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SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU 2016. AASTA  

LAPSEVANEMATE RAHULOLU UURINGU  TULEMUSED 

 

Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu viidi 2016. aasta märtsis läbi uuring, mis hindab lapsevanemate 

rahulolu lasteaia erinevate aspektidega. 

Ankeedi vaatas läbi ja tegi vastavad parendused lasteaia  õppe- ja sisehindamismeeskond. 

Lapsevanemad täitsid rahulolu uuringu ankeedi kahe nädala jooksul anonüümselt 

internetikeskkonnas. Saadud tulemused analüüsis direktori asetäitja Liia Laanekivi. 

Kokku osales rahulolu uuringus 27 lapsevanemat, seega osalusprotsent  47. Aiarühmadest 

laekus 22 ankeeti ja sõimerühmast 5 ankeeti.  

Lapsevanematel tuli esitatud väidete kohta teha otsuseid 5-palli skaalal, kus 1 tähendab ,,ei 

nõustu üldse“ ning hinnang 5 ,, nõustun täielikult“. 

Järgnev tabel iseloomustab vastamisaktiivsust 2016. ja 2015. aastal. 

Tabel 1. 
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I Sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine  

Tabel 2. 

 

Tabelis 2. on näha eelmise ja käesoleva aasta keskmised hinnangud väidetele. Võrreldes 2015. 

aastaga on keskmised hinnangud kahe väite puhul paranenud ja ühe väite puhul jäänud samale 

tasemele.  

Lapsevanemad peavad lasteaia õhkkonda sõbralikuks ja toetavaks. Eriti kõrgelt hindasid 

lapsevanemad suhteid laste ja rühmaõpetajate vahel, keskmine antud hinnang 4,8. 

Lapsevanematele on oluline ka õpetajatelt saadav tagasiside selle kohta, mida laps päeva 

jooksul teinud on. Lapsevanemad on õpetajate tegevusega rahul, saadud keskmine hinnang on 

4,5. Samuti on lapsevanemad positiivse hinnangu andnud õpetajatele seoses individuaalse abi 

osutamisega. Lapsevanema jaoks on tähtis, et rühmameeskond märkab ja toetab mure korral 

last. Saadud keskmine hinnang 4,5. 

 

 

 

 

 

Lapse ja rühmameeskonna
vahel on head suhted

Õpetajate tagasiside lapse
tegevusele on piisav ja
asjakohane ning lapse

arengut toetav

Laps saab personalilt abi ja
toetust

2015 4,6 4,5 4,4

2016 4,8 4,5 4,5

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine 
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II Lasteaia ja kodu koostöö edendamine 

Tabel 3. 

 

Tabelis 3. on näha kahe aasta keskmised hinnangud väidetele.  

Lapsevanemad hindavad enda teadlikkust lasteaia kodukorrast ja selle järgimisest väga kõrgelt, 

keskmine hinnang 4,7, mis on võrreldes eelmise aastaga paranenud.  

Lapsevanemate hinnang enda kaasamisest lasteaia tegevust puudutavate otsuste tegemisse on 

võrreldes eelmise aastaga oluliselt paranenud, eelmisel aastal 4,0, käesoleval aastal 4,4.  Samuti 

on sagenenud lasteaia kodulehekülje ja rühma blogi külastatavus, keskmine hinnang 4,5, mis  

taas kõrgem võrreldes eelmise aastaga.  

Hea on tõdeda, et tõusnud on ka lapsevanemate aktiivsus osalemaks lasteasutuse tegevuste 

korraldamisel.  

Eelmise aasta keskmiste näitajatega on mõne võrra langenud järgmised rahulolu aspektid: 

1. Minu ja lasteaia vahel on tagatud infovahetus 4,6; 

2. minul on võimalus saada juhendamist ja nõustamist erinevates lapse arengut 

puudutavates küsimustes 4,3. 

 

Olen teadlik
lasteaia

kodukorrast ja
järgin seda

Minu ja
lasteaia vahel

on tagatud
infovahetus

Külastan kord
nädalas rühma

blogi

Olen kaasatud
lasteaia
tegevust

puudutavate
otsuste

tegemisse

Minul on
võimalus saada
juhendamist ja

nõustamist
erinevates

lapse arengut
puudutavates

küsimustes

Osalen
lasteasutuse

tegevuste
korraldamisel

2015 4,5 4,9 3,9 4 4,5 3

2016 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 3,3
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Lasteaia ja kodu koostöö edendamine
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III Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimine 

Tabel 4. 

 

Tabelis 4. on näha kahe aasta keskmised hinnangud väidetele.  

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimise valdkonnas on kahe esimese väite keskmised võrreldes 

eelmise aastaga paranenud. Lapsevanemad hindavad kõrgelt õpetajate tegevust laste loovuse 

arendamisel, andes sellele väga kõrge keskmise hinnangu 4,9. Lapsevanemad on arvamusel, et 

lasteaias on loovust arendavad vahendid ja tegevused, keskmine hinnang 4,6. 

Väike langus on kahe viimase väite puhul ,,Lapsel on tagatud päeva jooksul erinevad 

võimalused füüsiliseks tegevuseks“ ja ,,Lasteaias organiseeritud huviringide töö on 

mitmekesine“. Langus on seotud lasteaia osalise renoveerimisega, millega seoses ei ole 

võimalik saalis läbi viia liikumistegevusi ega teatud huvialaringe.   

Kommentaaride osas lisati: 

-Uuel aastal võiks koduleheküljel olla rohkem infot huvialaringide toimumise kohta või teha 

infopäev lapsevanematele. 

