 (ettekirjutusi ei tehtud)

Tegevusnäitajad:
Eelarves personalikulu
Eelarves majanduskulu
sh õppe-kasvatustöö kulu

2009
3488784
1522039
95104

2008-2009
Lasteaiakoha arvestuslik maksumus
lapse kohta kuus
3114
Osalustasu (v.a toit) kuus
200
Toidukulu päevas
20-22

2010
3642113
1305000
80000

2011
3541858kr/226366€
1723958kr/110181€
119993kr/7669€

2009-2010

2010-2011

3622
300
20-22

Tugevused
 Projektitööna lisafinantseeringud
 Töötajate palkade ennistamine
 Sobitusrühma meeskonna lisatasustamine
Parendusvaldkonnad
 Vana osa kabinettide remont ja kasutatavus

391,17kr/25€
20,34-22,69kr/1,3-1,45€

2012
244500€
108141€
7500€

2011-2012
25€
1,45€



Õueala suurendamine tibu-lotte-krõlli rühma juurest
Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärk:
Lasteaia eripära juurutamiseks on tagatud rahvakultuuri tundmaõppimine (arengukava ja 201112õa eesmärk).
Jänesselja lasteaias lähtutakse tegutsemisel järgmistest väärtustest: rahvuslikkus, koostöö,
heatahtlikkus, turvalisus (2011-12õa eesmärk)
Tegevusnäitajad 2012-2014:
 lasteasutuse külastatavus – 70 % (norm: 80%);
 rühma täituvus ehk keskmine laste arv rühmas – sõimerühmas 14+2, liitrühmas 18+2,
vanuserühmas 20+2;
 hariduslike erivajadustega arvestamine – 100 %;
 õuesõppe tegevus – vähemalt 1 tegevus/nädalas.
Analüüs
Direktori käskkirjaga on kinnitatud:
 laste arengumapi sisu (28.02.12);
 õppekava tegevusvaldkondade (kunst ja liikumine) sisu (28.02.12);
 õppekava üldosa (1.09.11, 12.04.12);
 koolivalmiduse kaart, täiustatud (12.04.12).
2011-12 õa rühmade tegevuskava koostamisel lisandus uuendusena säte, et antakse ülevaade eelmise
õppeaasta tulemustest, tugevustest ja parendustegevusest (va lasteaiateed alustavate laste rühmas) –
see loob sidususe õppeaasta eesmärkide ja tegevuste vahel ning tagab järjepidevuse.
Eelmise õppeaasta analüüs näitas, et rahvakultuuri juurutamine vajab parendust. Selleks muudeti
nädalaplaani vormi, kus eraldi lahtrina lisandus rahvakultuuri-alaste tegevuste kavandamine.
Nädalaplaani lisati eraldi lahtrina ka mäng tähtsustamaks selle osa igapäevases tegevuses.
Sügisel viis õppealajuhataja läbi nublu ja mõmmiku rühma laste arengu hindamise (J.Strebelevi
alusel); samuti toimus juhendatud joonistamine. Kevadel 2012 koostavad mõmmiku ja nublu rühma
õpetajad lasteaia lõpetajatele koolivalmiduse kaardi, kuhu lisandus kunsti, liikumise ja muusika osa
(eelnevalt: lapse mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ja enesekohased oskused, huvid
ja motivatsioon, eeloskused emakeeles ja matemaatikas). Koolipikenduse sai üks laps, mõmmiku
rühmast läks kooli üks laps enne koolikohustuslikku vanust.
Ilmus ajaleht „Laps“ nr 2 „Mäng on väikese inimese töö“ (kättesaadav koduleheküljel). Kunstitoas
toimus igakuiselt näitus. Õppekavasse kirjutati sisse säte, mille kohaselt anti võimalus vabateemade
valikuks. Teemanädalate osas näitas initsiatiivi mõmmiku rühm, kus kahe aasta jooksul on
realiseerunud kuus teemanädalat (tutvustav artikkel aprillikuu Sauga Sõnumites). Ühisüritustena
toimusid mihklilaat, poiste nädala pidu, advendihommikud, lasteaia sünnipäev, sõbrapäeva pidu,
Eesti Vabariigi sünnipäev, emakeelepäev, tüdrukute nädala pidu.
Tegutses 5 laste huviringi: laste loov- ja vabatantsu ring (juhendaja: J.Ristimets; registreerus 17 last),
lauluring (M.Lumisalu; 32), liikumine/jalgpall (A.Galkin; 29), laulu-, mängu ja tantsuring
(N.Vadam; 40), loovliikumise ring (N.Vadam; 7). Lisaks ansambliring ka koduste laste lauluring
muusikaõpetaja juhendamisel. 2.05.2012 toimus Sauga ANK huviringides osalevate laste kontsert
(ringi juhendaja M.Lumisalu eestvedamisel). Lastevanemate hinnangul on huvitegevusalaste
võimaluste loomine piisav – hinnang 4,6.

