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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED LAPSEVANEMATE KÜSITLEMISEST

Küsitlus viidi läbi detsembrikuus 2012. Sel aastal õppis koolis 72 last. Küsitlusele vastas
49 lapsevanemat, kelle poolt oli märgitud 57 õpilast. Seega on küsitletud 79,1% õpilaste
vanematest. Lasteaia lapsevanemate küsitluslehti tagastati 17. Seega on küsitlusele
vastanud 59% lasteaia lastevanematest.

Selgitus:
Alljärgnevalt on toodud küsimused ja selle järel kokkuvõtted lapsevanemate vastustest.
Kollasega – on märgitud enimpakutud vastused

I ÜLDOSA
1. Sugu
Küsitlusele vastas 10 meest (20%) ja 39 naist (80%).

2. Teie laps(ed) õpivad (tõmmake ring ümber) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klassis
Vastati: 1. kl – 4; 2. kl – 9; 3. kl – 4; 4. kl – 8; 5. kl – 7; 6. kl – 10; 7. kl – 2; 8. kl – 6; 9.
kl - 7

II KOOL
3. Tõmmake alljärgnevate väidetele vastavalt oma arvamusele ring ümber ( 1 –
nõustun täielikult; 2- olen enam-vähem nõus, 3 – ei oska öelda, 4 – pigem ei ole nõus, 5 – ei nõustu üldse)

Enimpakutud vastusevariandid olid järgmised:
Tabel 1. hinnang 2012 hinnang 2008
1) Koolis arvestatakse minu lapse
võimetega

1 2 3         4         5 seda küsimust ei olnud

2) Koolil on hea maine 1 2         3         4         5 1         2 3         4         5

3) Koolis on kõrge õpetamise tase 1 2 3         4         5 1 2 3         4         5

4) Kooli personal on koostöövalmis 1 2 3         4         5 1 2 3         4         5

5) Koolibussi liikumise graafik sobib
meile

1 2         3         4         5 1 2 3         4         5

6) Teie lapsele meeldib koolis käia 1         2 3         4         5 1         2 3         4         5

7) Koolis on mitmekülgne
huvitegevus

1 2 3         4         5 1         2 3 4 5

8) Koolis on mitmekülgsed
sportimisvõimalused

1 2         3         4         5 1 2 3         4         5

9) Koolis toimib hästi järeleõppimise
süsteem  (va lasteaia vanemad)

1         2 3         4         5 1 2         3 4 5

10)Teie lapse soovide ja vajadustega
arvestatakse

1 2 3         4         5 1 2 3         4         5



Koostatud Mõniste Kooli sisehindamise raames
2012

2

Kui vaadata, kuidas jagunesid vastused protsentuaalselt, siis olid tulemused järgmised:
Tabel 2.
küsimus täiesti nõus või

enam-vähem
nõus

pigem ei ole
nõus või pole
üldse nõus

1) Koolis arvestatakse minu lapse võimetega 67% 4%
2) Koolil on hea maine 76% 4%
3) Koolis on kõrge õpetamise tase 70% 13%
4) Kooli personal on koostöövalmis 78% 9%
5) Koolibussi liikumise graafik sobib meile 69% 22%
6) Teie lapsele meeldib koolis käia 81% 8,5%
7) Koolis on mitmekülgne huvitegevus 57% 25%
8) Koolis on mitmekülgsed sportimisvõimalused 78% 9%
9) Koolis toimib hästi järeleõppimise süsteem  (va
lasteaia vanemad)

