
Kernu Põhikooli sisehindamise aruanne 

 

Kernu Põhikooli sisehindamise aruande aluseks on Kernu Põhikooli ja Kernu põhikooli 

lasteaia Riisikas sisehindamise kord (Kehtestatud direktori 13.12.2017 kk nr 1-3/7) 
 

1. Üldandmed õppeasutuse kohta 

 

1.1.         KERNU PÕHIKOOL 

1.1.1. Juht Marek Männik 

1.2. Õppeasutuse kontaktandmed 

                                         aadress 

                                         telefon 

                                         e-post 

                                         kodulehekülg 

 

Riisipere tee 19, Haiba küla, Saue vald, 76301 

55672285 

kernu@kernukool.ee 

www.kernukool.ee 

1.3. Pidaja, tema aadress Saue linn, Tule tn 7, 76505 

1.4. Laste/õpilaste arv 27 (juuni 2019) 

1.5. Personali arv 8 (juuni 2019) 

1.6. Pedagoogilise personali arv 5 (juuni 2019) 

1.7. Sisehindamise periood 01.09.2016 – 31.08.2019 

 

2. a) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 

Kernu kooli Haiba Lasteaed alustas oma tegevust 3. novembril, 1992.aastal, asukohaga Haiba 

küla kortermaja 3-s korteris mängurühmana. 2002 aastal renoveeriti kõrval asuv 2-kordne 

kortermaja lasteaiamajaks. Lasteaial on suur õueaala koos õunaaiaga. Lähedusse jäävad 

mõisapark, tiik koos suure kelgumäega, metsad ja raba. Haiba küla on linnalähedane magala, 

kus liskas eramutele on 6 kortermaja. Haiba küla vabanevatesse korteritesse on kolinud juurde 

uusi noori peresid, kelle lapsed kindlustavad suures osas juurdekasvu lasteaiale. 

Lasteaed on 2019. aasta juunis 2-rühmaline, kus Männiriisika rühmas on lapsed vanuses 5-7 ja 

Kuuseriisika rühmas 2-4 aastased lapsed. Lastaed on avatud 7.00 – 18.30. Haiba Lastead on 

eesti õppekeelega. 2016-2017. ja 2017-2018. õppeaastal oli Kernu Põhikooli lasteaial Riisikas 

ka sõimerühm (Kaseriisikad). 

Lasteaia suurimaks eripäraks on looduslähedus kasutades ära looduskauneid kohti lasteaia 

ümbruses.  

 

Kernu Põhikooli lasteaia Riisikas põhiväärtused 

 Lapsest lähtumine - kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Arendame, märkame ja 

hoolime. Õpetaja sooviks on, et iga laps oleks õnnelik ning lapsevanem rahul 

mailto:kernu@kernukool.ee
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 Mäng – lapsele omane tegevus, mis pedagoogi juhendamisel õpetab ja arendab. Läbi mängu 

õpib laps rõõmsalt ja märkamatult 

 Looduskeskkond õpetab -  last, kes uurides kodukoha loodust, avastab põnevaid seoseid, 

mis tekitab lapses aina uut uudishimu.  

 Koostöö  - tegutseme koos ühiste eesmärkide ja lapse heaolu nimel. Oleme lojaalsed lapse, 

lapsevanema ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi, lapsevanemaid ja töötajaid. Väärtustame 

oma lasteaeda ja kooli 

 

Lasteaia missioon  

Riisika lapse individuaalsuse arvestamine ja tema arengu igakülgne toetamine.  

Koostöös koduga tagatakse lapse koolivalmidus ning sujuv üleminek lasteaiast kodukoha kooli 

 

Lasteaia visioon 

 Riisika lasteaed on traditsioone hoidev, kõlbelisi omadusi kasutav, lastele mitmekülgsete tegevuste 

kaudu teadmisi ja õpioskusi ning loovust pakkuv lasteasutus 

 Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne ja tervist väärtustav lasteasutus, kus on rõõmsad 

loodust hoidvad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innustunud personal 

2. b) Õppeasutuse arengukava eesmärgid 

Lähtuvalt Kernu põhikooli lasteaia- ja kooliosas 2017. aasta kevadel arengukava koostamisel 

läbiviidud olukorra hetkeseisu analüüsist, on  esile toodud 6 olulisemat arengu põhisuunda, 

millele tuleks Kernu Põhikoolis ja Kernu Põhikooli Haiba lasteaias Riisikas lähiaastatel 

keskenduda. Nendeks on: 

1. kooli maine ja õppetöö kvaliteedi parendamine eesmärgiga tagada õpilaste arvu kasv ja 

kooli säilimine; 

2. kooli ruumidele lisafunktsiooni leidmine; 

3. õpikäsituse muutmine − muutunud õpikäsituse, õuesõppe, avastusõppe jms suurem 

rakendamine igapäevases õppetöös ja lasteaia ning kooli õppekava täitmisel; 

4. õppijates digitaalsete oskuste arendamine; 

5. õppijates eneseväljendusjulguse, ettevõtlikkus- ja sotsiaalsete pädevuste kujundamine;  

6. võõrkeele õpetamise taseme tõstmine. 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

Sisehindamiskorra üldised eesmärgid ja põhimõtted 

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada kooli ja lasteaia järjepidev areng 

ning sedakaudu õpilaste ja laste arengut toetavad tingimused. Arengu tagamiseks selgitatakse 

välja kooli ja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad.  

 

Sisehindamisel: 

- analüüsitakse kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist; 

- hinnatakse kooli ja lasteaia töökorraldust ja töökeskkonda; 

- hinnatakse tegevuste tulemuslikkust lapse õiguste ja heaolu tagamisel; 

- selgitatakse välja lasteasutuse eesmärkide täitmist toetavad ja takistavad asjaolud; 

- analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele.  