 

 

Lasteaias on loovust
arendavad vahendid

ja tegevused

Õpetajad soodustavad
last loominguliselt

tegutsema

Lapsel on  tagatud
päeva jooksul

erinevad võimalused
füüsiliseks tegevuseks

Lasteaias
organiseeritud

huviringide töö on
mitmekesine

2015 4,5 4,7 4,6 4,4

2016 4,6 4,9 4,4 3,9
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Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimine
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IV Tervise  edendamine ja tugisüsteemide rakendamine lasteaias 

Tabel 5. 

 

Tabelis 5. on näha kahe aasta keskmised hinnangud väidetele.  

Keskmised hinnangud on paranenud väidetele ,,Lapsele pakutav toit on tervislik ja 

mitmekesine“ ja ,, Lasteaias tegeldakse regulaarselt tervise edendamisega“. Lapsevanemad on 

rahul, et lasteaias arvestatakse lapse erivajadustega. Selle väite keskmine hinnang on jäänud 

samale tasemele, 4,6 ja lasteaed pakub lapsele head logopeedilist abi, on mõne võrra langenud, 

keskmine hinnang 4,4.  

 Kommentaaride osas lisati: 

- Logopeediline abi on hea, kuid peaks jõudma kõikide abivajajateni. 

- Saiatooted ei ole tervislikud sellisel ohtral pakkumisel. 

- Toit võiks olla lastepärasem ja põnevam. 

 

 

 

 

Lapsele pakutav toit
on tervislik ja
mitmekesine

Lasteaias
arvestatakse lapse

erivajadustega

Lasteaed pakub minu
lapsele head

logopeedilist abi

Lasteaias tegeldakse
regulaarselt tervise

edendamisega

2015 4,2 4,6 4,6 4,6

2016 4,4 4,6 4,4 4,7

3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Tervise edendamine ja tugisüsteemide 
rakendamine lasteaias
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V Füüsiline ja vaimne keskkond lasteaias 

Tabel 6. 

 

Tabelis 6. on näha kahe aasta keskmised hinnangud väidetele.  

2016. aasta lõikes on paranenud keskmised hinnangud väidetele 1, 2 ja  5.  

Lapsevanemad ootavad, et õpetaja oskab lahendada rühmas esile kerkinud probleeme ning ei 

jää kõrvaltvaatajaks. Vajadusel õpetaja sekkub ja aitab lahendust leida. Keskmine hinnang 

õpetajate probleemide lahendamise oskustele võrreldes eelmise aastaga on oluliselt paranenud 

ja on väga kõrge 4,8. Samuti hindavad lapsevanemad kõrgelt õpetajate poolset tunnustamist 

lapse heale käitumisele, keskmine hinnang taas väga kõrge 4,7.  

Lapsevanema jaoks on tähtis, et laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt,  keskmine hinnang on 

kõrge 4,5 ja jäänud eelmise aastaga samale tasemele.  

Tänu lapsevanemate kaasamisele õueatraktsioonide turvalisemaks muutmiseks on väitele       

,,Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust“ keskmine hinnang 3,7, mis on 

eelmise aastaga paranenud. 

 

Õpetajad
tunnustavad
lapse head
käitumist

Õpetajad
oskavad

lahendada
rühmas

esinevaid
probleemse
käitumise
juhtumeid

Laps tunneb
end lasteaias

turvaliselt

Lasteaia õueala
on turvaline

Lasteaia
õueatraktsioon

id pakuvad
lastele piisavalt

tegevust

Olen rahul
lasteaia

juhtimisega

2015 4,6 4,4 4,5 4,2 3,5 4,6

2016 4,7 4,8 4,5 3,9 3,7 4,6
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Füüsiline ja vaimne keskkond lasteaias
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Ettepanekute osas lisati:  

Paviljonid kenamaks! Kaasata koolilapsi, kes aitavad maalida paviljonide seintele huvitavaid 

pilte. 
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Kokkuvõte  

Tabelis 7. on kokkuvõtvalt välja toodud 2015. ja 2016. aasta paranenud  valdkondade 

keskmised hinnangud.  

Tabel 7. 

Valdkond  2015.aasta 2016.aasta  

 

 Lasteaia ja kodu koostöö edendamine 

 

4,1 

 

 

4,3 

 

 
Sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine 
 

 

4,5 

 

4,6 

 

Füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine 

 

 

4,3 

 

4,4 

Valdkonna Tervise ja tugisüsteemide rakendamine lasteaias keskmine hinnang on jäänud 

võrreldes eelmise aastaga samale tasemele, 4,5. 

Valdkonna Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise keskmine hinnang on mõne võrra langenud. 

Eelmisel aastal 4,6 käesoleval aastal 4,5. 

Väike langus on seotud lasteaia osalise renoveerimisega, millega seoses ei ole võimalik saalis 

läbi viia liikumistegevusi ega teatud huvialaringe. 

Eelmise aasta rahuolu uuringu kokkuvõttes soovitati edasistes arengutes tähelepanu pöörata 

järgmistele valdkondade aspektidele: 

 Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust – keskmine hinnang 2015. 

aastal 3,5 

 Osalen lasteasutuse tegevuste korraldamisel – keskmine hinnang 2015. aastal  3,0 

Hea meel on tõdeda, et antud rahulolu aspektid on käesoleval aastal paranenud.  

Esimese väite puhul on keskmine hinnang 3,7 ja teise väite puhul 3,3. 

Tänan tähelepanu eest! 