60% 8%

10)Teie lapse soovide ja vajadustega arvestatakse 62% 11%

2008. aastal oli 32% lapsevanematest täiesti nõus väitega, et koolil on hea maine. 2012.
aastal väitega täiesti nõus 43%. Nii 2008. aastal kui 2012. aastal oli nende lapsevanemate
osa sama (31%), kes märkisid „täiesti nõus“ väite kohta, et kooli personal on
koostööaldis. 2012. aastal oli rohkem neid lapsevanemaid, kes olid rahul kooli
huvitegevusega ja sportimisvõimalustega. Samuti oldi rohkem rahul kooli järeleõppimise
süsteemiga. Ka lasteaia osas on trendid üldiselt samad, kui rahulolu näitavad protsendid
on isegi kõrgemad. Näiteks oli 82% lastevanematest arvamusel, et tema lapse võimetega
arvestatakse. 91% arvas, et koolil on hea maine. Sama palju oli neid, kes arvasid, et
koolis on kõrge õpetamise tase.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Panustada huvitegevuse mitmekesistamisse
 Tutvustada lapsevanematele õppekasvatustöö tulemusi (näidata tulemuslikkust).

4. Kas olete rahul või ei ole rahul (märkige rist):

jah ei
   õppetöö kvaliteediga
   õpetajatega
   toitlustamisega
   ühisüritustega
   ringide tööga
   info liikumisega kooli ja kodu vahel
   lapse õpitingimustega (seda küsimust ei küsitud 2008. aastal)

Alljärgneval joonisel on toodud „jah“ vastused välja toodud protsentides võrrelduna ka
2008. aastaga.
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Joonis 1. Lastevanemate rahulolu erinevate valdkondadega protsentides võrrelduna 2008.
ja 2012. aastal.

Võib väita, et lastevanemate rahulolu on kasvanud kõigis küsitud valdkondades. Kõige
enam on kasvanud rahulolu ringide tööga. Samuti on oluliselt kasvanud rahulolu
ühisüritustega. Rahulolematumad on lapsevanemad info liikumisega kooli ja kodu vahel.
Märkimist väärib, et kui vaadata lasteaia vanemate küsitluse tulemusi eraldi, siis on 100%
lasteaia vanematest rahul õppetöö kvaliteediga, õpitingimustega ja ka õpetajatega.
Toitlustamisega oli rahul 91% ja ühisüritustega 73% lasteaia lapsevanematest. Info
liikumisega oli rahul 45%, mis on aga väiksem kui kooli lastevanemate arvates.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Tutvustada lapsevanemate rahulolu-uuringute tulemusi sihtgruppidele
 Parendada info liikumist kooli ja kodu vahel

2008. aastal küsiti ka millest sõltuvad lapsevanema arvates lapse hinded. 2012. Aastal
seda ei küsitud, kuna see küsimus ei anna kokkuvõttes kooliarenduseks vajalikku
informatsiooni.

5. Kas Teie arvates on kodutööde maht:
 piisav
 koduseid ülesandeid on liiga palju
 koduseid ülesandeid on liiga vähe
 muu (seda varianti 2008. aastal ei olnud)

Muude variantidena pakuti:
1. Nädalavahetusteks võiks olla vähem õppida - 3 korda
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2. Mõnikord on juhtunud, et on liiga palju õppida – 2 korda
3. Matemaatikas võiks olla minu lapsel rohkem koduülesandeid
4. Võiks vähem olla

Kokkuvõte lapsevanemate vastustest on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Lapsevanemate arvamus koduste ülesannete mahu kohta protsentides võrrelduna 2008.
ja 2012. aastal.

Enamus lapsevanemaid arvab, et koduseid ülesandeid on piisavalt. Langenud on lapsevanemate
osakaal, kes arvavad, et koduseid töid on liiga palju, kuid selliselt arvajate osakaal on endiselt
märkimisväärne.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Analüüsida õpilastele antavate koduste tööde mahtu ja rakendada sellest lähtuvalt

vajalikke meetmeid.

