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I Üldosa 

Õppeasutuse nimetus NÕO LASTEAED KRÕLL 

Registrikood 75007971 

Direktor Maire Kubri 

Aadress Kivi 6, Nõo, Tartumaa, 61601 

Telefon 7455185,53 

e-post kroll@nvv.ee 

Veebilehe aadress www.krollipere.eu 

Õppeasutuse pidaja, aadress Nõo vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 

Laste arv aruande esitamise hetkel 146 (neist 136 lasteaias 10 lastehoius) 

Personali arv aruande esitamise hetkel 33 

Sisehindamise periood 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 õa 

II Õppeasutuse üldandmed ja eripära 
Nõo lasteaed Krõll avati 9. novembril 1981. aastal Nõo sovhoosi lastepäevakoduna. 2. veebruaril 

1983. a sai lastepäevakodu nimeks Krõll. Alates 01.01.1992 kuulub lasteaed Nõo vallale. 

Alates 01.09.2008 on lasteaias 7 rühma. Lasteaed on avatud tööpäeviti 7 00 – 19 00 (va sõimerühm, 

mis on avatud 7 00 – 18 00). 

Sügisest 2012 osutab lasteaed lastehoiuteenust. Lastehoiurühm tegutseb eraldi ruumides aadressil 

Tartu 20, Nõo, Tartumaa. Lastehoid on avatud tööpäeviti 7 30 – 17 30.  

Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 

omandamist. Seisuga mai 2013 käis Nõo lasteaias Krõll 146 last (neist 136 lasteaias ja 10 

lastehoius). 

Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, lasteaia põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. 

2008. aastal liitus lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Tervist edendava lasteaia 

eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. 

Lasteaed ostab sisse toitlustus-, pesupesemis- ja vaibapuhastusteenust. 

Lasteaias töötavad direktor, õppealajuhataja, tervishoiutöötaja, logopeed, muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja, 13 rühmaõpetajat, 8 õpetaja abi, kaks lapsehoidjat, tugiisik, majahoidja, 

üldruumide koristaja.  2013/2014 õppeaasta alguses muutub õpetajate ja õpetaja abide arvuline 

koosseis seoses töökorralduse muudatustega (14 rühmaõpetajat ja 7 õpetaja abi). 
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III Lasteasutuse missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 

Missioon 
Toetame lapse kujunemist õppimisvõimeliseks, iseseisvaks, terveks, elurõõmsaks, avatud, loovaks, 

teistega arvestavaks isiksuseks. Lasteaias on loodud eneseteostus- ja arengukeskkond lapsi 

armastavatele, loomingulistele, muutustele avatud ja pühendunud personalile. Kasvukeskkond on 

lapsekeskne, turvaline ja kodune. Oluline on kujundada kriitiliselt mõtlevaid ja sotsiaalselt 

aktiivseid inimesi, kes tahavad ja on võimelised võtma endale vastutust tulevikuühiskonna 

kujundamise eest. 

Visioon 
Arvestades lapse individuaalsust ja erivajadusi toetame lapse arengut, kes saab edukalt hakkama 

koolis ja kogu tänapäevases ühiskonnas, osates seada endale jõukohaseid eesmärke ja teha valikuid. 

Arengukava eesmärgid 2012-2016 
Lasteaia eesmärgiks on järjepideva arendustegevuse kaudu ellu viia lasteaia visiooni ja missiooni. 

Oma eesmärkide elluviimist planeerime läbi põhivaldkondade: 

1. Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine 

2. Personalijuhtimine 

3. Koostöö huvigruppidega 

4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5. Ressursside juhtimine 

IV Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 
Nõo lasteaed Krõll sisehindamissüsteemi on kirjeldatud sisehindamise läbiviimise korras (direktori 

käskkiri nr 98, 30.05.2009) 

Lasteasutuse sisehindamise kui pideva protsessi eesmärgiks on: 

 tagada laste arengut toetavad tingimused lasteasutuses; 

 tagada lasteasutuse personali järjepidev areng; 

 ennetada, avastada ja kõrvaldada õppe- ja kasvatustegevuses ja juhtimisel esinevaid 

võimalikke vigu; 

 luua eeldused õppeasutuse erinevate tasandite arengute kavandamiseks, mis põhinevad 

faktipõhisel eneseanalüüsil. 

Hindamisel lähtutakse hindamiskriteeriumide kohta leitud faktidest, näitajatest, samuti Eesti 

Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu avalikustatud tegevusnäitajatest ja lasteasutuse tegevuse 

eesmärkidest.  
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Lasteasutuse sisehindamisel hinnatakse erinevate tegevusvaldkondade toimivust lasteasutuse 

missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis.  

Sisehindamise protsessi on kaasatud kogu personal. Hindamist viivad läbi juhtimise tasandil 

direktor, õppealajuhataja, õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse hindamisel pedagoogid ning 

tugiprotsesside tulemuslikkuse hindamisel muu õppeasutuse personal. Hindamisprotsessi 

läbiviimisesse kaasatakse ka sidusgrupid.  

Sisehindamisel kasutatakse erinevaid metoodikaid, nagu statistika ja finantsaruandluse ning muu 

kogutud informatsiooni analüüsimine, õppeasutuse dokumentatsiooni ülevaatus ja selle sisuline 

analüüs, vestlused õppeasutuse personaliga, hoolekogu liikmete, lastevanemate, laste, ning 

õppeasutuse pidajaga, õppe- ja kasvatustegevuste ning ürituste, laste tööde vaatlemine, küsitluste 

korraldamine ning erinevad meeskonnatöö meetodid. 

Sisehindamise tulemused vormistatakse kirjalikult aruannetena. Olulisimad aruande vormid on 

õppeaasta töö kokkuvõte, rühma töö analüüs, logopeedilise töö analüüs, muusika- ja liikumisõpetaja 

töö analüüs, töötaja eneseanalüüs, rahulolu-uuringute ja teiste uuringute tulemuste kokkuvõtted. 

Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse arengukava tegevuskava, mille põhjal omakorda ühe 

aasta tegevuskava. Personal lähtub oma tööplaanide koostamisel lasteaia tegevuskavast. Plaanide 

elluviimise üle toimuvad seiretegevused, mille eest vastutavad vastavate protsesside juhid. 

Sisehindamist korraldavad lasteasutuses direktor ja õppealajuhataja. 

V Sisehindamise tulemused ja analüüs õppeaastatel  

2010/11, 2011/12, 2012/13 
Järgnevalt esitatakse analüüsitavaks perioodiks arengukavas püstitatud eesmärgid,  perioodi  

tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs viie hindamiskriteeriumi 

lõikes:  

1. Eestvedamine ja juhtimine 

2. Personalijuhtimine 

3. Koostöö huvigruppidega 

4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5. Ressursside juhtimine 

 

Hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs on esitatud lähtuvalt sisehindamise 

tulemustest ja SWOT analüüsist (teostatud 28.08.2013 pedagoogilises nõukogus).  
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EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 
Arengukavas on perioodiks 2012-2016 püstitatud eesmärgid: 

 Arengukava aasta tegevuskava koostamine ja täitmise jälgimine 

 Sisehindamissüsteemi toimimise hindamine ja korrigeerimine 

 Töö- ja tervisekaitse, laste kasvukeskkonna jälgimine ja korraldamine 

 Lasteaia maine kujundamine 

 Tervishoiustrateegia väljatöötamine tervisenõukoguga 

 Dokumentatsiooni vastavusse viimine uueneva seadusandlusega 

 

Lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor, õppealajuhataja, tervishoiutöötaja.  

Tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Laste arv  

121 131 136        (koos lastehoiuga 146) 

Keskmine laste arv rühmas   

17,3 18,3 19,4   

Laste kohalkäimise %     

60,9  62,2    

Keskmine laste arv õpetaja ametikoha kohta rühmas   

9,3 10,7 10,5   

Keskmine rühmaruumide suurus lapse kohta   

4,8 m2 4,5 m2 4,3 m2   

Keskmine mänguväljaku suurus lapse kohta   

64,8 m2 61,2 m2 56,8 m2   

 

Igaks õppeaastaks on koostatud tegevuskava ning õppeaasta lõpul analüüsitud tegevuskava 

täitmist. Valdavalt on tegevuskavades kavandatud tegevused hästi teostatud. Õppeaastate 

tegevuskavades kavandatud loodusõpperaja teostamist õuealale on korduvalt edasi lükatud. 

Käesolevaks hetkeks on koostatud õpimapid õuealal kasvavate puude ja põõsaste kohta ning 

esitatud projekti  finantseerimise taotlus loodusõppe- ja mänguraja loomiseks õuealale. 

Sisehindamise süsteemi on korrastatud ja täiustatud.  Õpetaja professionaalse arengu   hindamisel  

on kasutusel  eneseanalüüsi mapid. Rahuloluuurimuste läbiviimiseks on koostatud küsimustikud 

ning muudetud need alates kevadest 2013 veebipõhiseks.  Analüüsitaval perioodil viidi läbi laste 

rahuloluuurimuse 5-7 aastaste seas. 2012/2013 õppeaastal korraldati sisehindamise käigus kogu 

lasteaeda hõlmav õppe- ja kasvatustegevuste plaaniline vaatlus ja analüüs.  

Lasteaias kinnitatud kordade kohaselt on rakendunud arenguvestluse läbiviimine ja pedagoogide 

iseseisev enesetäiendamine. 



7 

 

Pidevalt on jälgimisel ja parendamisel töö- ja tervisekaitse nõuete täitmine ning laste 

kasvukeskkond. Viimane evakuatsiooniõppus korraldati koostöös Elva Päästekomandoga 2012 

oktoobris. 

Regulaarselt on toimunud  lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüs ning tulemustest lähtuvalt 

parendustegevuste kavandamine ja teostamine. Viimane  riskianalüüs on teostatud 

tervisemeeskonna poolt 22.02.2013. 

Jälgime seadusandluse muudatusi ning viime jooksvalt dokumentatsiooni  ja tegevust  kooskõlla 

uueneva seadusandlusega. Lasteaia maine kujundamise seisukohalt on oluline tegevuste 

kajastamine lapsevanematele ja üldsusele, seetõttu  lõime sügisel 2012 lasteaia kodulehe. 

Järjepidevalt avaldame artikleid lasteaia tegemiste kohta Nõo valla lehes. Õpetajad on avaldanud 

õppematerjale veebikeskkonnas www.lasteaed.net ja www.teatoimeta.ee. 

Õpetajad on aktiivselt lapsi juhendanud maakonna ja vabariigi tasandi üritustel, näitustel ja 

konkursidel osalemisel. Vaadeldud perioodil on enim osaletud  koolieelses eas laste suunatud 

kunstikonkursidel. Liikumisõpetaja on sügiseti osalenud lastega  Tartu linna ja maakonna 

lasteaialastele suunatud spordipäevadel.  2012/2013 õppeaastal osaleti kahe rühmaga edukalt 

Mitteteatrite festivalil Elvas. 

PERSONALIJUHTIMINE 
Püstitatud eesmärgid arengukavas perioodiks 2012-2016 

 Täiend- ja tasemekoolituste võimaldamine 

 IT vahendite ja erialase kirjanduse tagamine 

 Pedagoogide pädevuse kujundamine säästva arengu temaatika lõimimiseks õppeprotsessi, 

vastavate õppevahendite ja –materjalide kättesaadavuse tagamine 

 Personali motiveerimine omavaheliseks koostööks, tunnustamine 

 Oktoobris tähistatava Hea õpetaja kuu traditsiooniks muutmine 

 Personali kaasamine lasteaia arendustegevusse, omaalgatuse toetamine 

 Personali töötingimuste parandamine 

Tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs  

Personaliga seotud näitajad 

Pedagoogide vanuseline koosseis 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

kuni 29 4,5 % 3,2 % 11,2%   

30-39 23,4 % 18,8 % 21,8 %   

40-49 48 % 45,5% 39,1 %   

50-59 24 % 32,5% 22,3 %   

60 ja üle  0 % 0 % 5,6 %   

http://www.lasteaed.net/
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Töölt lahkunud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

