1

VMK lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuring 2019

1. Minu laps käib …. (18 vastust)

2. Palun iseloomustage meie lasteaeda kolme sõnaga
Kodu, huvitav, rõõmus; Kodu, huvitav, hooliv; Soe, hubane, armas; Soe, armas, hubane; Perekondlik,
südamlik, armas; Sõbralikus, kodune, heasüdamlik; Soe, kodune, väga eriline; Ilus, kodune,
lapsesõbralik; sõbralik, tore, avatud; Äge, hea, rõõmus; Sõbralik, kodune ja vahva; Hooliv, armas,
toimekas; Hubane, kodune, armas; Ilus, puhas, omapärane(asukoht ja hoone); Kodune, soe,
vanaemalik; Koht kus lapsel on turvaline päeval olla – kodune; Kodune, hariv, imeline; Soe, hubane,
avatud.

3. Milliste sõnadega iseloomustab laps oma lasteaiapäevi?
Huvitav, tore; Tore; Tore ja lõbus; Mängu täis päev; Hästi lõbus; Kas homme on õpetaja Moonika;
Lõbusad, palju matkamist, avastamist; Naljakas, põnev; hästi, mängis sõpradega; Sõbrad, meeldib,
jalutamine; lapse vastus, et hästi läks; Superhea; Oli tore!; Vahest on meil naljaga vastatud et "ei tea".
Aga muidu talle meeldib; Tore; Ei taha koju tulla! Hästi, tegime..., käisime..., nägime...; Häirib, kui on
kisa; õues meeldib mängida

4. Milliste sõnadega iseloomustate Teie oma lapse lasteaiapäeva?
Lapse huvidest lähtuv; Turvaline, lapsega arvestav; Täis avastusi ja rõõmu; Palju tegevust õues. Põnev,
lõbus; Palju mängu ja arenemist.; Heatujulised, liikumisrohked, tegevuste rohked; Naljakas, põnev;
rõõmsad lasteaiapäevad; Iga päev on kui üllatusmuna; arvan, et väga õpetlik; Väga teguderohke lisaks tavaplaanile jõutakse teha üllatavalt palju asju/ettevõtmisi; Tegutsemisrohked; Sisukad,
huvitavad ja arendavad; Õnnelikud, täis rõõmu; Laps on rahul kui nn tööpäev läbi saab - päev on läinud
korda; Mitmekesised, lõbusad, õpetlikud; Rohkem omaette tegutseja
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5. Leian, et Harku Vallavalitsus tegutseb tulemuslikult lasteaia parimate
õppetingimuste nimel

11%
Ei ole nõus

50%

39%

Enamjaolt ei ole nõus 2
Enamjaolt nõus 7
Nõus 9

Alati saab paremini. On veel asju, mis võiks lasteaias olla.
Eeldan, aga info selle kohta puudub.

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

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus
Enamjaolt nõus

100%

Nõus 18

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

6%
22%

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus 1

72%

Enamjaolt nõus 4
Nõus 13

3

VMK lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuring 2019

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

6%
Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

94%




Enamjaolt nõus 1
Nõus 17

Rühma õpetajad teevad väga suurepärast tööd - aitäh Teile!
Õpetajad annavad peale lasteaiapäeva tagasisidet, on avatud

9. Mõtted sündmuste ja tegevuste kohta (nii vanematega kui ilma)









Siiamaani kõigega rahul olnud.
Oleme väga-väga tänulikud erinevate traditsiooniliste ja mitte-traditsiooniliste tähtpäevade
tähistamise/õpetamise eest.
Alati midagi üllatavat ja otse südamesse
Hetkel piisavalt.
Lemmikloomapäev
Sündmusi on piisavalt, kui ainult endal kõigeks aega oleks :)
Lastele kokandustunnid või söögivalmistamist omal käel rohkem oleks tore. Väljasõite
teatrisse või lasteetenduste kutsumist lasteaeda. Muusikatunnis erinevate instrumentidega
tutvumist ja ise proovimist.

10.Mõtted menüü ja toidu kohta










Väga mitmekülgne ja maitsev toit
Oode võiks olla toitvam, sest peale tööpäevalõppu toitu valmistama hakates, ei pruugi lapse
kõht lihtsalt kohupiimast või ühest võileivast täis püsida, kuni kella 19ni, mil õhtusöök valmis
saab.
On paremaid ja halvemaid päevi nagu igas peres
Rahul.
Virinat pole väga kuulda olnud - järelikult maitseb.
Kahjuks on lapsel hetkel aeg, kus ta on väga valiv toidu suhted, aga koolilapse arvamuse põhjal
võin öelda, et kõik on väga hea. Mõnda magustoitu lausa oodatakse pikkisilmi.
Peame oluliseks, et menüü oleks mitmekülgne, lapsed õpiksid maitsma erinevaid maitseid, et
menüü oleks tervislik.Toit tunduvalt maitsvamaks läinud peale sügisest "söögirevolutsiooni"
Toit võiks olla tervislikum ja ka rohkem laste maitseid arvestades.
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11.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.

12.Üldine hinnang 2018/2019 õppeaastale

Halb
Rahuldav

100%

Hea
Väga hea 18