6. Kas olete rahul oma lapse õppetöö tulemustega?
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Joonis 3. Lapsevanemate rahulolu oma lapse õppetöö tulemustega protsentides võrrelduna 2008.
ja 2012. aastal. %

Lapsevanemaid, kes pole rahul oma lapse õppetöö tulemustega, oli 6% vastanuist.  „Ei
ole rahul“ vastust paluti küsitluses põhjendada.  Põhjenduseks oli ühel korral lisatud, et
„laps on ise laisk“. Lasteaia lapsevanematest olid lapse õppetöö tulemustega rahul 67%,
enam-vähem rahul 22% . Rahulolematuid lapse õppetöö tulemustega lasteaia
lastevanemate seas ei olnud.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lapsevanemad on üldiselt rahul oma lapse õppetöö tulemustega.

7. Kuidas hindate oma lapse õpetajaid?

Joonis 4. Lapsevanemate rahulolu oma lapse õpetajatega protsentides võrrelduna 2008. ja
2012. aastal.

2012. aastal olid paar lapsevanemat märkinud kaks vastusevarianti. Keegi ei olnud
märkinud, et ei tunne oma lapse õpetajaid. Kui 2008. aastal oli märkinud 4 lapsevanemat,
et on üksikutega rahul, siis 2012. aastal oli neid lapsevanemaid 7. Muus osas erinevusi ei
olnud. Kui vaadata lasteaia osa eraldi, siis 100% lapsevanemaist arvas, et on enamiku
õpetajatega rahul.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lapsevanemad on üldiselt oma lapse õpetajatega rahul.
 Selgitada välja lapsevanemate rahulolematuse põhjused.
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8. Kas lapsel esineb koolis konflikte?

Joonis 5. Lapsevanemate arvamus konfliktide esinemise kohta koolis protsentides
võrrelduna 2008. ja 2012. aastal.

Tõusnud on nende lapsevanemate osakaal, kes arvavad, et nende lapsel on koolis
konflikte. Küsimuses paluti „jah“ vastusevariandi puhul selgitada kellega lapsel koolis
konflikte esineb. Selgitustena märgiti:
kaasõpilastega – 35% neist, kellel esineb koolis konflikte
õpetajatega – 6% neist, kellel esineb koolis konflikte
teiste töötajatega – 2% neist, kellel esineb koolis konflikte.
Märkimisväärne on lapsevanemate osakaal, kes ei tea, kas nende lapsel koolis konflikte
esineb või mitte. Arvestada tuleks ka seda, et 42%, kes arvasid, et nende lastel esineb
konflikte, on 20% lasteaia lapsevanemad.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Tutvustada õpilastele küsitluse tulemusi ja selgitada neile põhimõtteid, mis

aitaksid vähendada konflikte koolis.
 Jagada lapsevanematele rohkem infot koolis toimuva kohta.

9. Kas lapsel esineb koolistress?

Joonis 6. Lapsevanemate arvamus koolistressi esinemise kohta koolis protsentides
võrrelduna 2008. ja 2012. aastal.
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Endiselt on kõrge lapsevanemate osakaal, kes arvavad, et nende lapsel esineb koolistressi.
Vähenenud on nende lapsevanemate osakaal, kes ei osanud öelda, kas nende lapsel esineb
koolitress. Lasteaia vanematest arvas 10%, et nende lapsel esineb koolistress.
Küsimuses paluti "Jah“ vastusevariandi puhul selgitada, mil moel koolistress avaldub.
Lapsevanemad märkisid selgituseks, et lapsed on väsinud, laste koormus on suur, laps on
veerandi lõpus väsinud. Märgiti ka, et see avaldub peavalus, üldises väsimuses.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Analüüsida õpilaste koormuse hajutamise võimalusi ja rakendada vajalikke

meetmeid.

III TURVALISUS

10. Kuidas Teie laps kooli tuleb?

Joonis 7. Lapsevanemate vastused kooli tuleku transpordi osas protsentides võrrelduna
2008. ja 2012. aastal.

Sellele küsimusele võis märkida mitu vastusevarianti. 38 lapsevanemat olid märkinud, et
nende laps(ed) tuleb kooli bussiga. Bussiliikluse korraldus mõjutab 79% lapsevanemaid.
Vähenenud on laste arv, keda pereliige toob kooli autoga. Vaid 4% vastas, et laps(ed)
tulevad kooli jalgsi.

