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Lasteaia lapsevanemad  
2019 aasta rahulolu uuringuks jagati välja 35 ankeeti, millest  laekus tagasi 25. 

Vastused küsimustele (variand: üldsegi mitte; enamasti ei;  enamasti; mitte alati; jah alati)  

1. Meie lapsele meeldib lasteaias 4,44 

2. Rühmatöötajad on meie  jaoks alati olemas ja meil on usalduslik suhe 4,56 

3. Oleme rahul informatsiooniga rühmast toimuvast 4,60 

4. Saame rühmaõpetajatelt infot lapse arengu kohta 4,48 

5. Saame erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot (kohalik ajaleht, 
valla ja lasteaia koduleht, rühmade infostendid jm) 4,48 

6. Meie lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu, kes suudab mõjutada lasteaias toimuvat 3,91 

7. Peame vajalikuks arenguvestlusel rühmaõpetajatega lapse arengust tagasiside saamist 4,76 

8. Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (eripära, allergiad, tervis, andekas laps) 4,71 

9. Lastevahelised suhted meie lapse rühmas  on sõbralikud 4,13 

10. Arvame, et meie lapsele on rühmas loodud tema arengut soodustav keskkond 4,42 

11. Rühmaruumid ja mänguvahendid on korras, puhtad ja nägusad 4,78 

12. Lasteaias käimine on arendanud meie lastiga külgselt 4,83 

13. Lasteaias käimine on arendanud meie lapse sotsiaalseid oskusi (lugupidav suhtlemine, 
reeglite täitmine jm.) 4,57 

14. Meile meeldivad peredele korraldatavad üritused lasteaias 4,29 

15. Oleme rahul sellega, kuidas meid kaasatakse rühma ja lasteaia tegevustesse 4,42 

16. Oleme rahul lapse toitlustamisega lasteaias 4,83 

17. Lasteaia territoorium on lastele turvaline. Õueatraktsioonid ja looduskeskkond pakuvad 
lastele piisavalt tegevust  4,58 

18. Oleme rahul lasteaias pakutavate huviringide valikuga 4,35 

19. Oleme rahul lasteaia töörežiimiga suvekuudel 4,13 

20. Oleme rahul lasteaia juhtkonna tegevusega lasteaia elu korraldamisel 4,35 

28. Probleemide puhul saame pöörduda lasteaia direktori poole 4,61 

29. Oleme rahul kohaliku omavalitsuse suhtumisega lasteaia probleemidesse 3,85 

30. Peame kinni lasteaia ja lapsevanemate ühistest kokkulepetest (haige lapse lasteaeda 
toomine, lasteaia tasu õigeaegne tasumine jne.) 4,42 

31. Meile meeldivad meie lasteaia traditsioonid 4,46 
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Lasteaialastevanemate vastuste võrdlus 2016/17 – 2018/19 õa  

Joonis 1 
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Küsimustele vastamise tulemused viie palli süsteemis 2017 – 2019 aastate võrdlus
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Kõige meeldivamad üritused lasteaialaste vanemate vastustes on:   

Joonis 2 

Lasteaia lastevanematele enim meeldinud ettevõtmised lasteaias. 

Lasteaia lastevanemate ettepanekud lasteaia elu paremaks korraldamiseks.  

 Toredad oleksid ekskursioonid vanemate töö juurde! Aga paraku pisikestega suht 

raske ettevõtmine! 

 Kuu aega suvepuhkust muudab lapse organiseerimise väga raskeks, sest vanemad ei 

puhka kõik terve juulikuu, võiks olla kasvõi valverühm 2 nädalat. 

 Väga tublid olete! Teete tööd südamega ja oleme kõigi ja kõigega väga rahul 5+ :) 

 Ootaksin rohkem lasteaiast ka väljaspool käimist-ekskursioonid, nukuteater, looduses 

olemine! 

 Kõigi laste kaasamine näidenditesse. 

 Kahjuks ei ole mõtteid. 

 Veel rohkem erinevaid väljasõite → ahhaa, loomaaed, jääaja keskus jne :) 
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Õpilaste lapsevanemad 

Lindi kooli õpilaste lastevanematele jagati välja 44 ankeeti millest laekus 30 ankeeti. 

1. SUHTED KOOLIS („1“ ei nõustu üldse, „5“ täiesti nõus) Alagrupi keskmine 4,73 

1) Kooli õpilaste  ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  4,77 

2) Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,70 

3) Klassijuhataja on minu lapse jaoks vajadusel olemas 4,83 

4) Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,63 

2. INFO LIIKUMINE KOOLIS Alagrupi keskmine 4,19 

1) Koolis toimuva kohta saan infot oma lapselt 4,00 

2)Koolis toimuva kohta saan infot klassijuhatajalt 4,70 

3) Koolis toimuva kohta saan infot lapse päevikust 3,57 

4) Koolis toimuva kohta saan infot lapsevanemate üldkoosolekult 4,30 

5) Koolis toimuva kohta saan infot kooli koduleheküljelt 4,40 

6) Koolis toimuva kohta saan infot kooli Facebooki leheküljelt 4,41 

7) Olen kursus kooli hoolekogu tööga 3,33 

8) Mulle meeldivad meie kooli traditsioonid 4,82 

3. ÕPPETÖÖ  Alagrupi keskmine 4,78 

1) Minu lapse õpetajad on pädevad 4,93 

2) Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades 4,67 

3) Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi ja tunnustatakse piisavalt 4,83 