 

Sisehindamise meetodid 

Sisehindamisel kogutakse andmeid järgmistest allikatest ja meetoditega: 

- õppeasutuse ülddokumentatsiooni sisuline regulaarne analüüs; 

- kooli majandustegevuse ja finantsaruandluse alase dokumentatsiooni analüüs; 

- õppe- ja kasvatustöö alase töö analüüs ja dokumentatsioon (kooli õppe- ja 

arengukava, tööplaanid, õpetajate töö- ja ainekavad, eksamite ja tasemetööd 

etulemused, osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel ning nende tulemused, 

üritused, jm.); 

- õpetajate ja klassijuhatajate iga-aastane eneseanalüüs (tulemused erinevates 

valdkondades, osalemine arendustegevuses, projektides, mentorlus, kooli 

esindamine, tööd takistavad probleemid jm) 

- HEV-õpilastega tehtava töö analüüs ja dokumentatsioon; 

- sisekontrolli tulemused; 

- enesekontrolli tulemused; 

- kooli- ja lasteaeda puudutava statistika analüüs (õpilaste liikumine, koolikohustuse 

täitmine, probleemsed õpilased ja rakendatavad abinõud, õppetöö tulemuste statistika 

jm); 

- lastevanemate või nende seaduslike esindajatega toimunud erinevate kohtumiste, 

koosolekute ja ümarlaudade protokollid; 

- lastega ja lapsevanematega läbiviidavate arenguvestluste tulemused; 

- õpetajatega läbiviidavate arenguvestluste tulemused; 

- rahulolu-uuringud (õpilased, lapsevanemad, töötajad), mida viiakse läbi kord 

arengukava perioodi jooksul 

- personali koolitustel osalemise andmed 

Mittepedagoogilise personali tegevusaruanded ja uuringute tulemused 

- valdkonnajuhtide ja spetsialistide aruanded ja uuringute tulemused 

(majandustegevus,  tugispetsialistid, raamatukogu) 

 

4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa 

Kernu Põhikooli ja lasteaia Riisikas arengukava eesmärgid ja nende täitmine 

valdkonniti 
 

 

I Eestvedamine ja juhtimine 

eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  

 juhtimine on süsteemne, alluvatega kooskõlastatud ja töötajad osalevad töö 

kavandamises, tegevustes ja tehtud töö analüüsis ning mõistavad pideva 

arendustöö vajalikkust; 

 juhtimine on kogu personali toetav ja kaasav, kõikide töötajate vahel toimub 

toimiv koostöö; 

 toimub pidev arengule ja eneseanalüüsile suunatud terviklik sisehindamine ning 

tegevuse korrektne dokumenteerimine; 

 olemasoleva meeskonna tugevdamine ja uute säravate inimeste kaasamine. 



 

Tegevusprioriteedid:  

 õpetajate ja personali pidev kaasamine arendustegevustesse; 

 sisehindamiskorra rakendamine, sisehindamise tulemuste analüüs ja 

parendustegevused; 

 Kernu Põhikooli maine tõstmine ja lasteaia Riisikas maine hoidmine. 

 

 

 

Tabel 1. 2016-2018. õppeaastate peaeesmärgid 

 2016-2018 õppeaastate peaeesmärgid 

2016/2017 2016-17 õppeaasta teema: HOOLIN JA HOIAN“ 

Lasteaia eesmärk: 

 LAPSEL KUJUNEVAD VÄÄRTUSHINNANGUD LÄBI 

IGAPÄEVATEGEVUSTE 

 LAPS ÕPIB TUNDMA LOODUST JA ÜMBRITSEVAT 

KESKKONDA LÄBI VAHETU KOGEMISE 

 

2017/2018 2017-18 õppeaasta teema: ÕUES IMET NÄHA SAAD 

Lasteaia eesmärgid: 

 Laps suudab teha koostööd kaaslasega 

 Laps leiab ise otsides, katsetades ja avastades lahendusi ja 

vastuseid 

 Laps kasutab õues õppides viit meelt (nägemine, kuulmine, 

maitsmine, kompimine, haistmine) 

 

2018/2019 

2018/2019. õppeaasta teema  “ Oskan olla looduse sõber ” 

Eesmärgid: 

1. Laps suudab liikuda looduses 

2. Laps otsib, katsetab ja avastab metsas, rabas ja mererannas 

3. Laps hoiab, kaitseb rohelist loodust ja elukeskkonda 

 

 

Eestvedamine ja juhtimine – arengukava eesmärkide täitmine 



1. lasteaia arengu ja muutuste kavandamisel arvestati Kernu valla ja hilisema Saue valla 

ning riiklike haridusprioriteetidega ning muutustega lasteaeda ümbritsevas keskkonnas  

ja nendest tulenevate lasteaeda mõjutavate teguritega; 

2. strateegilise juhtimise aluseks olid arengukava 2017-2021 ning arengukavast tulenenud 

õppeaastate tegevuskavad, lasteaia õppekava ja selle alusel  koostatud rühmade 

tegevsukavad. Arengukava ja lõppeva õppeaasta tegevuste täitmise kokkuvõte toimus 

iga õppeaasta viimases pedagoogilises nõukogus augustikuus. Seal hinnati möödunud 

õppeaasta eesmärkide täitmist, seati eesmärke eelolevaks õppeaastaks. Igõppeaastal 

informeeriti hoolekogu arengukava täitmisest; 

3. planeerimisega tegeldakse süsteemselt (arengukava, tegevuskava, õppekava);  

4. töötajate ja juhtkonna vaheline koostöö on toimiv, omavahelised suhted on üldiselt 

toetavad ja koostööd soodustavad; tegevused ja vastutus on optimaalselt delegeeritud; 

5. lasteaia töötajad on kaasatud arendustegevusse ja osalevad otsustusprotsessides kas läbi 

pedagoogilise nõukogu koosolekute, hoolekogu koosolekute või  jooksvalt töötajate 

seisukohti küsides;  