Lasteaia lastevanematest vastas 73%, et pereliige toob lapse kooli autoga, 27% vastas, et
laps tuleb bussiga ning 9% vastas, et laps tuleb jalgsi.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Bussiliiklust korraldades arvestada lapsevanemate vajadusi ja bussiliikluse

olulisust õpilaste transpordiks.
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11. Kas Teie arvates on koolitee piisavalt turvaline?

Joonis 8. Lapsevanemate hinnang lapse koolitee turvalisusele protsentides võrrelduna
2008. ja 2012. aastal.

Tõusnud on lapsevanemate osakaal, kes arvavad, et nende lapse koolitee on turvaline.
2008. Aastal olid paar lapsevanemat märkinud mitu varianti – seetõttu on andmetes
ebakõla protsendi osas. 100% lasteaia vanematest arvas, et nende laste koolitee on
turvaline.

„Ei“ vastuse puhul paluti märkida mis osas pole koolitee turvaline. Kommentaaridena oli
lisatud üksi bussi peale mineku ja libeduse ohtu.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lapsevanemad üldiselt arvavad, et koolitee on turvaline.

12. Kas Teie arvates lapse koolikeskkond on piisavalt turvaline?
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Joonis 9. Lapsevanemate hinnang koolikeskkonna turvalisusele protsentides võrrelduna
2008. ja 2012. aastal.

Lapsevanemate osakaal, kes arvavad, et koolikeskkond on turvaline, on vähenenud.
Küsitluse tulemusi võis selles osas mõjutada vahetult enne küsitlemist toimunud
intsident. Lapsevanematel paluti ka põhjendada, mis osas nende arvates ei ole
koolikeskkond turvaline. Lisati, et põhjuseks on kaasõpilased (kuuel korral). Samuti oli
lisatud ühel korral, et õpetaja peaks õpilasi kuulama.

Lasteaia vanematest arvas 91%, et nende laste koolikeskkond on turvaline.
Lisamärkustesse oli lisatud „ei „ vastusevariandi puhul teiste laste poolt haigettegemist.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Uurida täiendavalt, kas lapsevanemate arvamus koolikeskkonna turvalisuse

vähenemise kohta on ajutine või on see tõesti nende arvates koolikeskkonna
turvalisus vähenenud.

13. Mis tagaks Teie arvates turvalisuse koolis

Küsimusele vastas 12 lapsevanemat, mis on 24,5% vastanuist. Vastusteks oli kirjutatud:
1. Kõik kooli töötajad peavad vastutama õpilaste eest. Kui teised töötajad näevad

probleemi, siis tuleb samuti vahele astuda. – 1 lapsevanem;
2. Käitumishäiretega, vägivaldsed õpilased häirivad – 2 lapsevanem;
3. Turvalisuse tagaks õpetajate ja personali tähelepanelikkus – 4 lapsevanemat;
4. Juhtkonna kiired ja mõjuvad otsused – 1 lapsevanem;
5. Lapsevanemate teavitamine kiusajatest – 1 lapsevanem;
6. Kui õpetaja ei salga probleemi – 1 lapsevanem;

14. Kas Teie laps on kogenud koolivägivalda (agressiivsust)?
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Joonis 10. Lapsevanemate arvamus lapse koolivägivalla kogemise osas protsentides
võrrelduna 2008. ja 2012. aastal.

Märkimisväärselt on kasvanud lapsevanemate osakaal, kes arvavad, et nende laps on
kogenud koolivägivalda. Samuti on kasvanud nende osakaal, kes ei osanud öelda.  „Jah“
vastuse puhul paluti selgituseks kirjutada kelle poolt ja millist koolivägivalda on
lapsevanema arvates tema laps kogenud. Selgitusena lisati:

1. Klassikaaslaste poolt – 8 lapsevanemat
2. Kaasõpilaste poolt – 9 lapsevanemat
3. Õpetajate poolt vaimset – 3 lapsevanemat
4. Narrimine - 1 lapsevanemat.