4) Saan õigeaegselt vajaliku infot lapse kodutööde ja hinnete kohta 4,67 

4. ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD  Alagrupi 
keskmine 4,78 

1) Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks 4,83 

2) Õppetöö jätab lapsele piisavalt aega huvitegevuseks 4,72 

5. TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE  Alagrupi keskmine 4,60 

1) Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 4,26 

2) Minu laps saab vajadusel järeleaitamise tunde ja konsultatsioone 4,54 

3) Andekamate laste arendamisega tegeletakse 4,70 
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4) Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud 4,89 

6. KOOLI ÜLDINE MAINE JA RAHULOLU  Alagrupi keskmine 4,82 

1) Minu laps on rahul koolitoiduga 4,72 

2) Minu lapse koolil on hea maine 4,90 

3) Minu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 
4,76 

4) Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli ja/või soovitaksin oma lapse kooli ka tuttavate 
lastele 4,83 

5) Olen oma lapse kooliga rahul 4,90 

Joonis 3 

 

Alagruppide tulemused viie palli süsteemis 2017 – 2019 aastate võrdluses.

 

Kooli lastevanemate ettepanekud koolielu paremaks korraldamiseks. Mõtted ja ideed, 
kuidas lapsevanem saab toetada kooli mitmekülgsemat arengut.  

 Jõudu ja jaksu 
 Kool on niigi parim. Raske on soovitada midagi, mis võiks veel paremaks muutuda. Olen 

kahjuks üsna ideevaene, et midagi ise välja pakkuda, aga igasugu tegemistes lööks kaasa 
ikka. 

 Võiks korraldada laste filmiõhtuid. 
 Koolil võiks olla ka vanematele jõusaal või pinksilauad kus õhtuti lastega aega veetmas käia. 
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 Ettepanekud puuduvad.  
 Olen teie tööga ja tegemistega väga rahul! Meeldib see,et piisavalt on tegevusi ja väljasõite 

koolist väljas. Üritusi piisavalt lastele ja peredele. Jätkake samas vaimus! NB! Stuudium on 
väga hea keskkond-õige otsus! 

 Selliseid päevi võiks küll olla, kus lapsed saavad käia vaatamas mis tööd vanemad teevad. 
Tean isiklikult, et meile tehakse töö juures ekskursioone. Ja tutvustatakse maja. Lastele oleks 
see tore! 

 Koolis võiks rohkem kui 4 klassi olla. 
 
Kõige enam meeldinud üritused 2018/19 õa 
 
Joonis 4  

 
 

 

 
Enim meeldinud üritused kooli lastevanemate arvates 2018/19 õa. 
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Õpilaste tagasiside  
Lindi kooli õpilastele jagati välja 44 ankeeti, millest laekus 42 ankeeti.

 

1. Mulle meeldib minu kool  4,05 

2. Olen oma õpitulemustega rahul 3,90 

3. Õpetajad teevad oma tööd hästi 4,61 

4. Õppimisel saan õpetajalt abi ka pärast tunde 4,31 

5. Koolis kiidetakse õpilasi 4,12 

6. Õpetajatelt saan selgitusi oma hinde kohta 4,07 

7. Tundides valitseb töine meeleolu 3,57 

8. Minu hinded vastavad minu võimetele 4,29 

9. Mul on kaasas koolipäevaks vajalikud õppevahendid 4,29 

10. Tunnis olen aktiivne õppija 4,15

 

11. Mis Mulle õppetundides meeldib?  

• Mulle meeldib joonistada 
• kevadine ujumine 
• Mulle meeldib tundides see, et õpetaja teeb oma tööd. 
• Mulle meeldib tunnis see, et saab oma asju teha 
• Mulle meeldib, et me meisterdame ja õpetaja aitab 
• Et saan uusi teadmisi ja saan targemaks 
• Mulle ei meeldi mitte midagi. 
• See, et ma saan targemaks 
• kõik 
• Me saame kehalises kasvatuses trenni teha. 
• mitte miski 
• et kui on tehtud, siis saan ma heegeldada. 
• mulle meeldib õppimine 
• kui me räägime vigadest 
• matemaatika 
• kehaline 
• töölehte lugeda 
• vaikus 
• seal on hea õppida 
• õppida 
• kirjutada 
• lugeda 
• kalasid uurida 
• videod 
• mulle meeldib meisterdamine 
• Meeldib, et õpetaja seletab, kui midagi jääb ebaselgeks 
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• kui midagi väga hästi selgitatakse  
• õpetaja seletab alati lahti mida teha 
• kunstis meeldib mulle igasuguseid asju teha 
• kui keegi tundide ajal räägib 
• see, et mul ei jää palju õppida 

 
 

 12. Mis Sulle õppetundides ei meeldi?  

• Mulle ei meeldi koor, sest mulle ei meeldi laulda. 
• Kaua asjad 
• See, et ei ole vaikust 
• see, et segatakse 
• See, et teised tunnis räägivad 
• Kõik ei kuula mind 
• Kõik  

• Kui õpetaja läheb klassist välja, siis hakkab kogu klass 
karjuma ja me ei saa õppida. 

