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Lasteaia lapsevanemad  

2020 aasta online rahuloluküsitluses saatsid vastused tagasi 22 lapsevanemat. Mõned 

küsimused on esmakordsed, ei ole eelnevatel aastatel küsitluses olnud. 

Vastused küsimustele (vastuse variandid viie palli süsteemis: „1“ ei nõustu üldse, „5“ täiesti 

nõus)  

1. Meie lapsele meeldib lasteaias 4,80 

2. Rühmatöötajad on meie  jaoks alati olemas ja meil on usalduslik suhe 4,80 

3. Oleme rahul informatsiooniga rühmast toimuvast 4,80 

4. Saame rühmaõpetajatelt infot lapse arengu kohta 4,80 

5. Saame erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot (Stuudium-enim 

märgitud koht, kust saab vajalikku infot), facebook, lasteaia veebileht, e-kirja teel, 

õpetajaga suheldes, rühma stend, teistelt lastevanematelt, oma lapselt) 4,50 

 
Edaspidi kõige sobivamaks infosaamise kanaliks peetakse Stuudiumit 

6. Meie lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu, kes suudab mõjutada lasteaias toimuvat 4,20 

7. Minu lapse rühma hoolekogu liige on aktiivne lastevanemate eestkõneleja hoolekogus 

4,40 

8. Peame arenguvestlust vajalikuks 4,60 

9. Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (eripära, allergiad, tervis, andekas laps) 4,50 

10. Lastevahelised suhted meie lapse rühmas  on sõbralikud 4,20 

11. Arvame, et meie lapsele on rühmas loodud tema arengut soodustav õpikeskkond 4,80 

12. Rühmaruumid ja mänguvahendid on korras, puhtad ja nägusad 4,90 

13. Meie lasteaias on piisavalt mänguasju ja õppevahendeid 4,90 

14. Lasteaias käimine on arendanud meie last igakülgselt 5,00 
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15. Lasteaias käimine on arendanud meie lapse sotsiaalseid oskusi (lugupidav suhtlemine, 

reeglite täitmine jm.) 4,90 

16. Meile meeldivad peredele korraldatavad üritused lasteaias 4,80 

17. Oleme rahul sellega, kuidas meid kaasatakse rühma ja lasteaia tegevustesse 4,90 

18. Oleme rahul lapse toitlustamisega lasteaias 4,90 

19. Lasteaia territoorium on lastele turvaline. Õueatraktsioonid ja looduskeskkond pakuvad 

lastele piisavalt tegevust  4,90 

20. Oleme rahul lasteaias pakutavate huviringide valikuga (lauluring, judoring, jalgpalli 

trenn) 4,70 

21. Meile meeldivad meie lasteaia traditsioonid (enim märgiti Jõulupidu) 4,70 

Lasteaia ja kooli traditsioonide võrdlustabel 

Lasteaias võiks olla veel järgmised üritused: 

 korra aastas õuepiknik; 

 rohkem majast välja õppesõite; 

 rabamatk on väga vahva. 

Ei meeldi: lõikuspeol kohustuslik kokkamine lastele, kes selleks liiga väike. 

22. Meie lasteaial on hea maine 4,90 
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23. Paneksin ka oma teise lapse samasse lasteaeda ja/või soovitaksin oma lapse lasteaeda ka 

tuttavate lastele 4,90 
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Küsimustele vastamise tulemused viie palli süsteemis 2018 – 2020 aastate võrdlus

Ettepanekud lasteaia elu paremaks korraldamiseks:  

 jätkata ühisettevõtmisi, ka kooliga; 

 lasteaia lapsevanemad (mitte kõik) võiksid rohkem jälgida oma lapse käitumist/suhtumist 

teiste lastesse; 

 rohkem spordi üritusi; 

 rohkem õpetajaid rühma, mis on küll ilmvõimatuna näiv unistus....; 

 juulikuus valverühm; 

 rühmi võiks rohkem olla - liiga suure vanusevahega lapsed on ühes rühmas, mis teeb 

kõikidele lastele tähelepanu osutamise raskemaks. Väiksemad vajavad ikka rohkem 

tähelepanu. 