10,5% 3,2% 11,1% 

 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

82% 87% 83,20% 

 

Pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht (tundides) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

33,9 41 52,2 

 

Rühmaõpetajate läbitud täiendkoolituse maht tundides viimase viie aasta jooksul seisuga  

august 2013 

 160 ja enam 

tundi 

130-159 tundi 100-129 tundi 70-99 tundi Vähem kui 70 

tundi 

rühmaõpetajate 

arv 

9 1 0 1 2 

 

Lasteaias on kvalifitseeritud, pikaajaliste kogemustega, pädev töötajaskond, kes tagab heal tasemel 

õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise ning laste tugeva kooliks ettevalmistuse. Personalil on 

valmidus elukestvaks õppeks ja arenguks. Töötajaskond on üksteisega arvestav, empaatiline, 

koostööaldis ja kokkuhoidev.  

Kolme õppeaasta lõikes on lasteaeda tööle asunud noori pedagooge ning ühtlustunud pedagoogilise 

personali vanuseline struktuur. Taoline vanuseline jaotus on asutuse toimimise seisukohast soodne. 

Staažikas ja kogemustega personal jagab  teadmisi ning oskusi  noorema töötajaskonnaga, noorem 

kaader omakorda toob kaasa uusi mõtteid ja ideid tegutsemiseks.  

Analüüsitaval perioodil on pedagoogide liikuvus võrrelduna abipersonali liikuvusega suurem. Siiski 

pole töölt lahkunute osakaal  väga suur, personali koosseis on pigem stabiilne. Pedagoogilise 

personali värbamist reguleerib lasteaias pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi 

läbiviimise kord. 

Kolme õppeaasta jooksul on võimaldatud personalil osaleda täiendkoolituses lähtuvalt 

organisatsiooni ja töötaja personaalsest arenguvajadusest ning võimalustest. 

Rakendatud on asutusesiseste koolituste korraldamist. Lähtuvalt pedagoogide individuaalsest 

koolitusvajadusest on toetatud individuaalselt koolitustel osalemist.  Mitmekesistamaks 
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pedagoogide õpivõimalusi ja võimaldamaks valikuid enesetäiendamise valdkonnas lähtuvalt 

pedagoogi isikupärast, on asutuses kooskõlastanud ja kehtestanud pedagoogide iseseisva 

enesetäiendamise kord (28.05.2012,dir kk nr18P). 

Rahvusvahelistes projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust on 

analüüsitaval perioodil 0. Koolituses väljaspool Eestit on osaletud ühel korral, mil 10 töötajat osales 

Jõuluseminaril Stockholmis. Lähitulevikus kavandame tegevusi tõstmaks pedagoogide aktiivsust 

rahvusvahelises kontekstis, eelkõige täiendkoolituse, kogemuste vahetuse ja koostöö valdkonnas.  

Õpetajate eneseanalüüsioskuse parendamiseks korraldati 2010 vastavateemaline asutuse 

sisekoolitus ja võeti seejärel kasutusele eneseanalüüsi mapp, milles kajastub õpetaja professionaalne 

areng. 

Kolme õppeaasta jooksul on oluliselt kasvanud lasteaias töötavate vanempedagoogi ametijärguga 

õpetajate arv. Kui 2010 a sisehindamise aruande üks parendusettepanek oli innustada pedagooge 

taotlema vanempedagoogi ametijärku, siis see eesmärk on täidetud: hetkel töötab lasteaias viis 

vanempedagoogi. 

Pedagoogide tegevuse toetamiseks on lasteasutuses olemas tugispetsialistid (logopeed, 

tervishoiutöötaja),  kes vajadusel õpetajaid nõustavad ja abistavad. 2012 sügisel taasloodi 

õppealajuhataja ametikoht. 2013 a eraldati KOV-i poolt vahendeid tugiisiku rakendamiseks. 

Kogu pedagoogiline personal on kaasatud asutuse arendustegevusse. Alates 2012/2013 õppeaastast 

rakendame tööd töögruppides, kus iga liige saab panustada konkreetse dokumendi loomise või 

probleemi lahendamise heaks.  2012/2013 õppeaastal olid  ajutiste töögruppidena moodustatud 

lapsevanemate rahuloluküsimustike arendamise töögrupp, nädalaplaanide arendamise töögrupp, 

koolivalmiduskaardi arendamise töögrupp. Püsitöögrupina tegutseb tervisemeeskond. 

Personali seas on läbi viidud 2011 aastal rahuloluküsitlus. 2013 aastal rakendasime lasteaias 

psühhosotsiaalse keskkonna hindamisel Tervise Arengu Instituudi poolt lasteaedadele väljatöötatud 

küsitlust. Personal on teinud juhtkonnale ettepanekuid tunnustus- ja motiveerimissüsteemi 

arendamiseks. Algaval õppeaastal on kavas arenguvestluste läbiviimine töötajaskonna seas. 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
Arengukavas on määratletud lasteasutuse huvigrupid: lapsevanemad, hoolekogu, kohalik 

omavalitsus, Nõo valla lasteaiad, Nõo Põhikool, Nõo Muusikakool, Nõo Raamatukogu, Nõo 

Koduloomuuseum, Nõo Kultuurimaja, Nõo Noortekeskus, Nõo Spordihoone, Nõo Rannahall, 

Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus, Tervise Arengu Instituut, Tartumaa Tervisetuba. 