• midagi 
• õppimine 
• see, et ma saan matemaatikas kahtesi. 
• Mitte midagi 
• kunst 
• rääkimine 
• vahepeal keegi räägib 
• kõik meeldib, rääkimine 
• et kõik lärmavad, rääkimine 
• kontrolltöö 
• mulle ei meeldi väga palju kirjutada 
• ei meeldi, et osad jätavad kodutöid tegemata 
• kui jutustatakse ja lollitatakse 
• inglise keel 
• kõik peaaegu karjuvad 
• kõik on hästi 
• see kui keegi segab või on tegemata 

• Kui keegi jätab tegemata ei saa me tunnis piisavalt õppida 
ja jääb rohkem kodutööd 

 
 

13. Mis segab mind minu võimeid rakendamast/kasutamast?  

• minu kaaslane 
• Kui õpetaja ütleb vaata palun siia. 
• ma ei tea 
• ei miski 
• See, et teised räägivad tunnis. 
• klass 
• see, et karjutakse ja lüüakse. 
• lärm tunnis 
• kirjutamine 
• mul on sõbrad 
• mitte midagi minu arust 
• see, et ma ei saa päris täpselt seletusest aru 
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• mõned kooli õpilased  
• vahest kui olen väsinud 

 

14. Minu koolis on sõbralik õhkkond 3,71 

15. Õpetajad on minuga heatahtlikud 4,41 

16. Õpetaja arutab klassis tekkinud probleeme koos meiega  4,44 

17. Käitun koolis viisakalt 4,41 

18. Ma ei sega tundi 4,30 

19. Meie kooli õpetajad on õpilastele eeskujuks 4,51 

20. Mulle meeldivad meie kooli traditsioonid 4,29

 

Kõige enam meeldinud üritused 

Joonis 5 

Kõige enam meeldinud üritused õpilaste hinnangul. 



 12

Millega tegelemine huvitaks Sind peale tunde, kuid praegu pole võimalik? 

 kunstiring 
 jooksmine 
 house tants 
 jalgpall 
 käsipall 
 disainimine 
 robootika 
 kehalise huviring 
 võrkpall 
 kergejõustik 

 keemia 
 näitering 
 ratsutamine 
 judo 
 korvpall 
 flööt 
 sulgpall 
 
 
 

21. Koolis on piisavalt võimalusi tunniväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 4,34 

23. Õppetöö kõrval jääb mul aega huvitegevuseks 4,10 

24. Mulle meeldib kooli ühisüritustest osa võtta 4,15 

25. Koolis on head tingimused tundide läbiviimiseks 4,20 

26. Kooliruumid on puhtad ja korras 4,07 

27. Õpilased hoiavad kooli vara 3,45 

28. Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 3,64 

29. Olen rahul kooli toiduga 4,36 

30. Saan rahulikult kooli sööklas süüa 3,93 

31. Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 4,44 

32. Tean oma hinnete seisu 4,29 

33. Tunnen end kooli bussis hästi ja turvaliselt 4,00 
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Joonis 6 
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Õpilaste vastused viie palli süsteemis 2017, 2018 ja 2019 aasta võrdluses. 
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34. Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

 Koor vabatahtlikuks 
 Et peab kodus õppima 
 Ei miskit 
 Ma ei tea 
 Ma ei tea, ma arvan, et ei pea midagi muutma. 
 Et võiks olla vahetund suurem ja kergemad tööd. 
 teha rohkem huviringe 
 keelame kooli ära ja teeme ainule jalgpalli 
 et mänguasju ei löödaks jalaga 
 keemia tunnid, kella kolmeni oleks kool ja et saaks ükskõik millal süüa. 
 magamine 
 ei tohi seintele joonistada 
 et kõik oleksid rõõmsad 
 Hoolitseda teistest 
 mitte midagi, kool on nii hea nagu praegu 
 ma ei tea, minu jaoks on kõik hästi kuigi on mõned asjad. 
 kui keegi kooli vara lõhub, siis tuleb midagi ette võtta 
 tehke rohkem huviringe ja andke vähem kodutööd 
 Mitte lõhkuda asja nt kaunistusi, käituda sõbralikult ja mitte ropendada 
 Paneme ka siseruumidesse kaamerad, et näha kes kooli vara lõhub 
 võiks olla rohkem huviringe 
 oleks rohkem klasse 

 
 


