
Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõtte 2019/2020 õppeaastal 

Kokkuvõttes on välja toodud kõikide rühmade keskmine. Vastas 113 lapse vanemast 35%. 

Hinnanguskaala 1-5, kus 1  - ei nõustu ja 5 – nõustun täielikult.  

SUHTED LASTEAIAS 

 Minu lapsele meeldib lasteaias - keskmine 4,6 

 Usaldan oma lapse õpetajaid – keskmine 4,5  

 Õpetajate suhtumine lastesse on heatahtlik ja toetav- keskmine 4,5 

 Olen rahul rühma meeskonnaga – keskmine 4,5 

 Minu suhted lasteaiaga on usaldusväärsed ja positiivsed – keskmine 4,4 

 Lasteaias on avatud ja positiivne õhkkond – keskmine 4,4 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS 

 Saan rühmaõpetajatelt piisavalt tagasisidet lapse tegevuste ja arengu kohta - keskmine 

4,6 

 Olen kursis oma lapse rühma õppekasvatustööga (tean mis nädalaplaanis on) - 

keskmine   4,7 

Tagasisidet lapse arengu kohta saan: 

 Suurel määral lapse arenguvestlusel - 29 vastust 

 Peamiselt ELIIS keskkonnast - 16 vastust 

 Vajadusel ELIIS keskkond - 21 vastust 

 Igapäevaselt rühma õpetajalt - 20 vastust 

 

 Infot rühma õppe- ja kasvatustöö kohta saadakse kõige enam ELIIS keskkonnast 32 

vastust ja rühma õpetajalt 30 vastust 40st.  

 Teatrietendused lasteaias võiks toimuda kord kuus 21 vastust ja kord kvartalis 17 

vastust 40st. 

 Lastele korraldatud üritusi on lasteaias piisavalt -  keskmine 4,6  

  Olen rahul lastevanematele korraldatud üritustega – keskmine 4,7 

TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE LASTEAIAS 

 Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (sh allergia jm) - 3,4  

 Vajadusel on lapsele võimaldatud tugiisik - 2,5  

 Vajadusel pakub lasteaed logopeedilist abi -  3,8  

 Eripedagoogi olemasolu lasteaias on vajalik - 4,4  

INFO LIIKUMINE LASTEAIAS 

 Olen kursis hoolekogu tegevusega lasteaias – 3,5 

 Infot hoolekogu tegevusest saadakse peamiselt lastevanemate koosolekutelt ja lasteaia 

kodulehelt. 



 Infot lasteaias toimuva kohta saadakse peamiselt rühma õpetajalt ja ELIIS 

keskkonnast. 

KESKKOND 

 Olen rahul rühmaruumidega - keskmine 4,5 

 Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe-ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid – 

keskmine 4,4 

 Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust - keskmine 3,5 

 Lasteaia territoorium on lastele turvaline vastest - keskmine 4,4 

 Olen rahul toitlustamisega lasteaias - keskmine 4,4 

LASTEAIA MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU 

 Minu lapse lasteaial on hea maine - keskmine 4,5 

 Olen rahul juhtkonna tööga - keskmine  4,3 

 Olen rahul lasteaias tegutsevate huviringidega - keskmine 3,9 

 Üle poolte vastanutest arvas, et huviringe on lasteaias piisavalt. Sooviti lisaks 

spordiringi poistele, näiteringi ja tantsuringi. 

 Olen rahul lasteaias antava alusharidusega - keskmine 4,7 

Rahulolu-uuringu tulemustest selgunud parendusvaldkonnad 

 Hoolekogu töö nähtavamaks muutmine. 

 Lasteaia õueala planeerimine laste liikumisaktiivsuse toetamiseks. 

 Väliste tugispetsialistide kaasamine laste arengu toetamiseks ja 

eripedagoogi/logopeedi ametikoha täitmine ning lapsevanemate parem 

informeerimine tugisüsteemide rakendamisest lasteaias. 

 Lasteaias pakutavad huviringide valiku laiendamine. 


