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VMK lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuring 2017
1.

Minu laps käib ….

(23 vastust)

2.

Palun iseloomustage meie lasteaeda kolme
sõnaga





hubane
sõbralik
kodune

15

8

1
Mõisa Mõmmide rühmas 65,2 %
Mõisa Miisude rühmas 34,8 %

(armas, avatud, hariv, hea, heatahtlik, ilus, kaasahaarav,
korralik, lapsesõbralik, loomulik, mõnus, normaalne,
positiivne, puhas, rahulik, rõõmus, siiras, soe, südamlik,
tegus, tore, turvaline, usaldusväärne, vahva, vastutulelik,
väike, ühtehoidev)

3. Minu lapsele meeldib tema lasteaed ja ta ei ole nõus seda vahetama

18

2

0





Isegi teise lasteaia laps ütleb, et tahaks siia😃
Aeg-ajalt igatseb oma eelmist lasteaeda ja sõpru
Vahetaks lasteaia ainult koolimineku vastu.

3
1

ei ole nõus 8,7 %
pigem ei ole nõus 0 %
pigem nõus 13 %
täiesti nõus 78,3 %

4. Leian, et VMK kollektiiv pingutab pühendunult minu lapse igakülgseks
arendamiseks





Võrdluses iseendaga leian, et mul on arenguruumi😁
Tegelikult leian ma, et igat külge ei saagi (ega peagi)
igal lapsel arendada- peamine, et areneks üldjoontes
eakohaselt ja normaalselt. Kõik ei pea oskama lugeda
5-aastaselt, ja mõnes lihtsalt pole seda kunstnikku.
Las ta teeb siis neid asju, mida armastab, aga tehku
huvi ja armastusega.
Eelkooli lugemine



Ei kurda kuid ei tunne ka pühendumist

16
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0

0
1
ei ole nõus 0 %
pigem ei ole nõus 0 %
pigem nõus 30,4 %
täiesti nõus 69,6 %
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5. Leian, et Harku Vallavalitsus tegutseb tulemuslikult lasteaia parimate
õppetingimuste nimel

13
1

Näha on kollektiivi pingutusi ja igapäevatööd, valla
poolne ekstra tähelepanu väga silma ei torka.
Ma ei seosta valda, sest töö sisu loeb ja selle loob
vahetu töötaja
Ma pigem arvan, et töösipelgad tegutsevad parimate
tingimuste nimel, mitte Harku Vallavalitsus
Eelkooli lugemine liiga vähe
Ei tea mida on pingutustena tehtud


6

3



1
ei ole nõus 4,3 %
pigem ei ole nõus 13 %




pigem nõus 56,5 %
täiesti nõus 26,1 %

6. Leian, et VMK lasteaed on direktori poolt hästi juhitud


Näha on kollektiivi pingutusi ja igapäevatööd,
direktori poolne ekstra tähelepanu väga silma ei
13
torka...ega ka kohalolu.
 Ikka laste vajadusi arvestades
8
 Ei oska veel hästi hinnata, sest direktor on uus ja
0
2
infot tema osa kohta juhtimises eriti pole. Arvan, et
1
antud kollektiiv tegutseb hästi ka ilma konkreetsete
ei ole nõus 0 %
suunamisjuhisteta!
pigem ei ole nõus 8,7 %

Otsus lasteaia lahtioleku vähendamise kohta ei
ole VMK lasteaias tegelikult võimalik, see on kõige
pigem nõus 56,5 %
kaugem lasteaed Tallinnast ja ka ainult kahe rühma tõttu
täiesti nõus 34,8 %
ei ole võimalik teha hommikust valverühma. Kui on vaja
kell 8 tööl olla Tallinnas, siis ei jõua. VMK lasteaia kohta peaks tegema erandi just
silmas pidades asukohta.