2010 sisehindamise aruandes on parendusettepanek leida uusi koostööpartnereid ja väljundeid 

lasteaiaelu huvitavamaks muutmisel. 
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 Tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs   

Koostöö huvigruppidega toimib sihipäraselt ja regulaarselt. Lapsevanematega suheldakse 

jooksvates küsimustes igapäevaselt, kord õppeaasta jooksul korraldatakse lapsevanemate 

koosolekuid  ja  viiakse läbi arenguvestlusi. Lasteasutuse tegevuse kajastamist ja infovahendust on 

täiustatud 2012 a loodud veebilehe kaudu. Infovahenduse mitmekesistamiseks on rakendatud   e-

posti kaudu  teabe  edastamist lapsevanematele. Lastevanemate rahulolu- uurimuse tulemustest 

selgub, et eelinfo lasteaia üritusteks vajalike vahendite osas, võiks mõningatel juhtudel laekuda 

varem . 

Lapsevanemate koosolekud toimuvad rühmades valdavalt 1 kord õppeaastas sügiseti. 

Lastevanemate koosolekute külastatavus 2011/2012 õppeaastal oli 66% ja 2012/2013 õppeaastal 

80%. 

Arenguvestlusi korraldatakse alates 2012 kevadest. Arenguvestlustel osalesid 2011/2012  õppeaastal  

39% ja 2012/2013 õppeaastal 52 % laste  vanemad. Kolme õppeaasta lõikes on kasvanud 

lapsevanemate osalemine koosolekutel  ning  kahe aasta võrdluses kasvanud osalemine 

arenguvestlustel. Arenguvestlustel osalemine võiks olla aktiivsem. Lapsevanemate seas korraldatud 

uurimuste tulemused kinnitavad, et 90% uurimuses osalenud  vanematest sooviks osaleda lapse 

arengu hindamiseks ja toetuseks korraldatud arenguvestlustel. 

Lastevanemate rahuloluuurimused on läbi viidud 2011 ja 2013 aastal. Aastal 2011 tagastasid 

lapsevanemad 49 täidetud ankeeti ja 2013a 69 ankeeti. Uurimuste tulemusi kõrvutades näeme, et 

lapsevanemate hinnangul lastele valdavalt meeldib lasteaias (2011a 98%; 2013a 96%). Enamuse 

lapsevanemate hinnangul on laste ja õpetajate vahel head suhted (2011a 86%; 2013a 90%) ning 

laste arendamisele lasteaias pööratakse piisavalt tähelepanu (2011a 80%; 2013a 87%). Mõlemas 

uurimuses osalenutest 88% usub, et lasteaed aitab lapsel saada tubliks ja vastutustundlikuks 

kooliõpilaseks. Valdav osa lapsevanematest ei tunne end ebamugavalt, kui pöördub lasteaeda 

küsimuse või probleemiga (2011a 79%; 2013a 81%). Rahulolu lasteaia toiduga on kahe  uurimus 

võrdluses langenud. Kui küsimusele, kas lapsele meeldib lasteaia toit on 2011 aasta uurimuses 

positiivselt vastanud ligi 83 % vastanutest, siis 2013 aasta uurimuses vastas jaatavalt  71%. 

2013 kevadel viidi esmakordselt lasteaias läbi  (5-7 a) laste  rahuloluuurimus, milles osales 44 last. 

100% küsitletutest kinnitas, et oma rühmas on tore olla. Samuti 100% lastest ütles, et neil on 

lasteaias sõpru. 

Ülevaated läbiviidud  uurimuste tulemustest tehakse lapsevanematele osaliselt kättesaadavaks 

lasteaia kodulehe kaudu. Lastevanemate ja laste seas läbiviidud uurimuste tulemustega arvestatakse 

asutuse arendustegevuse kavandamisel.  
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Hoolekogu tegevus on regulaarne ja asutuse arengut  toetav. Hoolekogu korraldab keskmiselt 3 

koosolekut õppeaasta jooksul. Lasteasutuse pidajaga on koostöö hea. Koostöös valla teiste 

lasteaedadega osaletakse   lastele suunatud  tegevustes  (lasteaialaste ühismatkad, esinemine  

Nõgiaru lasteaias,  Vabariigi aastapäeva kontsert Nõo raamatukogus). Võimalusel kaasatakse Luke, 

Tõravere ja Nõgiaru lasteaedade personali Nõo lasteaias Krõll korraldatavatel koolituspäevadel.  

Traditsiooniks on kujunenud Nõo Põhikooli algklassiõpetajate osalemine lasteaia koolieelikute 

rühma sügisesel lapsevanemate koosolekul.  Soodustamaks sujuvamat üleminekut lasteaiast kooli 

on kahel õppeaastal  lasteaia lõpetajate vanematele  väljastatud koolile esitamiseks  laste 

koolivalmiduskaardid.  Hea koostöö on toiminud kooli ja lasteaia logopeedide vahel. Nõo 

Muusikakooli  ja Tantsuklubi Triiniks lapsed  korraldavad lasteaias kevaditi kontserte.  

Pedagoogid kasutavad aktiivselt Nõo raamatukogu kirjandust õppe- ja kasvatustegevuste 

planeerimisel ja läbiviimisel. Ühiselt korraldatakse lastele kohtumisi kirjanikega.  Õpetajad 

korraldavad  õppekäike Nõo koduloomuuseumisse. Nõo Kultuurimaja on võimaldanud  lasteaial 

vajadusel  ürituste läbiviimiseks saali kasutada (2011 jõulupidu, etenduste proovid).  

Lasteaiarühmad osalevad  VVV Sihtasutuse programmides koolieelses eas lastele. 

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 
Püstitatud eesmärgid arengukavas perioodiks 2012-2016 

 Õppekava dünaamiline arendamine toetudes õppeaasta töö analüüsile. 

 Õpetamise tulemuslikkuse järjepidev jälgimine lapse arengu hindamise ja enesehindamise 

teel 

 Õppekava ainevaldkondade integreerimine mängu kaudu 

 Õppe- ja kasvatusprotsessis väärtuseliste hinnangute ja hoiakute kujundamine 

 Ümbritseva keskkonna ja keskkonnasäästliku käitumise väärtustamine 

 Lapse suunamine väärtustama enda ja teiste tervist ning käitumist tervislikult ning ohutult 

 Lapse liiklusohutusalaste hoiakute kujundamine ja liiklusoskuste arendamine läbi 

liikluskasvatuse 

 Erivajadustega arvestamine ja edasiste tugisüsteemide arendamine laste toetamiseks 

 Arenguvestluste sisseviimine lapsevanematega 

Tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs  

Õppekasvatus protsessi korraldamisel lähtutakse Nõo lasteaed Kõll õppekavast ja Koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast. 