Nimetati ka füüsiliselt haigettegemist.

64% lasteaia vanemaist arvas, et nende teada pole laps koolivägivalda kogenud. 18%
arvas siiski, et on kogenud vaimset ja sama palju oli neid, kes arvasid, et ka füüsilist.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Uurida kas õpilased tunnetavad, et nende koolikeskkond pole turvaline.

IV KOOL-KODU KOOSTÖÖ

15. Millist koostöövormi eelistate kooliga suhtlemisel? (märkige kõik sobivad)
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Joonis 11. Lapsevanemate eelistused koostöövormide osas protsentides võrrelduna 2008.
ja 2012. aastal.

Selle küsimuse puhul võis lapsevanem märkida mitu vastusevarianti. Oluliselt on tõusnud
e-kooli osa lapsevanemate eelistustes. Samuti on tõusnud eelistus üldkoosolekute ja
klassikoosolekute osas. Jätkuvalt pole lapsevanemad huvitatud koolitustest.

Kui tuua välja lasteaia lapsevanemad eraldi, siis neile oli eelistatuimaks koostöö viisiks
isiklikud kontaktid õpetajatega (73%), sellele järgnesid koosolekud (55%) ja
arenguvestlus (55%).

Kokkuvõte ja järeldused:
 Kasutada lapsevanemaga suhtlemiseks eelistatuimaid koostöövorme: e-kooli,

koosolekuid ja arenguvestlusi ning lasteaias vahetut suhtlemist, arenguvestlusi ja
koosolekuid.

16. Kui tihti käite lastevanemate koosolekul?
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Joonis 12. Lapsevanemate osalemine koosolekutel protsentides võrrelduna 2008. ja 2012.
aastal.

Vastust paluti põhjendada. Põhjenduseks oli lisatud, et lapsevanem on ise õpetaja või
lapsevanem ei saa osaleda (mõnikord) töökohustuste tõttu.

Kokkuvõte ja järeldused:
 98% lapsevanematest märkis, et osaleb lastevanemate koosolekutel.

17. Mida Te ootate kõige enam lastevanemate koosolekult?

Paluti järjestada alljärgnev loetelu tähtsuse järjekorras:
 infot lapse õppimise kohta
 infot lapse käitumise kohta
 infot lapse suhete kohta klassikaaslastega
 infot lapse suhete kohta õpetajatega
 kasvatusalaseid nõuandeid
 üldist infot koolis toimuva kohta
 kooli arenguplaane

Järjestus kujunes järgmiseks (sulgudes keskmine):
1. infot lapse õppimise kohta (1,4)
2. infot lapse käitumise kohta (1,77)
3. infot lapse suhete kohta klassikaaslastega (2,72)
4. infot lapse suhete kohta õpetajatega (2,73)
5. üldist infot koolis toimuva kohta (2,82)
6. kooli arenguplaane (4,10)
7. kasvatusalaseid nõuandeid (4,15)

Kõige enam soovitakse infot saada oma lapse õppimise ja käitumise kohta.
Vähemtähtsam on info suhete kohta klassikaaslaste ja õpetajate kohta ning üldine info
koolis toimuva kohta. Kõige vähem ollakse huvitatud kooli arenguplaanidest ja
kasvatusalastest nõuannetest. Üldiselt ei ole võrreldes 2008. aastaga võrreldes muutusi.
2008. aastal ei küsitud arvamust kasvatusalaste nõuannete kohta.
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Ka lasteaia lastevanemate arvamused olid üldiselt samad. Erinevuseks oli see, et lasteaia
vanemate jaoks on eelistatuim info lapse käitumise kohta ja seejärel õppimise kohta.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lapsevanemate koosolekuid korraldades lähtuda nende ootustest: anda neile infot

eelkõige nende lapse õppimise ja käitumise kohta ning ka suhete kohta
klassikaaslaste ja õpetajatega.