Mis lasteaia laste endi arvates on hästi ja muutma ei peaks: 

 mänguasja päevad ja ratta/ kelgupäevad. Oma asjade olemasolu toob parema kodutunde! 

 Üritused/peod ja lastele meeldivad väga nende õpetajad; 

 lapsele meeldib mitmekülgne tegevus. Erinevad tunnid; 

 mänguväljak, laulud ja palju muud; 

 meeldivad teatri külastused ja väljasõidud; 

 õpetajad, sõbrad; 
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 lasteaias käimine, sõbralik õhkkond; 

 ühised väljasõidud ja teatri/muuseumi jne. külastused; 

 last alati oodatakse rühma ja võetakse hästi vastu; 

 lõunauni peaks kindlasti lastel olema. 

 

 

Lisaks lasteaias pakutavatele huvialaringidele võiks olla veel võimalus osaleda: 

 tantsimises; 

 kergejõustikus; 

 võrkpallis 
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Õpilaste lapsevanemad 

2020 aasta online rahuloluküsitluses saatsid vastused tagasi 19 lapsevanemat. Mõned 

küsimused on esmakordsed, ei ole eelnevatel aastatel küsitluses olnud. 

1. SUHTED KOOLIS („1“ ei nõustu üldse, „5“ täiesti nõus). Alagrupi keskmine 4,74 

1. Kooli õpilaste  ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  4,57 

2. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,78 

3. Klassijuhataja on minu lapse jaoks vajadusel olemas 4,89 

4. Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,73 

2. INFO LIIKUMINE KOOLIS. Alagrupi keskmine 3,89 

1. Koolis toimuva kohta saan infot Stuudiumist (kooli kalendrist) 4,52 

2. Koolis toimuva kohta saan infot oma lapselt 3,94 

3. Koolis toimuva kohta saan infot klassijuhatajalt 4,26 

4. Koolis toimuva kohta saan infot lapse päevikust 3,10 

5. Koolis toimuva kohta saan infot kooli koduleheküljelt 3,73 

6. Koolis toimuva kohta saan infot kooli Facebooki leheküljelt 4,10 

7. Koolis toimuva kohta saan infot kooli stendilt 2,94 

8. Olen kursus kooli hoolekogu tööga 3,78 

9. Minu lapse klassi hoolekogu liige on aktiivne lastevanemate eestkõneleja hoolekogus 4,00 

10. Mulle meeldivad meie kooli traditsioonid (2020 meeldis enim ja võrdselt jõulupidu ning 

emadepäev/kevadkontsert) 4,59 
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Kooli traditsioonide võrdlustabel 

Ettepanekud ürituste ärajätmiseks või lisamiseks: 

 sportlike tegevusi võiks juures olla; 

 lauluringi ja laulukoori erinevusest pole aru saanud. Muusika tunnis ka lisaks 

samade laulude õppimine. 

3. ÕPPETÖÖ. Alagrupi keskmine 4,65 

1. Minu lapse õpetajad on pädevad pedagoogid 4,89 

2. Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades 4,42 

3. Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi ja tunnustatakse piisavalt 4,57 

4. Saan õigeaegselt vajaliku infot lapse kodutööde ja hinnete kohta 4,73 
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4. ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD. Alagrupi 

keskmine 4,34 

1. Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks 4,89 

Lisaks olemasolevate huvialaringidele soovitakse võimalust lastel osaleda: 

 flygrossing; 

 jalgpalli rohkem kui üks kord nädalas; 

 arvutiring; 

 maaliring. 

 viiulitund; 

 tantsutund; 

 korvpallitrenn. 