6. huvigruppide rahulolu-küsitlused toimuvad regulaarselt, lähtuvalt analüüsist on 

planeeritud parendustegevused; lasteaial on lastevanemate rahuloluküsitluste tulemuste 

põhjal Haiba-Kernu piirkonnas hea maine; 

7. riikliku koolitusloapõhise järelevalve üldiselt positiivsed tulemused ja 2019. aasta 

kevadel tähtajatu koolitusloa saamine; järelevalve, jooksva sisehindamise ja 

meeskonnatöö tulemusena redigeeriti kaasajastamise eesmärgil paljud lasteaia tööks 

vajalikud dokumendid;  

8. lasteaia positiivse maine kujundamine  - tegevusi ja erinevaid üritusi kajastatakse 

sotsiaalmeedias, asutuse kodulehel ja valla ajalehes;  

9. KIK projektid; osavõtt Rohelise kooli projektist;  

10. kooli tuleviku osas kokkuleppe/visiooni saavutamine uue valla juhtidega – 29.10.2018. 

a. avalikul arutelul Haiba rahvamajas; 

 

Eestvedamine ja juhtimine - mida ja kuidas teha paremini? 

 

1. eraldi hoonetes asumise ja eraldi tegevusrütmi tõttu ei ole kool ja lastaed kasvanud 

samaks asutuseks; 

2. direktor on olnud harva lasteaias kohal (mõnel korral nädalas), igapäevane asutuse 

juhtimine on toimunud läbi õppejuhi; 

3. õppejuht ei ole tegelenud piisavalt sisulise õppekasvatustööga – rühmategevuste 

vaatluse ja tagasisidestamisega; tundide külastamine ja analüüs koos õpetajatega – 

tuleks teostada rohkem; 

4. 2018/2019. õppeaastal ei toiminud lasteaias osaliselt ei WIFi võrk ega ka 

internetiühendus läbi kaabli; valla IT-toe vähene suutlikkus probleemide lahendamisel; 

5. lasteaias ei ole olnud logopeedi alates 2017-2019. õppeaastast; puudub tervishoitöötaja; 

psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiline hindamine on lasteaias olnud puudulik.  

6. lasteaias sisuliselt puuduvad huviringid. 

 



II Personalijuhtimine 

personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga 

seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, 

personaliga seotud statistika, lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  

 Kernu Põhikoolis töötavad motiveeritud, pühendunud ja omal alal pädevad ja 

kompetentsed inimesed; 

 kollektiiv on omaks võtnud õppiva kogukonna hoiakud. On koostatud 

koolitusplaan ning võimaluste piires võimaldatakse töötajatel vajalikel koolitustel 

osaleda; 

 toetatakse ühiseid tegevusi ning töötatakse välja tunnustamisplaan. 

Tegevusprioriteedid: 

 õpetajate enesetäiendamine ja koolitamine; 

 õpetajate suunamine muutunud õpikäsitluse rakendamiseks; 

 õpetajate tunnustamine ja motiveerimine; 

 õppimine meeskonnas, kogemuste vahetamine, üksteise toetamine; 

 õpetajatega korraldavate arenguvestluste korra arendamine. 

 

 

Personalijuhtimine – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. pedagoogilist personali on olnud 7 (lisaks 2õpetaja  abi 2016-2018) kuni 5,( lisaks 2 

õpetaja abi 2018-2019); 

2. lasteaia töötajad koostavad iga õppeaasta kevadel eneseanalüüsi, milles toovad välja 

personaalsed õppeaasta eesmärgid ja analüüsivad nende täitmist; sh õpetavad ained ja 

meetodid, koolitused, õppekäigud jms; 

3. toetatakse töötajate algatusi ja osalemist koolivälistes projektides, arenguprogrammides 

ja töörühmades; 

4. kord aastas augustikuus toimub töötajate üldkoosolek, kus analüüsitakse lasteaia 

eelarvet ja eelarve seotust arengukavaga, arengukava ja õppeaasta tegevuskava täitmist 

ning töötatakse välja uue õppeaasta tegevuskava prioriteedid; 

5. personali tunnustamise korda on uuendatud 2016. aastal ja sellest lähtudes on õpetajate 

päeval antud ühele lasteaiatöötajale valla poolt tunnustus. Oluliseks kriteeriumiks 

töötajate hindamisel oli igapäevaste ametikohustuste väga hea täitmine ja lisaks tegevus, 

mis aitab tuntavalt kaasa lasteaia arengule või on väga vajalik lasteaia hea taseme 

kindlustamiseks; 

6. töötajaskond on suhteliselt stabiilne, heade kvalifikatsiooninäitajatega; uutele 

õpetajatele on lasteaia õppejuht olnud suunajaks; 

7. oleme üritanud rakendada süsteemi, mille järgi varem koolitusel käinud töötaja annab 

järgmises pedagoogilises nõukogus ülejäänud pedagoogilistele töötajatele sellest 

koolitusest ülevaate; 

8. kaks korda aastas (jõulud ja varasuvi) on personali ühine koolitus-väljasõit; 



9. lasteaia õpetajate töö- või õppetegevuse alaste saavutuste puhul oleme avaldanud valla 

ajalehes vastavasisulise õpetajaid ja lasteaeda positiivselt tutvustava artikli; 

10. lasteaias on väga põhjalik ja süsteemne fotokroonika; 

11. tähelepanu pööramine töötajate pidevale enesearengule; võimaldamine osa võtta 

erinevatest koolitustest 

Kernu Põhikooli lasteaias Riisikas koolitused 2016-2019: 