Laste süsteemne ja järjepidev arendamine toimub kõikides vanuserühmades kindla tegevuskava 

alusel. Õppeaasta põhitegevused ja eesmärgid kavandatakse rühma tegevuskavas. Tegevuste 
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detailsem planeerimine toimub teemapõhistes nädalaplaanides. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb 

rühma päevakavale, mis määrab vastavalt eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, 

laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Korraldatud 

tegevused kajastuvad rühma päevikus. Kokkuvõte õppeaasta eesmärkide täitmisest ja tegemistest 

koondatakse rühma töö analüüsi. 

Vaadeldaval perioodil on rühmade dokumentatsiooni ühtlustatud:  pedagoogilises nõukogus on 

lepitud kokku päeviku täitmise ja  lühendite kasutamise kord, koostatud ühtne  rühma tegevuskava 

vorm,  kinnitatud nädalaplaani ja koolivalmiduskaardi vorm, täiendatud rühmatöö analüüsi vormi. 

 

Nõo lasteaias Krõll on tavaks püstitada igale õppeaastale moto ja sellest lähtuvad eesmärgid. 

Kolme õppeaasta motod on keskendunud mängule: 

2010/2011 „Sõbraliku mängu kaudu kasvan suureks“ 

2011/2012 „Sõbraliku mängu kaudu kasvan suureks“ 

2012/2013 „Kes mängib, see õpib ja areneb“ 

Õppekasvatustöö läbiviimisel on väärtustatud mängu ja mängulisust. Tegevuste läbiviimisel 

peetakse oluliseks rakendada valdkondadevahelist lõimimist läbi mänguliste võtete. Rühmades on 

tagatud mitmekesised, kvaliteetsed ja õppekava realiseerimist toetavad õppe- ning mänguvahendid. 

Tagamaks laste koosseisule, eale ja huvidele vastavate õppe- ja mänguvahendite kasutamine, on 

rühmade meeskondadele antud roll ja õigus vahendeid vastavalt vajadustele valida ning  soetada.  

Lasteaias väärtustatakse tervisedendust.  Rühmades viiakse läbi tervisega seotud tegevusi 

ülemajaliselt korraldatakse tervisedenduslikke üritusi (õuesõppepäevad, spordipäevad, 

südamenädala üritus).  2012/2013 õppeaasta andmetel läbitakse otseselt tervisega seotud teemasid 

rühmas keskmiselt kuuel nädalal õppeaasta jooksul. Tervisega seotud õppetegevuste arv on rühmas 

keskmiselt  31 õppeaasta jooksul. 

Õppe- ja kasvatustegevuste ning eeskuju kaudu suunatakse lapsi väärtustama ja  hoidma keskkonda. 

Keskkonnaõpetust viiakse vastavalt võimalustele läbi õues, tagamaks loomulikus keskkonnas 

õppimine. Õues korraldatakse õppeaasta jooksul keskmiselt 7 õppetegevust rühma kohta. Rühmiti 

on õuesõppetegevuste tegelik arv varieeruv.  

Liikluskasvatuse ilmestamiseks osaleti 2011/2012 õa-l koostöös Nõo Põhikooliga  Maanteeameti 

projektis „Liiklusvanker“. Projekti tulemusena on lasteaias nii sise- kui välitingimustes 

kasutamiseks sobivad liiklusõppevahendid. 2010 korraldati lasteaias kahele rühmale 

helkurikoolitus. Liikluses toimetulekut õpetatakse kavandatud õppetegevuste ja õppekäikude kaudu.   

Õppeaasta jooksul korraldatakse rühmaga keskmiselt 6 õppekäiku. Vanemate rühmadega 

õppekäikude arv keskmisest suurem, nooremate rühmadega väiksem. 

Igaastaselt toimub lasteaias õppeprotsessi  ilmestavaid ja õppekava täitmist toetavaid rühma üritusi 
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ja kogu maja hõlmavaid ühisüritusi. Mitmed neist on kujunenud traditsioonilisteks: spordipäevad, 

lasteaia sünnipäev, rühmade jõulupeod, Vabariigi aastapäeva tähistamine, teatrikuu etendused, 

rühmade kevadpeod, koolieelikute pidulik lõuna, lasteaia lõpupidu. Mittetraditsiooniliste üritustega 

tähistatakse rahvakalendri- ja muid tähtpäevi. Õppe-kasvatustööd on mitmekesistanud kvartalis 

kord lasteaeda külastavad lasteteatrite etendused. Laste jaoks on huvipakkuvad olnud Hea Õpetaja 

kuu raames rühmades lapsevanemate poolt läbiviidud tegevused (oma tööde ja hobide 

tutvustamine). 

Õppe- ja kasvatusprotsessi süsteemne vaatlus  ja analüüs  toimus 2012/2013 õppeaastal ning on 

kavandatud  järgnevateks õppeaastateks järjepidevana. 

Lasteaia õppekava arendamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. 2012/2013 õppeaasta analüüsi 

tulemusel on kavas järgneval õppeaastal õppekavas muudatusi sisse viia.  

 

Juhtkonna soov on kaasata  lasteaia seisukohalt oluliste ja õppekasvatus protsessi puudutavate 

küsimuste arutelus pedagooge. Kõik pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse  

Pedagoogilise nõukogu liikmed osalevad järjepidevalt nõukogu töös, puudumisi koosolekutelt 

esineb harva.  Kolme õppeaasta lõikes on märgatavalt kasvanud pedagoogilise nõukogu 

koosolekute arv ja pedagoogide kaasatus asutuse arendustegevusse läbi pedagoogilise nõukogu ja 

töögruppides osalemise. 