7. Leian, et VMK lasteaed on avatud igakülgsele koostööle
lapsevanematega


Lasteaed võiks olla julgem oma vajaduste
väljendamisel, mida siis valla vm vahenditest pole
võimalik lahendada, küll aga muudaks laste ja
õpetajate
töö
oluliselt
lihtsamaks,
mitmekülgsemaks. Lapsevanemad ise ilmselt ei
märka kõiki vajadusi ega oska ka siis abi pakkuda.



Kui küsid jooksvalt kuidas läheb -on kõik hästi.
Arenguvestlusel aga kuuled nii mõndagi.
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ei ole nõus 0 %
pigem ei ole nõus 0 %
pigem nõus 21,7 %
täiesti nõus 78,3 %
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8. Mõtted sündmuste ja tegevuste kohta (nii vanematega kui ilma)









Leivategu, ühised kokkamised. See laada üritus siduda rahaga maksmise oskusega,
mängulaat.
Kõik on alati väga läbimõeldud ning minu meelest ka väga hästi õnnestunud.
Varjuteater oli super!
Kõik on õpetajate poolt VÄGA HÄSTI korraldatud ja alati on väga ilus kõik.
Väga ägedad ja vau üritused
Oleme kõigega väga rahul ja innustunud, üritused on alati väga värske lähenemisega,
eriti lasteaia omad
Ühisüritused koos vanematega on toredad.
Võibolla väliõppekäike nt matkad jms võiks olla rohkem
Eelmise aasta emadepäeva piknik oli lihtsalt super! Kõik lasteaia üritused on olnud
väga toredad. Kasvatajad on teinud suurepärast tööd ja näinud palju vaeva.

9. Mõtted menüü ja toidu kohta








Võrreldes teiste lasteaedadega on päevaraha pea 1€ võrra väiksem. Et lastele
mitmekülgsemat toitu pakkuda võiks kaaluda päevaraha tõstmisele. Aga ka senise
toiduga on lapsed rahul. Teise ettepanekuna teeks ettepaneku peale magamist
pakutava eine muutmiseks toekamaks söögiks, et lastel poleks meeletult tühi kui nad
lasteaiast koju tulevad. On ilmselt vähesed pered, kes suudavad lapsele kohe peale
lasteaiast koju tulekut sooja toitu pakkuda, küll aga on see reaalne 1-2h jooksul peale
koju saabumist. Selleks ajaks on aga väikesed lapsed tavaliselt juba kõhu täis näksinud.
Krõmpsuvaid juurikaid
Hommikupudrud võiks olla paremad ja maitsekamad. Muus osas vist on aasta lõikes
toidud paranenud!
Menüü on mitmekülgne
Toit võiks olla veidi tervislikum
Võiks olla rohkem mitmekülgsem ja tervislikum

Täiesti rahul. Super. Rahul

10.Tähelepanekuid ja soovitusi vabal valikul







Kevadel pikemaid õuepäevi, kui ilmad ilusad on! Väga mõnusad (ja rahulikud)
lõkkelõhnalised lapsed on pärast! :)
Tundub natuke külm, aga kui vastab normidele, siis kõik ok.
Lasteaia juhataja võiks organiseerida lastele logopeedi külastuse.
Mulle meeldib, kui unevastased vaikselt midagi muud teha (nt raamatuid vaadata)
tohivad, kui see magajaid ei sega/nakata
Kuuldavasti kasutatakse kastmete valmistamisel paksendajaid, mis ei ole ehk kõige
tervislikum valik. Naturaalsed komponendid oleksid paremad.
Väljasõite võiks olla rohkem.
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11.Üldine hinnang õppeaastale

21





0

0

2
1

kasin 0 %

rahuldav 0 %

hea 8,7 %

väga hea 91,3 %

Kiidaksin eriti õpetajaid Kertit ja Moonikat.
Lasteaia kohatasu on liiga kõrge võrreldes
muude piirkondadega.
Olen väga rahul. Mõlema rühma kasvatajad
on väga toredad,