 

2. Õppetöö jätab lapsele piisavalt aega huvitegevuseks 4,26 

3. Minu laps on rahul pikapäevarühma töökorraldusega, talle jääb aega nii puhkuseks kui ka 

koduste õppetööde tegemiseks 3,89 

Rahulolu pikapäevarühma töökorraldusega 

Üldiselt ollakse rahul pikapäevarühmaga. On ka murekohti: 

 laps ei soovi osaleda pikapäevarühmas üldse see aasta, varasemalt probleemi pole 

olnud; 

 laps sooviks pigem mängida õues, teha midagi põnevat koos teiste laste ja õpetajaga, 

kui teha kodutöid pikapäevarühmas. Õpib parem kodus pärast, sest muidu liiga pikalt 

jutti õppimist, väsitab; 

 arendavad tegevused tuleks lastele välja pakkuda ja lasta neil valida; 

 vahepeal tundub et lapsel ei jää aega õppimiseks pikapäevarühmas; 

 laps arvab, et sunnitakse liiga palju õppima; 

 käib harva pikapäeva rühmas, pikapäevarühma õpetajad on tihedalt vahetunud; 

 kuna läheb koolist kolmese bussiga siis kui teised hakkavad kodutöid lahendama jääb 

koju päris palju tööd; 

 pigem on jäänud mulje, et ollakse õues/käiakse jalutamas, mängitakse, värvitakse 

värvilehti. Õppimine jääb teisejärguliseks. 

 

5. TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE. Alagrupi keskmine 4,35 

1. Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 4,21 

2. Minu laps saab vajadusel järeleaitamise tunde ja konsultatsioone 4,78 

3. Andekamate laste arendamisega tegeletakse 4,21 

4. Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud 4,21 

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

1. Minu laps on rahul koolis pakutava toiduga 4,84 

2. Minu lapse koolil on hea maine 4,89 
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3. Minu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

4,84 

4. Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli ja/või soovitaksin oma lapse kooli ka tuttavate 

lastele 4,68 

5. Olen oma lapse kooliga rahul 4,89 

 

 

Alagruppide tulemused viie palli süsteemis 2018 – 2020 õppeaastate võrdluses.

 

Kooli lastevanemate ettepanekud koolielu paremaks korraldamiseks 

 Kui kõik kooli töötajad suudavad ja jaksavad jätkata samasuguse hoole ning hoolivusega, 

on ka tulevikus kõik kõige paremas korras; 

 teha endiselt edasi üritusi, mis lastele huvi pakuvad; 

 distantsõpe vajaks mõne koha pealt korrigeerimist; 

 jätkake samamoodi, kõik mida ette võtate on uus ja hariv. Meile meeldib see kool, need 

õpetajad ja kõik mis seal toimub; 

 kool võiks olla suurem kui 4 klassiline; 

 rohkem probleemide lahendamist, vajadusel kaasata ka teiste valdkondade töötajaid 

(politsei, sots. töötaja jne) Reeglid kehtigu kõikidele (riietus, juuksed jpm) Kui on 

probleeme, muresid, tegemata koolitöid jne siis rääkida nendest kohe ja konkreetselt 

lapsevanemaga. Tagant järgi, nt trimestri lõpus, on suhteliselt raske midagi muuta kui 

tegevus nt septembris on toimunud. Või kui tuleb teavitus kõikidele lastevanematele, et 

lapsed tegid täna nii või naa. 
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Laste ja lastevanemate arvates koolis muutma ei peaks: 

 kool on väike, mis tõttu saavad õpetajad rohkem lapsega tegeleda ja neile personaalselt 

läheneda; 

 väga palju võimalusi osaleda üritustel/väljasõitudel väljapool kooli, mis laiendavad 

lapse silmaringi; 

 keskkond; 

 kooliväliseid tegevusi on palju võrreldes teiste koolidega ja see on suur pluss! 

