
Väljavõte Lasteaia Õppekavast 

LAPSE KOOLIVALMIDUSE HINDAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 

 

Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele. 

Koolivalmidus koosneb füüsilisest, vaimsest ja sotsiaalsest aspektist. Omavahel põimudes ja 

üksteisest sõltudes moodustavad nad terviksüsteemi, mis aitavad lapsel toime tulla õppimise 

ja keskendumisega. Lapse valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu 

koolieelse ea jooksul. Valmisoleku kujunemist mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja 

võimed kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb. 

 

Füüsilise arengu seisukohalt on olulised: 

 lapse tervislik seisund, sellest olenevad lapse koormustaluvus ja töövõime; 

 lapse üldfüüsiline areng, liikumisaktiivsus ja vastupidavus; 

 lapse oskus valitseda oma liigutusi ja liikumist; 

 lapse motoorne areng – käelihaste tegevus ning käe ja silmade koostöö. 

 

Vaimse arengu seisukohalt on olulised: 

 kuidas laps oma teadmised ja oskused esile toob, kuidas ta oskab neid kasutada, 

 kuidas ta lahendusteni jõuab jms; 

 lapse vaatlusoskus (oskus kuulata ja uurida, koondada tähelepanu); 

 lapse kujutlused ruumist ja ajast (orienteerumine ajas ja ruumis); 

 lapse oskus järjestada, rühmitada, võrrelda (loogiline mõtlemine) jms; 

 lapse kõne, väljendus- ja jutustamisoskus; 

 lapse oskus tajuda detaile ja tervikut, üldistada; tajude eristusvõime ja mõtestatus. 

 

Sotsiaalse arengu seisukohalt on olulised: 

 lapse soov õppida ja omandada uusi teadmisi; 

 lapse igapäevane käitumine (on omandanud tavalised käitumismallid); 

 lapse oskus ja iseseisvus seada eesmärke ja ülesandeid; 

 lapse tahe täita täiskasvanu nõudmisi. 

 

Lapse koolivalmiduse kujunemist jälgitakse pedagoogide poolt lapse arengu analüüsimise 

käigus kogu koolieelsel perioodil vastavate juhendite alusel. Kõik saadud tulemused 

dokumenteeritakse ja lisatakse  arengumappi.  

 

Koolivalmiduse hindamine toimub arengu analüüsimise põhjal, millest antakse tagasisidet 

lapevanemale. Saadud arengu tulemusi kirjeldatakse üldoskuste ning õppe– ja 

kasvatustegevuse valdkondades lapse koolivalmiduskaardil (lisa 1), tuues välja lapse 

tugevused ja arendamist vajavad küljed. Koolivalmiduskaardile märgitakse lapse lasteasutuses 

viibitud ajaperiood.  

 

Koolivalmiduskaart registreeritakse ja arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale. 

Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalevad isikud: rühmaõpetajad, 

muusika-ja liikumisõpetaja, logopeed, lapsevanem (eeskostja) ja direktor. 

 

Lapsevanemat nõustatakse koolipikenduse küsimuses ja koolipikendust saavatele lastele 

töötatakse välja individuaalne arenduskava. Vajadusel kasutatakse erispetsialistide abi. 

 

Lasteaia õppekava läbinule väljastab direktor tunnistuse. 