 

Pedagoogilise nõukogu koosolekute arv  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

3 3 7 

 

Laste arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapsi jälgitakse nii 

igapäevatoimingutes, vabamängus kui õpetaja suunatud tegevustes. Lapse areng ja vaatluste 

tulemused dokumenteeritakse individuaalses arengumapis.  

Alates 2012 aastast korraldatakse lasteaias üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusi 

lapsevanematega. Arenguvestlused toimuvad aprillis ja märtsis. Arenguvestluste käigus annab 

õpetaja tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest ning selgitab lapsevanema seisukohad ja 

ootused lapse arengu suhtes.  

 

Lasteaias töötab VII ametijärgu logopeed. Logopeedilise töö põhivormiks on individuaal- ja 

rühmatunnid.  Kõnearendustegevuses osalevate laste arv on kolme õppeaasta jooksul olnud 

stabiilne.  Laste arengu tulemused kinnitavad logopeedilise tegevuse head taset lasteaias. Rühmiti 

on logopeedi juures käivate laste osakaal varieeruv. Sõimeealised lapsed ei osale 
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kõnearendustegevuses. Logopeed on viinud läbi lahtisi tegevusi ja nõustamisi vastavalt vajadusele 

või lapsevanema soovile. Tegevus kajastub logopeedilise töö päevikus. Muukeelseid lapsi on 

lasteaias 2012/2013 õppeaasta andmetel 5%. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Logopeedilises arendustegevuses osalevate laste osakaal 

35 last (28,9 % laste üldarvust) 35 last (26,7%) 35 last  (25,7 %) 

Suunamine eriarsti vastuvõtule 

7 6 7 

 

Vaadeldud perioodil on koostatud individuaalsete arenduskavade (IAK) arv 1. Kolme õppeaasta 

jooksul on rühmaõpetajate ja logopeedi koostöös suunatud lapsi väljaspool lasteaeda 

erialaspetsialistide poole TÜ kliinikumi,  Hariduse Tugiteenuste Keskusesse  ning Tartu maakonna 

nõustamiskomisjoni. Ühele lapsele on igapäevase toimetuleku toetamiseks lasteaiakeskkonnas 

kohaldatud koostöös kohaliku omavalitsusega tugiisiku teenus. 

 

Seisuga sügis 2013 vajaks  8,2%  lastest lasteaias töötavate spetsialistide hinnangul eripedagoogilist 

tuge. Lasteaed on suunanud lapsevanemad koos lastega nõustamisele väljaspool lasteaeda. 

Koostöös logopeedi ja rühmaõpetajatega on tehtud vajalik eeltöö ja ettevalmistus rakendamaks 

2013/2014 õppeaastal mõningatel juhtudel IAK-d.   

Lähtuvalt laste kontingendi muutusest näeme tekkimas vajadust eripedagoogi ametikoha loomise 

järele lasteaias, et toetada varakult ja õigel ajal iga lapse eripära arvestades tema võimetekohast 

arengut. 

Kooliminevate laste arv on õppeaastate lõikes olnud muutlik. Järgneval õppeaastal on prognoositav 

kooliminevate laste arv  väiksem  ning ülejärgneval aastal suurem võrrelduna 2012/2013 

õppeaastaga (Joonis  1).                                   

Joonis 1. Kooliminevate laste arv (* prognoositav arv) 
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 Koolipikendust saanud  laste arv kolmel viimasel õppeaastal on 1. Lasteaia poolt on analüüsitaval 

perioodil soovitatud koolikohustuse edasilükkamist kahel juhul (2012/2013 õa), neist ühel juhul on 

lapsevanem pöördunud nõustamiskomisjoni. Komisjoni soovitusel ja lapsevanema otsusel lükati 

koolikohustuse täitmine ühe õppeaasta võrra edasi. Eriõppe vajadust on kolme õppeaasta jooksul 

soovitatud kolmel juhul. 

Õppekava välise tegevusena korraldati 2010/2011 õppeaastal lasteaias jalgpallitrenne. Kahel 

järgneval õppeaastal pole huvialategevust korraldatud 

Huvitegevuse seire tulemused kinnitavad, et Nõo lasteaia lapsed osalevad mitme huvialaringi 

tegevuses väljaspool lasteaeda: Nõo muusikakool,  tantsuklubis Tiiniks, FC Elva jalgpalliklubi, 

Džuudoklubi, Elva lauluklass, Tartu Uisukool. Kokku osales 2012/2013 õppeaasta andmetel 

huvitegevuses 28 last.  

Nõo lasteaias 5-7 aastaste laste vanemate seas 2013 aasta veebruaris läbi viidud huvialategevuse 

uurimuse kohaselt on 80% vastanute hinnangul oluline, et laps osaleks mõne huvialaringi tegevuses 

või käiks trennis. Nõo vallas koolieelses eas olevate laste huvitegevuses osalemise võimalusi hindas 

vastanutest 51% kasinaks, 26% rahuldavaks, 20% heaks ja 1% väga heaks. Uurimuses osales 35 

lapsevanemat. 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 
Arengukavas on püstitatud perioodiks 2012-2016 eesmärgid: 

 

Nõo lasteaia õpi- ja kasvukeskkond vajab renoveerimist (mängu- ja magamistoad, pesuruumid). 

Osaliselt tuleb vahetada mööbel, renoveerida veetorustikud ja elektriseadmed. Jätkata akende 

vahetamist, korrastada ventilatsioon, teha saali, üldkoridoride ja maja fassaadi remont. Samuti 

uuendada õuevahendid. Lasteaias on läbi viidud hoone energiaaudit (2004) ja soojusmõõdistused 

(2007), millele tuginedes on valla rahalise olukorra paranedes võimalik teha tegevusi soojuskadude 

vähendamiseks (Nõo valla arengukava). Välja on vahetatud aknad ja välisuksed. 