 Tore direktor, enamus õpetajad on ka väga toredad. Koolitoit on maitsev. Vahvad 

üritused ja väljasõidud; 

 toitlustus, pikapäevarühm, huvialaringid; 

 väike kogukond; 

 üritused; 

 lapsele meeldivad ühised üritused, eriti ööbimine koolis (ei tea kas sellel aastal jääb 

see ära); 

 söök, õpetajad, spordi üritused, loovringid; 

 sõpruskond; 

 pihlakas mängimine;  

 reedene oode; 

 kool ise on nii tähtis et seda kinni ei pandaks! 

 kehalise kasvatuse tund. 

 

Seoses ülemaailmse pandeemiaga (COVID-19), toimub alates 16.03.2020 õppetöö 

distantsõppena.  

Kokkuvõte arvamustest laste ja lastevanemate toimetuleku kohta distantsõppes. 

 

Üldiselt saadakse hakkama, kuid arvatakse et parem on siiski kontakttunnid, kaheldakse kas 

kodusõppimine, -õpetamine on piisav. Antud olukord on andnud suurepärase tõuke lapse 

iseseisvumisele-lapsel arenenud arusaam iseseisvast tööst ning oma kohustuste eest vastutuse 

kandmisest. Leitakse, et olukord on andnud palju suurema võimaluse lapse ja lapsevanema 

koostööks. Alguses oli raske, kuid ajapikku on hakanud olukord stabiliseeruma. Kasulik ja 

suureks abiks on kontakttunnid ning õpetajalt abi saamine (vajadusel suhtlemine lapsega 

individuaalselt). Meeldivaks pooleks on, et ei pea nii vara ärkama, lühem õppepäev, kindel 

kellaaeg, mis kellaks tööd vaja esitada, kuid miinuseks iga päev tundide kellaaegade 

nihkumine. Kui lapsel katkeb Zoom’i kaudu ühendus õpetajaga (klassiga), ei tea ta mis kell 

järgmine tund algab. Ettepanek – määrata kindel ajakava. 

 

On arvamusi, et distantsõpe ei sobi, kuna on osutunud keeruliseks iseseisvalt õppimine. Kuna 

ei ole võimalik igapäevaselt lapsega kodus olla (töötada kodukontoris), on olukordi kus lapsel 

kodutöö küll tehtud, kuid saatmata jäänud ning saates hiljem arvab õpetaja, et töö tehtud 

vanemaga koos. Õpetaja küsimise peale eriolukorras õppimise kohta tagasisidet andes, ei 

arvestata sellega. Mõnes peres on probleeme internetiühendusega ning seoses sellega tekkinud 

probleemid kontakttunnis osalemisega, infosaamisega, õppeülesannetest arusaamisega. 

Keeruliseks teeb ka liigne info, mida peab jälgima. On äratoodud ka raskus lapse õue saamise 

ja liikumisega. 

 

Mõni laps käiks meelsamini koolis, sest on raske kodus õppima saada ning igatsetakse 

sõprade järgi. On ka neid, kellele väga meeldib koduõpe. 
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Õpilaste tagasiside  

2020 aasta online rahuloluküsitluses saatsid vastused tagasi 21 õpilast. Mõned küsimused on 

esmakordsed, ei ole eelnevatel aastatel küsitluses olnud

 

1. Mulle meeldib minu kool  4,38 

2. Olen oma õpitulemustega rahul 4,38 

3. Õpetajad teevad oma tööd hästi 4,66 

4. Õppimisel saan õpetajalt abi ka pärast tunde 4,61 

5. Koolis kiidetakse õpilasi 4,28 

6. Õpetajatelt saan selgitusi oma hinde kohta 4,23 

7. Tundides valitseb töine meeleolu 3,71 

8. Minu hinded vastavad minu võimetele 4,33 

9. Mul on kaasas koolipäevaks vajalikud õppevahendid 4,33 

10. Tunnis olen aktiivne õppija 4,33 

11. Mis Sulle õppetundides meeldib?  

Õppida; 

ei tea; 

et ma saan oma tunnitöö tehtud; 