 Pedagoogiliste oskuste täiendamise ja personaalsete kompetentside arendamise alased 

koolitused kokku on olnud: 1312 tundi 

 Toimusid sisekoolitused välislektoritega teemadel: esmaabi, tuleohutusealane, 

jõulukaunistuste valmistamise koolitus-  kokku: 144 tundi 

 Pedagoogidele toimus Kernu kooliga ühine koolitus: ”Tuleviku õpetaja professionaalne 

areng digiajastul” (kokku 258 tundi), mille tulemus paranesid pedagoogide 

digipädevused, koolitusel osales ka üks õpetajaabi, kes fotografeerib ja saadab pilte 

lastevanematele. Lisaks teised digi- teemalised koolitused, kokku: 258 tundi 

 Lastevanemate nõustamise alal kokku: 22 tundi 

 Loodusteemalised koolitused ja Roheline kool: kokku 224 tundi 

 Üldpedagoogika ja psühholoogia kokku: 99 tundi 

 Muusika ja liikumine 70 tundi 

 Õpetaja enesehindamine ja arendamine kokku: 106 tundi 

 Erivajadusega lastega toimetulek kokku 107 tundi 

 Personali juhtimine ja lasteaia arendus kokku:  74 tundi 

 Heade ideede jagamine täiendkoolituste põhjal õpetajalt-õpetajale 

 

Kogu maja personalile on toimunud igal aastal üks õppereis:  

 2016 suvel Naissare looduseradade läbimine ja tutvumine ajalooliste objektidega  

 2017 suvel Õppereis tutvumine Muhu ja Salme laseaedade õuesõppega, Viidumäe 

loodusraja ja Sõrve loodusmuuseumi külastus 

 2018 suvel Õuesõpe Läänemaal: Külastasime Kullamaa, Linnamäe ja Noarootsi 

lasteaedu ning fotojahiga Marimetsa loodusraja ning Saare mõisa loodusraja läbimine.  

  2019 suvel Lihula mõisa- muuseum; Kõmsi Lasteaed- Algkool (õuesõppe kogemuste 

vahetamine); Puhtu- Laelatu looduskaitsealaga tutvumine; Matsalu rahvuspargi 

külastuskeskuse, Penijõe mõisa ja matkaraja, Suitsu vaatetorni külastus. 

 



Kõige rohkem on osaletud pedagoogiliste oskuste täiendamiste alastel ja personaalsete 

kompetentside arendamise koolitustel. Koolitusmaterjalid kogutakse õpetajate tuppa, kus need 

on kõigile kättesaadavad. Samuti tehakse kuuldust ettekandeid pedagoogikanõukogus. 

Koolituse mõjusust on rakse hinnata. Eeskätt ilmneb see uute tegevuste elluviimises (nt 

Roheline kool, suurem tähelepanu keskkonnahoiu õpetamisele).   

Kõik pedagoogid on osalenud igal aastal vastavalt vajadusele täiendkoolitustel ja ülejäänud 

personal vastavalt võimalustele üksikutel koolitustel või kollektiivi ühiskoolitustel.  

Pedagoogiline personal on omandanud põhitöö kõrvalt erialase kõrghariduse.  

Personal vähenes 2018 aasta suvel kolme inimese võrra, sest suleti sõimerühm.  

 

Pedagoogiliste töötajet vanus 2019. maikuus aastate lõikes:  

aasta 

 

20-30 31-40 41-50 50-60 Üle 60 keskmine 

2016 0 2 2 1 1 46 

2017 0 3 2 0 1 44 

2018 0 1 3 0 1 47 

 

Õpetajatele viiakse kord aasta läbi rahuloluküsitlus ja kord aastas (õppeaasst lõpus) 

eneseanalüüs.  Kord aastas toimuvad arenguvestlused. Motivatsioonisüsteemis on oluline koht 

võimalustel maksta lisatasusid, samuti pikal 56 päevasel puhkusel. Motivatsioonisüsteemis on 

langenud ühisürituste tähtsus.   

 

Pidevalt on toimunud personali vajaduse analüüsimine ja ametikoha hindamine tööjõu 

otstarbeka rakendamise eesmärgil. Eriti suurt tööjõu voolavust ei ole olnud. 2017 jäi 

lapsehoolduspuhkusele assisdent, kelle asemele tuli vanem lapsehoolduspuhkusel olnud õpetaja 

abi.  2018 jäi lapsehoolduspuhkusele õpetaja, kes oli tööl olnud 6 kuud. Kodukohale lähemale 

läksid tööle kaks õpetaja abi. 2018 aasta suvel tuli koondada üks õpetaja abi, kuna õpetajat 

asendas ajutine asendaja. Lasteaia õppejuht oli sõimerühmas 2016-2018 osalise koormusega 

õpetaja (tööjõu efektiivsema kasutamise eesmärgil).  

Lähtudes asjaolust, et Riisika lasteaia rühmad on väikesearvulised ja ilma kvalifikatsioonita   

õpetajaid ei ole tööle võetud, siis siiani ei ole vajalik olnud otsest mentorsüsteemi rakendada. 

Pigem on tegemist olnud uue õpetaja toetamise ja suunamisega õppejuhi poolt.  

 

Personalijuhtimine - mida ja kuidas teha paremini? 



 

1. koolitustel saadud teadmiste efektiivsem ja mõõdetavam rakendamine; 

2. ka lasteaiaõpetajate suunamine digivahendite ja muutunud õpikäsituse regulaarsele ja 

süsteemsele rakendamisele on prioriteet; 

3. personali arenguvestluste vahetu juhiga süsteemsem läbiviimine: õpetajad – direktoriga, 

majanduspersonal – majandusjuhatajaga, muu personal – vajadusel direktoriga 

täpsustamine; arenguvestlused on mõnikord formaalsed ja ei anna tuleviku 

kavandamiseks kummalegi osapoolele head infot; 

4. tööülesannetes on olnud ebaselgust ja õpetajate vahel ühes rühmas seetõttu omavahelisi 

arusaamatusi; 

5. pikaajalisem rahulolematus muusikaõpetajaga – tegemist on oma ala professionaaliga, 

kes aga on lasteaialaste jaoks tihti keerulise õpetusviisi ja õpetussisuga; 

6. tundide külastus, analüüs ja tagasiside peaksid olema efektiivsemad; 