Lastevanemate tagasiside küsitluse põhjal saame välja tuua tugevused: laste tööd on eksponeeritud
(5), lasteaia õppekava on tutvustatud (4,8), õppeaasta alguses on tutvustatud rühma tegevuskava
(4,8), rühma õppe- ja kasvatustegevuse nädalaplaan on kättesaadav (4,8) ning lapsel on piisavalt

mänguaega (4,8). Madalaima hinnangu antud valdkonnas sai väide, et rühmas korraldatakse
õppekäike ja matku (4,3). Õpetajate eneseanalüüsist arvulistest näitajatest toodi välja õppekäigud ja
matkad (2 – 8x/õa), lavastused (2 – 10tk/õa), ise tehtud mängu- ja õppevahendid (vahemikust 2 –
20tk); vähe on spordipäevi.
Õpetaja eneseanalüüside põhjal saab välja tuua õpetajate tugevused valdkonniti (keskmine hinne
4,95): õppimise juhendamine, päevakava ning kolleegid. 22 erineva valdkonna väite puhul märkisid
kõik õpetajad hindeks 5. Madalaima hinnangu sai valdkond rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevik
(4,41) ning väide minu poolt korraldatud ettevõtmised, üritused ja peod on rahvuslikus võtmes (4,0).
Kõrgeimalt oli hinnanud end õpetaja, kelle keskmine hinne oli 5,0, madalaim keskmine 4,5.
Rahvakultuuriga tundmaõppimine sai sel aastal parema hinnangu kui eelmisel (vastavalt 4,22; 3,56),
kuid arenguruumi veel on. Õpetajad märgivad väga kenasti nädalaplaani erinevaid tegevusi, läbi
mille rahvakultuuri lastele tutvustada, kuid mõningatel juhtudel unustavad neid tegevustes kasutada.
Ka hindasid õpetajad ise endid rahvakultuuri tutvustamise osas sel aastal kõrgemalt kui eelmisel
(vastavalt hinded vahemikus 4,3-4,8; 3,95-4,6).
Tegevuste vaatluse tulemused:
Tugevused: valdkondade Tagasiside lapsele ja Õppevahendid (valitud vahendite kasutamine toetab
teema käsitlemist) mõlema keskmine 5,0.
Parendusvõimalusi on enim valdkonnas Hindamine (tegevusest on näha, kuidas hinnatakse
õpieesmärkide täitumist) – keskmine 3,6.
Õpetajatest sai kõrgeima hinnangu õpetaja, kelle keskmine hinne oli 4,8, madalaim 4,1.
Lapsega seotud tegevusnäitajad eelmisel aruande perioodil:
Normatiivne kohtade arv
Laste nimestikuline arv
Lasteasutuse külastatavus
HEV lastega arvestamine
Koolipikenduse saanud lapsi
Huviringe kokku

2008-2009
108
154
51,1%
0%
0
2

2009-2010
160
160
67%
100%
1
3

2010-2011
169
169
63% (41-69%)
100%
1
5

2011-2012
172
172
67% (34-90%)
100%
1
7

Tugevused
 esimesed sammud teemanädalate läbiviimisel
 õppekava arendus
Parendusvaldkonnad
 Kogu õa ühisürituste kava koostamine (jaotatuna kõigi vanuserühmade vahel) ja
avalikustamine koduleheküljel
 Juurutada põhimõtet, et lapsed on kaasatud tegevuste ettevalmistamisprotsessi ning lapsel on
võimalik hinnata tegevuse tulemuslikkust
 Juurutada töös lastega avastusõpet ja õuesõpet (2011-12 toimusid vastavateemalised
koolitused), sh nädalaplaani kavandada õuesõppe tegevus vähemalt 1x/näd
 Analüüsida laste puudumise põhjuseid
 Kavandada mängulisi tegevusi ning igapäevaselt vabamängu aega
 Rahvuslikkuse kui eripära ja väärtuse juurutamine (sh keskkonna kujundamine)
 Õpieesmärkide täitmise analüüs
 Päeviku täitmise põhimõtetes kokku leppimine (eesmärkide täitmise kontrolli tulemused)

Koostaja: A.Alunurm ja M.Blehner
Mai 2012.a.

