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VMK lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuring 2020

1. Minu laps käib …. (12 vastust)

Miisud 5
Miisud 5

Mõmmid 8

Mõmmid 8

2. Palun iseloomustage meie lasteaeda kolme sõnaga













Väike, sõbralik ja vastutulelik
Kodune, sõbralik, tark
Hubane, kodune, sõbralik
Eelkooliealiste maapealne paradiis
kodune, looduslähedane, vaba
Hubane, kokkuhoidev, toetav
Tore, lõbus, hariv
Lapse sõbralik, hea koostöö vanematega
Kodune, soe, südamlik
Armas, hooliv, täiuslik
Eriline, kodune, huvitav
Hubane, armas, huvitav.

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

8%
Ei ole nõus
Pigem ei ole nõus

92%



Pigem olen nõus 1
Nõus 11

Rõõmuga läheb lasteaeda. Õpetajad väga meeldivad. Ja soovitab ka teistele.
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4. Leian, et VMK kollektiiv pingutab pühendunult minu lapse igakülgseks
arendamiseks

17%
Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus
Enamjaolt nõus 2

83%

Nõus 10




Toredad on küpsetamine ja rohke metsas käimine
Õpetajad on pühendanud, kuulavad lapsi. peavad lubadusi meeles, et nt laps mainis ära minnes
et tahaks kindlat tegevust järgneval päeval ja õpetajal oli see meeles välja pakkuda järgmisel
päeval jne

5. Leian, et Harku Vallavalitsus tegutseb tulemuslikult lasteaia parimate
õppetingimuste nimel

25%

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

75%

Enamjaolt nõus 9
Nõus 3

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

33%

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

67%

Enamjaolt nõus 4
Nõus 8
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7. Leian, et VMK lasteaed on avatud igakülgsele koostööle
lapsevanematega

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

100%



Enamjaolt nõus
Nõus 12

Vanemate mõtteid võetakse hästi kuulda ja nendega arvestatakse.

8. Mõtted sündmuste ja (õppe-)tegevuste kohta (nii vanematega kui ilma)










Toredad on küpsetamine ja rohke metsas käimine.
Õhtused mõisaringid
Väga mitmekesine, looduslähedane ja positiivne kõik!
Pigem vähe ja hästi meeldejäävad üritused on parem kui pidev kirjusus. Jõulude
tähistamine oli väga tore, lasteaia sünnipäev ka. Teatriskäik meeldis lapsele. Hea kui
saab õues teha, rühmaruumides on ikka liiga kitsas kui vanemad ka tulevad.
Vanematega koos olnud üritused olid hästi sisustatud ja ka lapsevanemale põnevad.
Kõik on juba olemas!
Võiks julgelt kaaluda lisatasu eest lisaürituste või -tegevuste organiseerimist (teater,
ekskursioon jms).

9. Mõtteid ja tähelepanekuid eriolukorra ajast (ootused, info ja
tagasiside, tegevused jne)









Tore oli see, et arvestati ka vanemate soovidega, mitte ei täidetud vaid rangelt
ettekirjutusi.
Jubedalt igatsesime lasteaeda:)
Lõbusad kirjad ja lootusrikas meeleolu - 5+
Ei oodanud otseselt rohkemat kui lasteaed nagunii kinni oli.
Info jagamine oli hea ja piisav, laste koduste piltide kogumine oli vahva mõte.
Kõik oli hästi
Eriolukord oli kõigile uus, kuid õpetajad mõtlesid ka siis lastele toredaid tegevusi.
Aitäh!
Väga hooliv, informatiivne ja toetav.

10.Mõtted menüü ja toidu kohta


Tervislikud ampsud puu- ja juurviljade näol on väga head. Hea et hommikuks on alati
puder, mitte mõni külm toit (helbed, jogurt jne)
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Piimasupp võiks mitte olla, ei tundu väga toitev-tervislik. Aga püreesupid võiksid olla.
Tooraine võiks muutuda mahedaks ja Eestimaiseks, vähemalt värske ja lihatooted.
Toidud on maitsvad, lapsed söövad.
Kõik väga hea! Laps on nii palju uusi asju menüüsse saanud just tänu lasteaia
tervislikule valikule, nüüd sööb kodus ka rohkem värsket. Head harjumused!
Üldiselt on toit hea. Saaks veel tervislikumalt- poest ostetud müslid, kohukesed jms ära
jätta, teha taimseid määrdeid jne Peale magamist võiks olla alati soolane snäkk, koogid
jms teevad korraks erksaks, aga enne õhtusööki on energia täiesti maas. Nägin sellist
algatust nagu Meelte Kool- kas äkki võiks ka siin lasteaias olla? Oleme kodus
mõningaid harjutusi teinud ja laps sööb julgemalt küll erinevaid juurvilju nüüd.
"Lasteaia kokad teevad head, seal ma söön kõike"
Sobib nii nagu ta on.

11.Kui saaksite ühte asja muuta meie lasteaia eluolus/päevas, siis mis see
oleks?












Hilisem hommikusöök.
Absoluutselt mitte midagi
Hommikusöögi kestvus oleks lühem ja lapsed võiksid minna ära mängima pärast kõhu
täis söömist ega peaks ootama kuni kõik on lõpetanud.
Vahel harva on olnud vaja vara minna kohtumisele Tln, siis oleks hea, kui oleks võimalik
tuua laps 7.00ks. Vb nt etteteatamisel 2 päeva vms? Lihtsalt mõte. Kõik on super.
Midagi ei oskaks muuta.
Ilusa ilmaga lapse hommikul õues üle andmine on mõnusam, see võiks olla ka peale
post-covid aega kui võimalik?
Ei oskagi midagi muuta.
Hetkel ei oska vastata
Lahtioleku aeg
Magamine võiks olla jaotatud vanuse kaupa, mitte rühmade. Et suuremad/koolieelikud
ei peaks nii pikalt voodis olema. Samas 3-aastased saaksid kauem magada

12.Tähelepanekuid ja soovitusi vabal valikul







Et koolieelikud saaksid rohkem eakohaseid tegevusi võiks paar korda nädalas olla
Miisude ja Mõmmide rühma õpetaja töö nii sätitud, et üks tegeleb väiksematega ja
teine suurematega, et suurematele rohkem eakohaseid tegevusi pakkuda.
Soovin südamest, et jätkuks jõudu ja tahet jätkata samas vaimus.
Õpetajad soovivad lastega koos küpsetada ja smuutisid teha. See võiks olla kuidagi ka
juhtkonna poolt abistatud tegevus. Milliseid toiduaineid saab anda kool? Milline osa
jääb vanemate kanda? Tervise reeded- smuuti vahepalaks vms
Sooviksime rohkem ülevaadet vanematele ka õppetööst ja õppetegevustest.

13. Tähelepanekuid ja soovitusi vabal valikul
 Mõlemal rühmal võiks olla enda FB grupp, kus

nii vanemad kui õpetajad saaksid
igapäevaselt jooksvalt infot vahetada (igapäevased tegevused, tähtaegade meeldetuletus,
kadunud-leitud asjad jms)
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14.Üldine hinnang 2019/2020 õppeaastale

Halb
Rahuldav

100%





Aitäh!
Ekstra südant soojendav oli emadepäeva üllatus. Nii armsad olete!
Õpetajad on sooja südamega, väga tublid ja asjalikud.

Hea
Väga hea 12