7. direktor võiks lasteaia sisulise, pedagoogilise tööga tegeleda rohkem;  

8. mõned õpetaja abi konkursid ei ole andnud tulemust ja oleme seetõttu ümber mänginud 

olemasolevate töötajate töökoormusi; 

9. kuni Saue valla 2018. aasta augustikuus teostatud kooli eelarve tõstmiseni jätkusuutliku 

tasemeni, oli  eelarves õpetajate motiveerimiseks, lisatasude maksmiseks jms vahendeid 

keeruline leida. 2018. aasta augustist alates on olnud õpetajate motiveerimiseks ja 

lisatasustamiseks vahendeid rohkem; 

10. töökohtade, sh pedagoogilise personali arvu ja ülesannete edasine konsolideerimine 

lähtudes laste arvu vähesusest ja lasteaia ning kooli tulevikus samas hoones olemisest. 

 

 

III Koostöö huvigruppidega 

koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas 

hoolekogu (nõukogu), lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, 

kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu lähtudes arengukavast 
 

Üldeesmärk:  

 parem infovahetus ja viljakas mitmesuunaline koostöö kohaliku omavalitsuse, 

kohalike huvigruppide ja Kernu Põhikooli vahel; huvigruppide kaasamine 

tegevustesse ja koostöö edendamine kogukonnaga. 

Tegevusprioriteedid: 

 lapsevanemate kaasamine ürituste organiseerimisse ja läbiviimisesse; 

 ühisüritused teiste valla lasteasutustega; 

 lähiümbruse elanike tähelepanu pälvimine erinevate ürituste jms kaudu; 

 koostöö vallaga. 

 

Koostöö huvigruppidega – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. olulisimad sidusrühmad - lapsevanemad, lasteaia personal - olid kaasatud kas läbi a hoc 

või üldkoosolekute,  pedagoogilise nõukogu koosolekute või hoolekogu 

otsustamisprotsessi, seega osalesid muudatuste juhtimisel; 

2. direktori regulaarne suhtlus vallavalitsuse esindajatega; 

3. lasteaial on tihedad ja regulaarsed, traditsioonilised üritused koostöös lapsevanematega; 



4. hoolekogu on olnud kaasatud lasteaia kooli toomise ja sellega seotud koolimaja 

renoveerimise protsessi; hoolekogu liikmed osalevad esindajaga lasteaia üritustel jne; 

5. rühmaõpetajate süsteemsed arenguvestlused lapsevanematega;  

6. kevadine eelkooli (või uute laste ja lapsevanemate tutvustuspäevade) traditsioon; 

7. koostöö huvigruppidega on süsteemne: järgitakse vastavaid põhimõtteid ja traditsioone 

-  koostöö kavandatakse ja tulemusi analüüstakse; 

8. lasteaial on mõned kindlad ja pikaajalised koostööpartnerid 

Lasteaed on avatud kõigepealt lapsevanematele. Koostöö lastevanematega baseerub 

vastastikusel lugupidamisel. Lasteaiaõpetaja on töö ajal lapsevanemale alati kättesaadav ja 

nõustab vajadsel.  

Kogu õppeaasta vältel annab õpetaja lastevanematele tagasisidet lapse arengust, täidab 1 kord 

aastas lapse arengutabelit ja  mängib lapsega arengumängu. Lisaks täidab lapse arengumappi. 

Kõige selle põhjal viib läbi arenguvestluse lapsevanemaga. 

 

Vanematel on võimalus läbi hoolekogu kaasa rääkida arengukava ja õppekava koostamisel 

(ettepanekud, arvamused). Lastevanemate rühmakoosolekuid kutsutakse kokku vähemalt kord 

õppeaastas. 

Lapsevanemad on õppetööga jooksvalt kursis läbi e-õppeinfo keskkonna ELIIS, kus kajastuvad 

kuu- ja nädalakavad. Tagasisidet õppekasvatustegevusest ning vanemate soovidest-

ettepanekutest saadakse lastevanemate ankeetidest tulenevate vastuste põhjal, mis viiakse läbi 

iga aasta varakevadel. Kolme aasta vältel viidi läbi sama küsitlus. 2016 aastal täitis ankeedi 32-

st 25 lapsevanemat ja 2017 aastal 32-st 18 lapsevanemat ja 2018 aastal 25-st 19 lapsevanemat. 

Vastused on üsna positiivselt sarnased kõigil kolmel aastal. Lapsed on 4 juhul viiest hästi 

kohanenud lasteaiaga. Probleeme kohanemisega oli vaid kõige noorema rühma üksikutel lastel. 

Lasteaia nõudmistega kodule ollakse rahul 5- st 4,4 juhul.  

Abi saadakse kõige enam õpetajalt, kuid kogu personal suhtub lastesse hästi. Info saadakse 

kõige paremini kätte meili tee või ELIISi kaudu.  

 

ELIISi jälgib iga aastaga rohkem lapsevanemaid ja tuntakse huvi, mida lapsed päeval teevad. 

2017 aastal külastas üks kord nädalas 42 % lapsevanemaid ja igapäevaselt vaatas 3 

lapsevanemat. 2018 aastal külastas Eliisi 44% iga nädal ja igapäevaselt 5 lapsevanemat.  Seega 

paranemine on märgata. Ülejäänud lapsevanemad tundsid laste tegemiste vastu huvi harvem.  

Kooliks ettevalmistusse koostöös lapsevanemaga suhtub positiivselt 85-97 % vastanud 

lapsevanematest, tõusvas joones. Ühisürituste korraldamisega olid lapsevanemad eriti rahul 

isadepäeva ja emadepäeva puhul. 76-95 % tõusvas joones.  