õpetajad aitavad kui vaja; 

tundides on põnev; 

see kui ma saan viie; 

kui saab natuke nalja, kui õigesti vastan,  

kuidas õpetaja õpetab; 

meeldib matemaatika, sest see on lihtne; 

kui õpetaja kaldub teemast kõrvale; 

arvutada; 

rääkimine; 

et õpetaja suhtleb ja seletab kõik ära; 

see, et õpetaja selgitab teemat hästi; 

mulle meeldib kunsti õppetus; 

õppimine; 

kui saab midagi uut teada ja juhtub midagi naljakat ; 

ja kui keegi tundi ei sega; 

mulle meeldib kui õpetaja räägib klassi ees; 

et saab õppida; 

mulle meeldib muusika. 
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12. Mis Sulle õppetundides ei meeldi 

See et kui õppetund kestab kauem; 

kõik meeldib.; 

mulle ei meeldi kui teised räägivad tunni ajal; 

kaasõpilased segavad tundi; 

klassikaaslased lollitavad; 

ei tea mis ei meeldi; 

lugemine ei meeldi; 

ei meeldi kui teised segavad; 

kõik segavad mind tunni ajal; 

mul ei ole asju mis mulle ei meeldi; 

et kui õpetaja läheb klassist välja hakkavad kõik jutustama; 

kui keegi mängib tunnis; 

see, et õpetaja ei lase õigel ajal vahetundi, sööma; 

matemaatika on raske; 

rääkimine; 

kõik lärmavad; 

eesti keel.  

et üks poiss segab mind ja poisid räägivad kui õpetaja  klassist välja läheb. See segab mind. 

 

13. Mis segab Sind sinu võimeid rakendamast/kasutamast?  

Mitte miski ei sega; 

ma kiirustan liiga palju, tulevad vead ja olen vahepeal lohakas; 

müra, lärm; 

vahepeal on igav; 

kiusamine; 

teised segavad; 

pisikene laiskus; 

kui mõned mind kiusavad; 

sellepärast, et ma ei saa alati teemast aru; 

kõik räägivad tunnis; 

kui keegi räägib tunnis; 

kui on mingid võistlused kooliga ja ma ei saa minna kuid ma oskan seda; 

see et kõik karjuvad; 

kui teised segavad tundi. 

 
 

 14. Minu koolis on sõbralik õhkkond 3,95 

15. Õpetajad on minuga heatahtlikud 4,38 

16. Õpetaja arutab klassis tekkinud probleeme koos meiega  4,85 

17. Käitun koolis viisakalt 4,23 

18. Ma ei sega tundi 4,04 
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19. Meie kooli õpetajad on õpilastele eeskujuks 4,52 

20. Infot koolis toimuva kohta saan … (2020 saadakse enim infot Stuudiumi kalendrist) 3,76 

 

21. Mulle meeldivad meie kooli traditsioonid (2020 meeldib enim lastele Volbripäev ja -öö 

koolimajas) 4,47 

 

22. Koolis on piisavalt võimalusi tunniväliseks tegevuseks-trennid ja huviringid (2020 käib 

enim lapsi jalgpallitrennis) 4,33 
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23. Millises ringis Sa veel tahaksid käia, mida Lindi koolis ei ole? 

Korvpall 

Meistertamise ringis. 

Kõik on olemas minu arust. 

atv sõidu ring :D. 

Maaliring 

Tantsuring ja maalimisring 

Kergejõustikutrenn 

mina soovin ,et Lindi kooli tuleks rahvaste palli ring 

atv sõidu ring. 

Tantsimas,kuigi ma juba linnas käin. 

Lõbu ring 

korvpall ja kummidega hüppamine saalis ja bumptrac 

Fly krossingus 

Meiki kool 

Viiulis 

 

24. Õppetöö kõrval jääb mul aega huvitegevuseks 4,0 

25. Mulle meeldib kooli ühisüritustest osa võtta 4,28 

26. Koolis on head tingimused tundide läbiviimiseks 4,47 

27. Mulle meeldib pikapäevarühmas 4,33 

Lastele meeldib/ei meeldi pikapäevarühmas: 

Mulle meeldib pikapäevarühma telekast vaadata multikaid või filme. Õpetaja ise paneb tööle teleka. 