Välis- ja sisekeskkonna korrastamine: 

 Rühmaruumide ja pesuruumide remont 

 Torustiku ja elektrisüsteemi uuendamine  

 Mööbli uuendamine 

 Nõudepesumasinate muretsemine kõikidesse rühmadesse 

 Õuevahendite uuendamine 

 Välisfassaadi, üldkasutavate koridoride ja saali remont 

 Arvutivõrgu täiendamine 

 Asfaltkatte renoveerimine 

Vajalike tööde maksumus ja ajaline plaan sõltub valla eelarve võimalustest. 
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Tegevusnäitajad, hetkeolukorra kirjeldus ja parendustegevuste analüüs  

Eelarveaasta 2011 2012 2013 

Eelarve  301499.- € 322700.-€ 346700.-€ 

sh täiendkoolitus                                                                2570.- € 2372.- € 1080.- € 

Kõrgharidusega pedagoogi palk 608.- € 608.- € 639.- € 

 

Lasteaiakoha  arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

205.- € 170.- € 192 .- € 

Lapsevanema poolt kaetava osa kogumaht lapse kohta aastas keskmiselt kuus (va toit) 

13.- € 13.-  € 13.- € 

Keskmine pedagoogide arv ühe internetiühendusega arvuti kohta  

5,6 5,1 2,5 

 

Lasteaia eelarve planeerimisel ja rakendamisel on lähtutud säästliku majandamise põhimõtetest. 

KOV-i on suutnud hoida lapsevanema poolt kaetava osa määra, 13.- € stabiilsena. 2012 seisuga on 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel riigis keskmine lapsevanema poolt kaetava osa määr 31.- € 

kuus. 

 Vaadeldava perioodi jooksul on suudetud osaliselt uuendada rühmaruumide mööblit ning hankida 

õuemänguvahendeid. Järjepidevalt on tagatud kaasaegsete õppe- ja mänguvahendite soetamine 

rühmadesse ning metoodilisse kabinetti. 2010 a viidi lõpule akende vahetus.  Turvalisuse 

tagamiseks eraldati 2011 a korrused tuletõkkeustega. 

2012 sügisel hangiti rühmadesse telefonid, tagamaks  rühmapersonali ja lapsevanemate vaheline  

operatiivne suhtlus. 2012 soetati digiklaver ja klaveritool. 2013 aastast on kohalik omavalitsus 

eraldanud lasteaiale vahendid  tugiisiku rakendamiseks. 2013 a eelarves korrigeeriti personali 

palgastruktuuri, motiveerimaks pedagoogilist personali tegelema enesearenduse ja ametijärgu 

tõstmise taotlemisega. 

Pedagoogilise nõukogu otsusega on kokkulepitud  ühtne rühmaraha süsteem, mis   tagab õpetajatele 

kindlustunde rühmas  kasutuseks olevate vahendite suuruse kohta ja annab võimaluse 

pikemaajaliselt ette planeerida ning korraldada oma rühma õppe- ja mänguvahendite soetamist. 

Projektiga „Liiklusvanker“ täiendati  koostöös Maanteeameti Lõuna regiooni ja Nõo Põhikooliga 

õppevahendeid liiklusõppe- ja kasvatuse korraldamiseks.  

Kolme õppeaasta jooksul   on õuealale rajatud puidust lehta ja  hangitud  mitmeid mänguvahendid: 

toru, karussell, kaks kiike, korvkiik, väike liumägi, 3 ühekohalist vedrukiike, liivakastid. Õuealalt 

likvideeriti turvakaalutlustel kelgumägi, vana lehtla ja parandati sõimerühma esine trepp. Osa 

katkist asfaltteed on asendatud muruga. 
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Lisaks kohaliku omavalitsuse eelarveslistele ressurssidele on saadud lisavahendeid Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse Regionaalsete investeeringute toetuse programmist: 2013 aasta suvel 

renoveeriti lasteaia saal.   

Vaatlus, sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi ning SWOT-analüüsi tulemused kinnitavad, et 

jätkuvalt on probleemiks asutuse hoone seisukord.  Renoveerimist vajab nii välisfassaad kui 

sisekeskkond. Üldkasutatavad ruumid, torustik, elektrisüsteem ja rühmade tualettruumid  on halvas 

seisukorras. Puudub personali ühine töö-ja puhkeruum. Lasteaia tehniline varustatus on puudulik 

ning vajab kaasajastamist (internetiühendusega arvutid rühmadesse, dataprojektor, ekraan, 

videokaamera, fotokaamera). 

Palgafond  vajab lisaressursse töötasude järk-järguliseks tõstmiseks, samuti tagamaks vajadusel 

tugispetsialistide palkamist. Lähtuvalt laste kontingendi muutumisest on tekkinud vajadus 

eripedagoogi ametikoha loomise järele.  Rahalisi võimalusi tuleks leida töötajate materiaalseks 

tunnustamiseks ja lisaülesannete täitmise eest tasustamiseks. 

VI Lasteaia tugevused 
 Laste arvukus 

 Lasteaia hea asukoht ja looduslähedus 

 Heal tasemel õppe- ja kasvatustöö ning tugev ettevalmistus kooliks 

 Põnevad ühisüritused 

 Huvitavad õppekäigud ja väljasõidud 

 Aktiivne osalemine eelkooliealistele lastele suunatud konkursidel 

 Kvalifitseeritud, kogemustega, pädeva personali  

            sh logopeedi, muusika- ja liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja ning tugiisiku olemasolu 

 Kokkuhoidev ja empaatiline personal 

 Personali soov elukestvaks õppeks ja enesetäienduseks 

 Väheste võimaluste juures uuenduste tagamine (õuevahendid, mööbel, mobiiltelefonid, 

digiklaver jne) 

 Koostööaldid lapsevanemad 

 Hea koostöö KOV-i ja teiste asutustega 

 Arenguvõimaluste nägemine ja tegutsemine asutuse tervikliku arengu tagamiseks 
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VII Parendusettepanekud järgnevaks perioodiks 
 

Sisehindamise tulemustest lähtuvalt esitatud  parendusettepanekud on aluseks lasteasutuse 

arengukava  korrigeerimisel ja tegevuskava koostamisel. 