18. Millisel teel soovite saada infot koolis toimuva kohta?

Joonis 13. Lapsevanemate eelistatuimad info saamise viisid protsentides võrrelduna
2008. ja 2012. aastal

Väga oluliselt on tõusnud e-kooli osakaal eelistatuimate info saamise viiside seas – 2%lt
64%le. Samuti on oluliselt tõusnud kirjalikult saadetavate teadete ja infolehtede roll. Ka
e-posti osa on tõusnud. Vähenenud on kooli ajalehe eelistamine, mille põhjuseks võib
olla see, et viimastel aastatel pole enam kooli ajalehte väljatrükitult koju saadetud.

Kui tuua lasteaia vanemad eraldi välja, siis on nende jaoks eelistatuim info saamise viis
kirjalikud infolehed (73%) , kodulehekülg (73%) ja e-post (64%).

Kokkuvõte ja järeldused:
 Kasutada lapsevanematele info edastamiseks nende poolt eelistatuimaid viise: e-

kooli ja kirjalikke teateid.
 Tõsta e-kooli rolli info edastamise kanalina.
 Jätkata lasteaia kodulehekülje arendamist
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19. Millistest koolitustest oleksite huvitatud?

Eelnevalt selgus, et lapsevanemad ei olnud koolitustest huvitatud. Sellegipoolest olid 33
lapsevanemat küsimusele vastanud. Valida sai kahe variandi vahel, mida kasutati ka
2008. aasta küsitluses ning mis tulenes päevakorras olnud teemadest. Valikud olid
järgmised:

1. Murdeealiste käitumisalast – soovis 23 lapsevanemat (47% vastanuist)
2. Õpiraskuste teemalist koolitust – soovis 14 lapsevanemat (29% vastanuist).

Muid lapsevanematele mõeldud teemasid lisatud ei olnud, kuigi selleks oli küsitlusvormil
jäetud punktiir. Üks lapsevanem oli vastanud, et võiks toimuda koolitus õpilastele
koolivägivalla teemal. Ka 2008. aastal oli lapsevanemate huvi koolituste vastu
tagasihoidlik.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lapsevanematele suunatud koolitusi ei ole otstarbekas enne korraldada, kui on

muutunud nende suhtumine ja meelsus kooli poolt pakutavate koolituste osas.
 Selgitada lapsevanematele meie ühist huvi pakkuda võimalusi osaleda kooli poolt

korraldatavatel koolitustel.

20. Kui rahul olete koostööga kooli ja kodu vahel?

Väga rahul oli 15% vastanuist.
Rahul oli 59% vastanuist (27 lapsevanemat).
„Ei oska öelda“ vastas 13%.
Rahul ei olnud 11% vastanuist.
Üldse ei olnud rahul 2% vastanuist (1 lapsevanem).

2008. aastal seda ei küsitud. 74% lapsevanematest on rahul koostööga kooli ja kodu
vahel. 21. Küsimusena paluti märkida, juhul, kui lapsevanem ei ole rahul koostööga,
mida saaks kool teha paremini. Lapsevanemad olid kirjutanud:
1. Infovahetust saaks parandada – 6 korral
2. E-kooli võiks lapse kohta ka kiidusõnu kirjutada – 1 korral
3. Rohkem suhtlemist lapsevanemaga – 1 korral
4. Rohkem sooviks tagasisidet – 1 korral
5. E-kool peaks olema operatiivsem – 1 korral
6. Info ürituste kohta peaks olema alati kodulehel – 1 korral

Lasteaia lapsevanemad olid koostööga kooli ja kodu vahel rohkem rahul. Keegi ei olnud
märkinud, et ei ole rahul. Seega rahulolevaid oli 100%, neist 64% olid rahul ja 27% väga
rahul. 9% ei osanud öelda.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Parandada info liikumist kooli ja kodu vahel.



