
Rahuloluküsitlus 2021 

 

Järva-Jaani lasteaia 2020/2021 õppeaasta rahuloluküsitlusele vastas 31 lapsevanemat. 

Rahuloluküsitlusele oli võimalik vastata perioodil: 23.04.2021 – 31.05.2021. 

Küsitluses paluti vastata 12-le küsimusele, iga küsimuse juures oli lapsevanemal võimalus 

lisada oma mõtteid teema kohta.  

Hindamisskaala oli 1-5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult. 

 

1. Õpetajate suhtumine lastesse on heatahtlik ja toetav 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 25,8% 

5 – 74,2% 

Soovin lisada: 

• Minu lapsele väga meeldivad tema rühma õpetajad - mulle tundub, et talle meeldib 

lasteaias muuhulgas just õpetajate pärast. 

• Ma leian, et kui laps ei söö putru/hernesuppi/kartuli vms, siis kasvataja hääle tõstmine 

ja sundimine tekitab lapsele ainult traumat. See vist pole lasteaia eesmärk!? 

• Kui filmiksite tegevust siis saaks täpsemat tagasisidet anda, loodetavasti siiski on! 

 

 

 

 

 



2. Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta 

1 – 3,2% 

2 – 6,5% 

3 – 9,7% 

4 – 29% 

5 – 51,6% 

Soovin lisada: 

• Kui ise ei küsiks, siis jooksvat infot tegelikult ei saaks. Saan aru, et selline pidev 

informeerimine kas kirjalikult või suuliselt samas aeganõudev, lisatöö. 

• Kui ise küsid, siis ikka saab infot. 

• Saan infot siis kui ise küsin, õpetajad ise väga rääkima ei tule, mis praeguses olukorras 

on ka mõistetav, sest kaua sa seal ukse vahel seistes ikka räägid. 

• Arengust kyll mingit infot ei saa 

 

3. Lasteaia poolt kodule esitatud nõudmised on mõistlikud 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 16,1% 

5 – 83,9% 

Soovin lisada: 

• Pole kunagi varem mõelnud, et lasteaed esitaks kodule mingisuguseid nõudeid. St pole 

neid nõuetena defineerinud enda jaoks. 

• Millised nõudmised ? 

 



4. Saan toimuvate tegevuste kohta piisavalt infot 

1 – 3,2% 

2 – 0% 

3 – 6,5% 

4 – 29% 

5 – 61,3% 

Soovin lisada: 

• FB grupp ja Eliis on super, väga nunnud sissevaated rühma! Kahju, et nüüd pole pikalt 

tuppa saanud - muidu on seal ka alati tore vaadata garderoobi seintel neid pilte jms. 

• Väga tore et FB grupis pilte õpetajad postitavad. Saab kursis olla lapse tegemistega. 

• Võiks saata vanematele õpitavate laulude ja luuletuste tekstid. 

 

5. Usun, et mu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 3,2% 

4 – 25,8% 

5 – 71% 

Soovin lisada: 

• Mul laps sõimerühmas, ei oska hinnata seda kooliks ette valmistamise osa tegelikult. 

Paneks "ei tea" kui saaks. 

• Nõustun täielikult, kuna tean, et lapse rühma õpetajad on väga pädevad. 

• Ei oska kaasa rääkida eriti, loodetavasti saab! 

 

 



6. Kas toidumenüü mitmekesistamiseks oleks vajalik tõsta toiduraha päevamaksumust? 

Jah – 35,5% 

Ei – 64,5% 

Soovin lisada: 

• Milline see alternatiivne variant on? Niisama on sellele küsimusele raske vastata :) 

Toidumenüü oli tegelikult midagi, mida rühmas seina pealt lugesin. Tean, et see Eliisis ka 

olemas, aga sinna lehele sageli ei jõua + arvutis ja telefonis mõlemas seda menüüosa väga 

ebamugav sirvida. Nii et mul tegelikult pole head ülevaadet, mida nad söövad. Laps on väga 

rahul, et suppi antakse. Aga ilmselt sama raha eest mingit kvalitatiivset hüpet ei saavuta. 

• Toidud võiks sisaldada rohkem liha. 

• Toidud lapsele head ja maitsvad ning menüüd lugedes ka mitmekesised (kuigi kalatoite 

näeb väga harva menüüs). Igal nädalal ei ole nõnda menüüd analüüsinud, aga kui vaadata 3.-

9.05 nädala menüüd, siis on näha, et ühel päeval on lastele ooteks märgitud makaronid 

hakklihaga, leib, jogurt, salat siis teisel päeval on ooteks marjajook, tee, kurk. Esimesel juhul 

annaks oode oma sisu ja koguste poolest välja lõunasöögi mõõdu.... seega kui midagi lisada, 

siis menüüde koostamisel arvestada mõistlikkust ja proportsioone. 

 

7. Olen rahul lasteaia osalustasu suurusega 

1 – 3,2% 

2 – 3,2% 

3 – 19,4% 

4 – 38,7% 

5 – 35,5&% 

Soovin lisada: 

• Vahepeal sai laps 40€ eest sisuliselt individuaalõpet, mida veel tahta :) 

• Palun eelnevat täpsemat teavitust tulevastest hinnatõusudest. Nagu koolid peaks ka 

lasteaiad olema tasuta. 



8. Olen rahul lasteaia hoolekogu tööga 

1 – 3,2% 

2 – 0% 

3 – 19,4% 

4 – 41,9% 

5 – 35,5% 

Soovin lisada: 

• Tahaks vastata "ei tea", sest ma tegelikult ei tea, mida nad teinud on. 

• Ei oska vastata, sest hoolekogu töö pole kunagi minusse puutunud. Ma ei tea, mida 

hoolekogu siis nii väga teinud on. 

• Ei ole kusagil informatsiooni lasteaia hoolekogu senisest tööst. 

• Pole aimugi nende tegevusest. 

 

9. Lasteaia õueala on lastele turvaline 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 32,3% 

5 – 67,7% 

Soovin lisada: 

• Tahaks öelda, et kas üldse on võimalus, et lasteaia õueala ei ole lastele turvaline? 

• Turvalisus on ilmselt olemas. Lasteaia õueala on lihtsalt kuidagi tühi, kaks suurt tühja 

muruplatsi. Millal õueala hakatakse uuendama? 

 

 



10. Lasteaial on hea maine ja lasteaed areneb positiivses suunas. 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 6,5% 

4 – 29% 

5 – 64,5% 

Soovin lisada: 

• Lapsel esimene aasta aias, arengut on väga keeruline kommenteerida. Maine osas ma 

ei tea, mulle meeldib. 

 

11. Tunnen ennast lasteaedade infosüsteemi ELIIIS kasutades enesekindlalt. 

1 – 0% 

2 – 0% 

3 – 6,5% 

4 – 45,2% 

5 – 48,4% 

Soovin lisada: 

• Sealne interface ja kasutajamugavus tegelikult ei ole kõige parem, aga saab vajalikud 

asjad aetud. 

 

 

 

 

 

 



12. Soovime muuta lasteaia lahtioleku aega. Vali endale sobiv variant. 

07.00-18.00 – 77,4% 

07.00-19.00 – 22,6% 

Sooviksin lisada: 

• Aitäh lasteaiale ja eriti sõime õpetajatele hea töö eest! Nii tore on teada, et laps on 

päeval hoitud :) 

• 6.00-18.00 