Lastevanemate kaasamist lasteaia tegemistesse pidas paraja mahuliseks 55-78% tõusvas joones, 

kuid kui 2016 oli nõus 5 lapsevanemat rohkem kaasatud olema, siis 2018 oli sellega nõus vaid 

2 lapsevanemat, seega peetakse lastevanemate kaasamist sobivas mahus. Osad küll sooviksid 

rohkem panustada, kuid töö tõttu ei ole see võimalik.  

Tervikuna hindasid lapsevanemad Riisika lasteiaga rahulolu  5-st pallist 4,5 vääriliseks.   

 

Mõned näited koostööst huvigruppidega: 

 

• Tihe koostöö Kernu Põhikooliga. Koolieelikud külastavad enne kooli minekut 

koolimaja, kus toimuvad mõned päevad eelkooli tunnid tulevase õpetajaga. Toimuvad ühised 

üritused: spordipäevad kevadel ja sügisel, ühised teatrietenduste vaatamised kas koolis või 

lasteaias. Sügisnäitus ja Kadri kohvik,  kuhu kutustakse ka kogukonna liikmed.  

• Koostöö vajadusel Haiba lastekoduga (kui lasteaias käib lastekodulaps);  

• Koostöö Kernu raamatukogus käivad lapsed igal hooajal tutvumas sealse 

töökorraldusega. Ja õppimas, kuidas saab raamatuid laenutada.  

• Koostöö Kernu rahvamajaga, kus lapsed kasutavad liikumistundidel spordisaali ja 

vajadusel saavad pidu korraldada kultuurisaalis. Sügisel toimus programmi „Kino maale“ 

käigus laste filmide vaatamine rahvamajas.  

• Koostöö ka muuskaõpetaja vahendusel Hageri hooldekoduga, kus lapsed on käinud 

lihavõtte pühade ajal vanuritele konserti andmas.   

• Koostöö Haiba halduskeskusega: tähtsamate pidustuste ajal on mõnikord külastanud 

meid Eva Puusta ja peab lapsi alati magusaga meeles.  

• Vastastikused head suhted Soome Rauma linna Numme lasteaed Kukkotaloga, Onnela 

lasteaiaga, kust saime Rohelise kooli idee. Tänaseks vahetame tervitusi. Varem on nende 

lasteaedade esindused meil külas käinud  

• Koostöö lastevanematega: õpetajatepäeval on igast rühmast mõni lapsevanem nõus 

olnud paar tundi lastega tegelema, Kadri kohvikus löövad kaasa enamus lapsevanemaid, ja osad 

aitavad koostada sügisnäitust. Igapäevane suhtlemine rühmades lahendades pisiprobleeme. 

 

Koostöö huvigruppidega - mida ja kuidas teha paremini? 

 

1. koostööks huvigruppidega põhimõtete sõnastamine, kus süsteemselt käsitletakse 

koostöö kavandamist, huvigruppide kaasamist, huvigruppidega koostöö tulemuslikkuse 

hindamist; 

2. hoolekogu koosolekutel on küll lasteaia esindaja ja käsitletakse ka lasteaia teemasid, 

aga tervikuna on hoolekogu koolikeskne; 

3. viimasel kahel aastal ei ole Haiba halduskeskuse esindaja alati kõikidele küllakutsetele 

reageerinud; uue Saue valla aegadel ei ole valla esindajad samuti kõikidele 

lasteaiapoolsetele küllakutsetele tagasisidet andnud; 

4. teiste lasteasutustega on küll olnud ühiseid ettevõtmisi (igal emakeelepäeval loevad 

parimad  lapsed luuletusi Riisipere lasteaias; Kirsiaia lasteaiaga on tähistatud ühist 



sõbrapäeva; on olnud ühiseid üritusi Saue lasteaedadega nii vabariigi aastapäeval kui ka 

rahvusvahelise tantsupäeva tähistamisel; ühine Saue valla lasteaedade tantsupidu 

Laagris ), kuid regulaarne ja süsteemne koostöö puudub; 

5. kooli ja lasteaia ühendkodulehe arendamine selliselt, et oleks täidetud kodulehele 

seadusandlusega pandud kohustused ja kooli huvigruppide operatiivne informeerimine 

– lasteaia osas on kodulehel puudujääke; 

6. teha lasteaeda (ja kooli) tutvustavaid audio-visuaalseid materjale huvigruppidele ja 

kooli külalistele;  

7. lähiümbruse elanike osavõtt lasteaialt (osaliselt)kogukonnale suunatud üritustele võiks 

olla suurem (Kadrikohvik); ka lastevanemate osavõtt üritustest (jõulud metsas; 

ühismatkad) ei ole saavutanud oma maksimumi. 

 

Ressursside juhtimine 

ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-

tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärgid:  

 eelarvelisi ning inimressursse kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult, õppevara ja 

vahendeid hoitakse heaperemehelikult; 

 võimaluste piires osaletakse projektides ja taotletakse ressursside saamiseks 

toetusi. 

Tegevusprioriteedid: 

 

 viia Kernu Põhikooli Haiba lasteaia Riisikas tegevus senistest ruumidest üle Kernu 

Põhikooli ruumidesse, (selleks vajadusel projekteerida ja ehitada Kernu Põhikooli 

olemasolevaid ruume ümber) eesmärgiga tagada nii lasteaia kui kooli säilimine ja anda 

sellega Kernu Põhikooli kasutamata ruumidele ja hooneosale funktsioon; 

 vahendite leidmine vajalike remonttööde jaoks; 

 osalemine erinevates projektides, et toetada kooli ja lasteaia õpikeskkonna arengut ja 

kaasajastamist. 

 
IV Ressursside juhtimine - arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. lasteaia eelarve on juhitud tasakaalukalt ja eesmärgistatult. On konsolideeritud töökohti 

– õppejuht on olnud rühmas õpetaja; majandusjuht on koristanud ja õpetaja abid 

koristavad samuti üldruume. Ühendatud on kooli ja lasteaia remondimehe tegevused 

ning majandusjuhataja ametikoht. 