Koostatud Mõniste Kooli sisehindamise raames
2012

15

22. Kas olete huvitatud, et Teie lapsega tegeleta koolis peale õppetunde kauem? Kui
kaua võiks kool pakkuda Teie lapsele peale õppetööd arendavaid tegevusi?

Vastati järgmiselt:
1. Olen huvitatud bussiringini – 5 korral
2. Olen rahul, pole mõtet üle ka pingutada – 1 korral
3. Olen huvitatud, 1-2 tundi – 2 korral
4. Nii palju kui võimalik – 1 korral
5. 2-3 tundi – 1 korral
6. Erinevaid tegevusi võiks pakkuda kõigile vanuseastmetele – 1 korral
7. Laps osaleb praegu – 1 korral
8. Rohkem ei soovi – 4 korral
9. Tore, et on parandusõpe – 1 korral
10. Kui on põnev tegevus, siis jah – 1 korral
11. Praegune kellaaeg on kojujõudmiseks sobiv – 1 korral.

Seega vastas küsimusele 19 lapsevanemat, kellest 13 oli pigem pooldaval ja 6
vastupidisel seisukohal.

Kokkuvõte ja järeldused:
 Lisategevusi planeerides arvestada võimalusel lapsevanemate soovidega

bussiringide osas.
 Lisategevusi planeerides, mille tõttu koolipäevad muutuksid pikemaks, uurida

täiendavalt lisaks õpilastele ka lapsevanemate huvi ja ootusi.

22. Mis on Teie arvates koolis väga hästi?

Sellele küsimusele vastati järgmiselt:
 Lasteaias on toredad kasvatajad
 Mõni õpetaja on väga tore ja abivalmis
 Koolimaja on alati puhas
 Lapsed on viisakad
 Õpetajad on spetsialistid
 Õpetajate ja õpilaste üksteisetundmine
 Toredad töötajad ja tugevad õpetajad
 Tahaks öelda kiidusõnu teie noorele matemaatika õpetajale
 Kõik on väga hästi – 3 korral
 Olen kõigega rahul – 2 korral
 Kõik on nagu üks suur pere
 Üksteist aidatakse
 Üksteisest hoolitakse
 Head õpetajad
 Ilus koolimaja
 Laps läheb hea meelega kooli
 On oluline, et pikapäevarühmas tegeletakse kodutöödega
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 Kooli ja lasteaia õhkkond on väga sõbralik ja kodune.
 Õpetajad teevad tööd südamega
 Õpetajad tunnevad õpilasi
 Rohkem on häid kui halbu asju.
 Spordile pannakse rõhku ja lapsed armastavad spordiga tegeleda
 Tulemused spordis
 Tase on kõrge ja see soodustab edasijõudmist teistes koolides
 Huvitegevus
 Õpetamine
 Toitlustamine
 Sporditegevus
 Pikapäevarühm
 Huviringid
 Mõistmine, hoolivus, austus
 Õpetajad on tasemel
 Õpetajad saavad tegeleda lastega individuaalselt
 Kogu kooli personal tegeleb kasvatustööga.
 Väga hea mänguasjade valik lasteaias
 Lasteaias tehakse palju käelist tegevust
 Käiakse looduses ja talvel kelgutamas
 Väiksed rühmad
 Toredad kasvatajad
 Kogemustega personal
 Erinevad tegevused
 Ühisüritused koos vanematega
 Vastutulelikud kasvatajad
 Toit mitmekesine
 Väga head ja mõistvad kasvatajad
 Toredad etendused, ilusad eeskavad
 Lastele õpetatakse lasteaias ilusaid pilte tegema
 Väga hästi selgeks õpetatud laulud ja tantsud esinemistel
 Telefoniühendus kasvatajate poolt lastevanematele on hea
 Lapsel on lasteaias lõbus
 Arvestatakse laste soovidega
 Lasteaia üritused
 Väike ja hubane lasteaed
 Õpetajad ja abid on vahvad
 Arvestatakse lapse vajaduste ja võimetega