Mulle meeldib, et käime vahepealpihlakas. 

mulle meeldib käia pikapäevarühmas pihlakas. 

Ma ei tea 

 Kõik 

 Meeldib sõpradega mängida ja õpetaja. Ei meeldi õppida 

Meeldib "pihlakas" käia, õppida ei meeldi 

Kõik meeldib 

Meeldib sõpradega koos olla, ei meeldi lärmi  sees õppida 

mulle meeldib ,et me käime vahepeal pihlakas 

õue minna 

et me käime õues. 

mulle meeldib käia pikapäevarühmas pihlakas. 

Mulle meeldib see, et me käime vahepeal mere ääres ja pihlakas. Mere ääres võiks rohkem käija. 

Mulle ei meeldi pikapäevarühm 
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Meeldib õues käimine 

Pihlakas mängida. 

Et õues peab käima 

Mulle meeldib kõik 

 

28. Kooliruumid on puhtad ja korras 4,47 

29. Õpilased hoiavad kooli vara 3,42 

30. Lindi koolis ei varastata ega lõhuta kaasõpilaste asju 3,52 

31. Olen rahul kooli toiduga 4,76 

32. Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 4,61 

33. Tean oma hinnete seisu 4,42 

34. Tunnen end kooli bussis hästi ja turvaliselt 4,15 

35. Mulle meeldib distantsõpe. (Tunnid ja koolitööd toimuvad minu enda kodus ning 

koolimajas ei pea käima) 3,71 

36. Mulle meeldib koolis õppida. (Kodus on hea olla, aga õppida koolimajas koos 

klassikaaslaste ja õpetajaga on siiski parem) 4,19 
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Õpilaste poolt küsimustele vastamise tulemused viie palli süsteemis 2018 – 2020 aastate 

võrdlus 
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37. Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Ma ei tea. 

Kõik on hästi. 

kui keegi ei lõhuks ja ei sodiks kooli seinu. 

Ma ei tea 

Ei midagi 

Minu meelest on koolis kõik hästi 

Et ringe oleks rohkem 

oleks rohkem klasse 

Vähem kodutöid 

Söögiks võiks vahepeal olla kalakotletid 

mina ei tea 

õues võiks olla patuut 

mul isegi ei ole mingit ettepanekut 

kui keegi ei lõhu asju ega ei kiusa ega sodi seinu ja ei kirjuta ähvardus kirju! 

Et meil ei peidetaks teiste asju ära, laste omavahelised suhted. 

Ei tohi asju lõhkuda ega varastada ja bussis ei tohi liikuda sõidu ajal 😁😁 

Võiks rohkem klasse olla 

Keegi ei tohiks sodida kooli vara. 

Et telefonis võib olla ja logopeedi ei oleks koolis et koolis oleks puhvet 

Et hoitaks puhkust 

Võiks rohkem õues käia 

 

38. Mis on Sinu meelest koolis nii hästi, et seda kindlasti muuta ei tahaks 

Vastlapäev on hästi. 

Et palju saab käia igal pool 

pihlakas 

Toit 

Pitsa tegemine 

Kõik on hästi 

Kõik on väga hästi 

Sõbrad 

Reedene oode 

robootika 

telekas 

toit 

kool ise on nii tähtis et seda kinni ei pandaks! 

See,et meil on need üritused ja me käime kooliga igal pool. Kõikidel koolidel ei ole selliseid võimalusi ja  

individuaalõpet nagu meil. 

Kõike peaks muutma 

Õppimine 

Õpetajad ja kool ise 

Kehalisekasvatuse tund 

Klass 

Üritused ja oma õpetaja Kaire, direktor on ka lahe 

 