 

 



2. eelarvestamisel lähtutakse lasteaia arenguprioriteetidest kooskõlas arengukava ja 

üldtööplaaniga. Palgasüsteem on läbinähtav ja personaliga läbiarutatud; 

3. 2018. aasta  lõpus saavutatud kokkulepe lasteaia viimises koolihoonesse ja sellest 

tulenev materjaalsete ja personaliressursside jätkuv eeldatav otstarbekam kasutamine;  

4. kooli ja lasteaia kodulehekülje kaasajastamine, kooli ning lasteaia kodulehe ja kodulehe 

haldamise ühendamine; 

5. lasteaeda on toodud ja kooli sisemise internetivõrguga on ühendatud ELASA 

valguskaabel, juurde on saadud esitustehnikat sh üks multiprojektor, välja on vahetatud 

kõik kabinettides olevad arvutid; 

6. lasteaed on saanud regulaarselt juurde uusi õppevahendeid (sh muusikariistade ja 

rütmipillide osakaal); hea õpikeskkond (üldjoontes korras rühmaruumid, õueala suur ja 

mänguvahendite rohke, palju mänguvahendeid on ka siseruumides); regulaarne 

õppekirjanduse juurdeostmine; 

7. mitmekesised võimalused loodus- ja keskkonnakasvatuseks – eripalgeline loodus 

lasteaia lähedal: mets, põllud, park, tiik, raba.  

 

Ressursside juhtimine – mida ja kuidas teha paremini? 
 

1. lasteaias on ronimisatraktsioonid, mänguväljakud ja õuesõppe paviljon küll olemas, aga 

amortiseerunud – ootame kooli kolimist; 

2. lasteaia piirdeaed on amortiseerunud, kuid avariiremont on toimunud – ootame kooli 

kolimist; 

3. suurem osa lasteaia ruumidest vajab kaasaegset sisustust – ootame kooli kolimist; 

4. õppetööd toetavate IT-tugiteenuste võimaluste laiendamine, uute õppetööd ja 

dokumendijagamist kergendavate programmide kasutusele võtmine; Ootame IT-

teenuste osas valla vastavate spetsialistide suuremat tuge; 

5. lasteaia WIFi võrk toimis 2018/2019. õppeaastal heitlikult; 

6. lasteaed ei ole suutnud loodetud mahus projektidega lisaraha teenida (va KIK-

projektid); 

7. lasteaia saalis ja rühmades ei ole kõrvaldatud kortermaja perioodist pärinevaid 

korstnajalgu, sest see on liiga töömahukas ja kallis ettevõtmine; 

8. lasteaia keldriruumides on väga palju vanu kasutult seisvaid mänguasju ja ka 

õppevahendeid. Need tuleks kas kasutusele võtta või utiliseerida. 

 

V Õppe- ja kasvatusprotsess 

õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase (lapse) areng, õppekava, õppekorraldus 

ja -meetodid, väärtused ja eetika; õpilastega (lastega) seotud tulemused, sealhulgas 

hariduslike erivajadustega õpilastega (lastega) arvestamine, huvitegevus, 

terviseedendus, õpilastega (lastega) seotud statistika, õpilaste (laste) rahulolu ning 

põhikooli  õpijõudlus lähtudes arengukavast 

 
Üldeesmärk: 

 järjekindlus ja süsteemsus õppekasvatustöö ja seonduvate tegevuste 

planeerimisel ja elluviimisel. 

Tegevusprioriteedid:  



 õpilasekeskne lähenemine unustamata kollektiivi õigusi; 

 erivajadustega õpilaste võimaluste piirides toetamine; 

 personali ja õpilaste osalemine kooli mainet ja tuntust tõstvates ettevõtmistes; 

 uute valikainete ja suundade kohandamine kooli õppekavasse; 

 muutunud õpikäsituse rakendamine; 

 hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine; 

 osalemine erinevates projektides, programmides ja üritustel; 

 anda igale õpilasele baasteadmised infoühiskonnas edukalt toimetulemiseks, õpetades 

neid samal ajal hakkama saama ümbritsevast digitaalsest keskkonnast tulenevate 

ohtudega. 

 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess – arengukava eesmärkide täitmine 

 

1. lasteaia suurim tugevus on väikesed rühmad ja selle tõttu individuaalsem tähelepanu 

igale lapsele; 

2. õppe- ja kasvatustööd viiakse läbi süsteemselt;  

3. õppekava eripära on looduskesksus, õuesõpe ja rahvakalendri tähtpäevadele 

tuginemine; 

4.   regulaarne osavõtt loodusprojektdest KIK- i toel; 

5.  osavõtt ülevallalistest ja üleriigilistest tegevustest/üritustest: 

6. 2016/2017. õppeaastal oli lasteaias oma logopeed.  

Õppe- kasvatustöö toimub vanemas rühmas nädalaplaani alusel ja nooremas rühmas kuuplaani 

alusel, mis on kajastatud Eliisis ja planeeritud nädalapäevadele ainevaldkondade kaupa, võttes 

arvesse laste erinevat vanust ja arengutaset. Nädala lõikes on planeeritud tegevuste teemad 

omavahel seotud tervikuks. Aasta lõpus analüüsib kogu meeskond aastaeesmärkide täitmist. 

Õppe- ja kasvatustöös toetume järgmistele pedagoogilistele printsiipidele: 

 Turvalisus 

 Järjepidevus 

 Elulähedus 

 Koduloolisus 

 

Eesmärkidest enam tähelepanu said erinevate loodusprojektide läbiviimine 

keskkonnakasvatuses ja erinevate õppemängude kasutamine õppe-kasvatustegevuses. Kaks 

korda aastas toimusid erinevad väljasõidud Looduse külastuskeskustesse, kus lapsed läbisid 

temaatilise õppeprogrammi. 