 

Hindamis- 

kriteerium 

Parendusettepanekud 

I Eestvedamine  

ja juhtimine 

Olla eestvedamisel ja juhtimisel avatud mõistlikele uuendustele, tagamaks asutuse 

kaasaegne areng ja toimimine. 

II Personali- 

juhtimine 

Leida projektipõhiseid võimalusi väliskoolituste (Comenius programm) 

korraldamiseks personalile. 

Tagada töötajatele võimalus ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks. 

Korraldada regulaarselt paar korda õppeaastas personali üldkoosolekuid, 

suurendamaks abipersonali informeeritust ja kaasatust lasteaia tegemistesse. 

Arendada personali tunnustussüsteemi (pikem puhkus, lisatasude maksmise 

võimalus täiendavate ülesannete eest, eelarveliste vahendite kavandamine 

personali ühisürituste korraldamiseks). 

Innustada pedagooge osalema täiendkoolitustel ja tegelema järjepideva 

enesearendusega. 

Kavandada koolitus personalile keskendumisraskuste ja hüperaktiivsusele 

kalduvate lastega toimetulekuks ja nende arengu toetamiseks. 

Täiustada noorempedagoogi tugisüsteemi lasteasutuses,  kehtestades mentorluse 

korra. 

Rakendada arenguvestluste läbiviimist personaliga. 

Leida võimalusi kaasaegse personali töö-ja puhkeruumi sisseseadmiseks. 

III Koostöö 

huvigruppidega 

Tõsta arenguvestlustel osalevate lapsevanemate osakaalu 80 %-ni. 

Laiendada arenguvestluste korraldamine sõimeealiste laste vanematele. 

Kavandada projektipõhiselt sõimerühma lapsevanematele koolitus lapse arengust.  

Parendada lapsevanema ja lasteaiavahelise info liikuvust.  

Täiustada koostööd kooliga (nt ühine kooli külastus ja tundide vaatluspäev). 

Teha koostööd esimese klassi õpetajatega laste koolis toimetuleku 

väljaselgitamise osas  küsitluse läbiviimise teel. 

Suurendada koostööd valla teiste lasteaedadega, korraldada ühisüritusi.  

IV Õppe- ja 

kasvatus- 

Jätkata töögruppide rakendamist õppe- ja kasvatustööalase dokumentatsiooni 
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protsess kaasajastamisel ning asutuse arendustegevuse kavandamisel ja teostamisel. 

Koondada ja korraldada metoodilise kirjanduse hankimine ja kasutamine läbi 

metoodilise kabineti. 

Kaasata tervishoiutöötajat ja liikumisõpetajat senisest enam terviseteemaliste 

tegevuste läbiviimisel nii rühmas kui ühisüritustel. 

Rakendada  individuaalse arenduskava koostamist erivajadustega laste 

arendamise tõhustamiseks. 

Toetada õpetajaid erivajadustega laste sulandamisel rühma ja nende arendamisel, 

luua eripedagoogi ametikoht, vajadusel taotleda tugiisiku rakendamist rühmades. 

Täiustada laste arengu jälgimise vaatluse dokumentatsiooni ja arenguvestluse 

ankeeti lapsevanemale. 

Soodustada 5-7 aastaste laste huvialaringide korraldamist lasteaias. 

V Ressursside 

juhtimine 

Jätkata personali palgafondi iga-aastast järk-järgulist tõstmist. 

Arendada projektitegevust, suurendada järgneva kolme aasta jooksul väljaspool 

KOV-i eelarvet saadavaid lisaressursse. 

Arendada õuelale Keskkonnainvesteeringute keskuse toel loodusõppe ja –

mängurada. 

Tagada igas rühmas arvuti ja interneti püsiühendusega varustatud töökoht. 

Võimaldada vastavalt õpetajate personaalsetele ja lasteasutuse arenguvajadustele 

osalemist IT-alastel koolitustel. 

Leida vahendeid asfaldkatte väljavahetamiseks lasteaia õuealal. 

Laiendada õueala, paigaldada territooriumile uus piirdeaed, väravad. 

Kujundada ja paigaldada lasteaeda majajuht, rühma- ja uksesildid, rõhutamaks 

lasteaia omanäolisust ning tagamaks maja külaliste ja lapsevanemate operatiivne 

vastuvõtt. 

Jätkata järk-järgulist mööbli väljavahetamist rühmades vastavalt vajadusele.  

Tagada kõikides rühmades nõudepesumasinate olemasolu. 

Varustada rühmade aknad ruloodega. 

Tagada perioodil 2013-2016: 

 uue rühma väljaehitamine, et koondada kõik rühmad ühte hoonesse ja 

suurendada  lasteaiakohtade arvu 

 torustiku uuendamine ja rühmade tualettruumide remont; 

 elektrisüsteemi ja juhtmestiku uuendamine (sh internetiühenduse loomine 

rühmades); 
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 koridoride remont; 

 rühmaruumide remont; 

 personali töö-ja puhkeruumi väljaehitamine; 

 välisfassaadi remont. 

Hinnata liikumistegevusteks eraldi ruumi (saali) väljaehitamise otstarbekust. 

Vajadusel korraldada ruumi renoveerimistööd ja soetada vajalikud vahendid. 

 

VIII Kokkuvõte 
Lasteaias rakendatud sisehindamise süsteem toetab õppeasutuse arengut  ja loob süsteemse 

võimaluse analüüsida tegevusi, näha selgemalt saavutatud tulemusi ja parendusvaldkondi ning 

püstitada kaalutletult eesmärke asutuse tervikliku arengu tagamiseks. 

 

 

Pedagoogilise nõukogu kooskõlastus 04.09.2013, protokoll nr 1, otsus nr 1 

Hoolekogu kooskõlastus 19.09.2013 protokoll nr 1, otsus nr 1 

Pidaja kooskõlastus (kuupäev) 

 

 

Direktor  (allkiri, kuupäev)    , käskkiri nr ...              

kasutaja
Typewritten Text
10.12.2013 korraldus nr 432

kasutaja
Typewritten Text
36P  11.12.2013




