KOKKUVÕTE LASTEVANEMATE RAHULOLU UURINGUST 2019/2020

Küsitlusele vastas kokku 11 lapsevanemat. Kõige rohkem vastanuid oli Pääsukese
rühmas (6), Kiisupojad ja Sinill (2), Rukkilill ja Kalakesed (1). Kõik vastanud olid emad.
Kõik vastanud vanemad on nõus, et pilte lasteaia tegevustest kajastatakse Facebooki
rühma gruppides.

1. SUHTED LASTEAIAS
Vastanute hinnangul on lapsed lasteaias pigem rahul, lihtsalt oleneb päevast ja lapse
tujust. Samuti on vanemad rahul lapse vastuvõtmise – ja koju saatmisega. On välja
toonud, et vahetevahel tunduvad õpetajad olevat tüdinenud ja mitte eriti heas tujus
ning tagasisidet tuleb ise küsida. Suhted rühma personali ja laste vahel on vanemate
hinnangul pigem väga head. Suhtluse poole pealt on murekohaks välja toodud vaid
venekeelsed õpetajad ja võib-olla võib tekkida arusaamatusi õpetaja ja lapse vahel.
Lapsevanemate hinnangul on suhted rühmas sõbralikud, ollakse sallivad kõigi suhtes,
õpetajate käitumine on lapsevanemate hinnangul eeskujulikud ning õpetajad laste
jaoks olemas. Üldiselt on õpetajatega lihtne ka suhelda, kuid on toodud välja ka
keelebarjäär vanemate ja õpetajate vahel, kuid positiivsena on välja toodud, et
õpetajad vähemalt üritavad eesti keeles suhelda. Vanemad on lisainformatsioonina
välja toonud, et soovitakse rohkem tagasisidet nii head kui halba.

2. INFO LIIKUMINE LASTEAIAS

Hoolekogu aktiivse tegevuse kohta vanematel on pigem neutraalsel seisukohal, et kas
on aktiivne või mitteaktiivne, puudub seisukoht. Samamoodi puudub vanematel
seisukoht, kas hoolekogu tegevus suudab mõjutada lasteaias toimuvat.
Õpetajalt info saamine lapse arengu kohta vanemate hinnangul on väga hea. Kõige
rohkem saavad lapsevanemad lasteaias toimuva kohta informatsiooni Facebookist,
rühma stendilt ja õpetajalt. Vanemate soovitus edaspidiseks paremaks info liikumiseks
on välja toodud, et pigem on nad kõigega rahul, aga on näiteid toodud, et sõimerühmal
võiks olla eraldi Facebooki grupp, teha koosolekuid rohkem ning rühma siseselt
rohkem suhelda.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Lapsevanemad on arvamusel, et õpetajad on oma töösse pühendunud ning enamik
on arvamusel, et õpetajad lähenevad ka nende lastele nende individuaalsust
arvestades. Vanemate hinnangul lapse lasteaias käimine on arendanud neid
igakülgselt ja sotsiaalseid oskusi. Vanemad on pigem rahul ka korraldatavate
üritustega lasteaias ja rahul sellega, et kuidas vanemaid kaasatakse lasteaia
tegevustesse. Üldiselt on vanemad ka arvamusel, et arenguvestlused vanemate ja
õpetajate vahel on kasulikud.
Vanemate poolne lisainformatsioon on, et on neid, kes ei ole teadlikud, et toimuksid
individuaalsed arenguvestlused, infot saab päeva lõpus ning et osad õpetajad ei tunne
end avalikel esinemistel (koosolekud, üritused) ei tunne õpetajad end alati väga
mugavalt.

4. LASTEAIA KESKKOND

Rühmaruumide ja mänguasjade korrasolekuga on lapsevanemad pigem rahul ning
ka lasteaia toitlustamisega ollakse pigem rahul. On välja toodud, et ei meeldi, et
lastele antakse magusaid mahlajooke ja kohvijooki. Ka lasteaia territoorium
vanemate hinnangul on pigem turvaline.

5. LISAINFORMATSIOON
Juhtkonna tööga on lapsevanemad rahul lasteaia töö korraldamisel ning lasteaia
töökorraldusega eriolukorra ajal oldi ka rahul. KOVi töö osas on erinevaid arvamusi
lasteaia arendamisega. Kõige rohkem on neutraalseid arvamusi, ehk ei osata võtta
seisukohta.
Vanemate hinnangul pigem hoitakse rühma ja lapsevanemate omavahel
kokkulepitud reeglitest kinni. Vanemad ise pigem ei soovi osaleda koolitustel,
väljatoodud oli arengvestlused õpetajaga, käsitöö koolitus. Huvialaringidest sooviksid
lapsevanemad näiteks käeline tegevus, muusikaring, väiksematele tantsuring.