Koolieelne rühm on osalenud igal aastal Projektis „Tere kevad“ looduse jälgimises. Aegviidu 

külastuskeskusesse on saadetud igal aastal loodusmaterjalist kunstitöid.  Rühmad osalevad 

meelsasti Räpina aianduskooli taimekasvatuse projektides: „Maasikasõbrad“, „Kurgisõbrad“, 

Tomatisõbrad“ – lapsed kasvatavad ja hoolitsevad ise erinevate taimsede eest aknalaual, mille 

tasuks saavad maitsta maasikaid, kurke või tomateid. Viimasel aastal on tegeletud Rohelise 

kooli programmiga. Väga põhjalik on olnud prügi sorteerimise teema. Kaks etendust prügi 

teemal ja prügikoristuspäevad vanemal rühmal. Viimsis käisime Rannarahva muuseumis, kus 

samuti kordasid lapsed üle prügi sorteerimise vajaduse lähtuvalt mereveest. Viimasel kevadel 

korjati ja määrati  nurmenuku õisi, millest lõpuks sai lastele maitsev tee. Igal kevadel on käidud 

ka koduküla rabaretkel, kus lapsed tutvuvad raba taimestikuga ja elu- oluga.  Erinevad 

loodusmatkad õpetavad lapsi loodust hoidma ja hakkama saama erinevates 

looduskeskkondades.  

 Lapsed õpivad tundma erinevaid taimi ja kaitsma neid 

 Laps tunneb ennast metsas ja rabas hästi 

 Loodusretkedel ka õpetajad omandavad uusi teadmisi looduse teemal 

 Meeskonnatunde arendamine – matkates looduses hooli sõbrast ja vajadusel aita teda.   

Rühmasisese õppe põhieesmärgiks on laste sotsiaalsete, vaimsete ja füüsiliste pädevuste 

kujundamine. Koolieelikud saavad hea ettevalmistuse kooliks, omandades tähed ja numbrid 

ning oskuse lugeda või vähemalt veerida ja arvutada 12 piires. Hea suhtlemisoskus oma rühmas. 

Liikumistundides tutvub laps kõigi nende aladega , mida edaspidi koolis vaja edasi arendada.  

Koolivalmidust kajastavad sisehindamise tulemused. Koolivalmidust lasteaia vanemas rühmas 

hinnatakse õpetaja poolt mitmesuguste kontrolltegevustega: kasvumapi koostamisega, 

arengumänguga, koolivalmidus joonistamistestiga, arenguvestluse käigus lapsevanemaga.  

2016. aasta kevadel taotles üks laps koolipikendust, 2017 ja 2018 aastal koolipikendusega lapsi 

ei olnud. Lapsed asusid õppima Kernu, Ruila ja Laagri kooli. Tagasiside meie laste 

õpitulemuste kohta Kernu ja Ruila koolist on head välja arvatud ATH laps, kellega tuleb ette 

jätkuvalt raskusi.   

Laste arengu jälgimiseks on lapse arengumäng, mida õpetajad lapsega mängivad ja mille põhjal 

toimub arenguvestlus vanemaga. Koolieelikutele koostatakse koolivalmiduskaart, millest 

selgub, et kõik lapsed on omandanud  koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas eeldatud 

pädevused. Erinevatel lastel on erinevad tugevused ja mõni külg vajab arendamist.  

Nooremas rühmas täidetakse arengukaarte 1 kord aastas.  

 



Lasteaias toimub igal aastal Midli- Madli soovikontsert, kus kõik lapased saavad solistina 

esineda. Siit valitakse välja tugevamad esinejad, keda saadetakse edasi, kui vanem toetab, Saue 

valla laululapse võistlusele.  

 

Mitmel aastal on vanema rühma lapsed õppinud mitmeid eesti rahvatantse, mida tuleb tantsida 

kas Laulasmaa või Laagri lasteaialaste tantsupeol. Tänavu oli lastel selgeks õpitud 6 erinevat 

rahvatantsu, lisaks on kolmel aastal õppinud ka õpetajad selgeks erinevaid rahva- ja 

seltskonnatantse, mid tantsiti laste tantsupeol. Filmiti üles kogu lasteaia tantsitud Kaer- Jaan 

rahavusvehelisel tantsupäeval, mis lisati ülevallalisse videosse.   

 

Liikumisõpetaja valmistab ette koolieelikuid ja ka nooremiad sportimiseks Kernu staadionil. 

Igal aastal on kaks korda lastele ette valmistatud 30m jooks, kaugushüpe, pallivise ja 

orienteerumismäng ümber staadioni. Lapsed spordivad hea meelega.  

 

Õppe- ja kasvatusprotsess – mida ja kuidas teha paremine? 

1. 2017-2019. õppeaastatel hindas lasteaia lapsi kooli logopeed, kuid süstemaatilist 

logopeedi tuge lapsed ei saanud. Kooli psühholoog ei jõudnud 2018/2019. õppeaastal 

oma tegevusega lasteaeda. Kooli sotsiaalpedagoog/HEV ko ei jõudnud 2017/2019. 

õppeaastatel oma tegevusega eriti lasteaeda; 

2. lasteaiast on jõudnud kooli laps, kes oleks vajanud juba lasteaias suuremat tähelepanu. 

St lasteaia õppejuhilt tuli lasteaialaste koolivalmiduse kohta puudulik info. Lasteaed 

peab tõhustama HEV laste seire ja tugisüsteeme; 

3. eesmärk kasutada õppetöös digivahendeid ei ole täiel määral realiseerunud; 

4. lasteaia õuealale ei ole tehtud planeeritud loodusõpperada; 

5. lasteaia muusikaõpetus ei ole alati eakohane. 

  

Kinnitan 20.02.2020 kk nr 1-3/12. 

Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus § 242  lõiked 1-3.  

  

Kernu Põhikooli lasteaiaosa sisehindamise aruande on kooskõlastanud hoolekogu 4.12.2019 

(protokoll nr 14) ja pidaja 18.02.2020 kiri nr 9-3/7778-2. 


