
 

I LASTEAIA VÄÄRTUS-  JA  TEGEVUSKULTUUR   
1. Minu lapse ja rühmaõpetajate vahel on head suhted.  

 

variant n % 

Täiesti nõustun 114 80.9 

pigem nõustun 25 17.7 

ei nõustu üldse 7 5.0 

pigem ei nõustu 2 1.4 

kokku 148  

 

 

2. Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas. 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 100 70.9 

pigem nõustun 37 26.2 



 

ei nõustu üldse 6 4.3 

pigem ei nõustu 3 2.1 

ei oska vastata 2 1.4 

kokku 148  

 

 

3. Õpetajad on lastele eeskujuks. 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 100 73.0 

pigem nõustun 29 21.2 

ei nõustu üldse 8 5.8 

pigem ei nõustu 5 3.6 

ei oska vastata 3 2.2 

kokku 145  

 

 

4. Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda.  



 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 111 79.9 

pigem nõustun 24 17.3 

pigem ei nõustu 4 2.9 

ei nõustu üldse 2 1.4 

kokku 141  

 

 

5. Lasteaias ja rühmas on avatud õhkkond. 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 103 73.0 

pigem nõustun 30 21.3 

ei nõustu üldse 7 5.0 

pigem ei nõustu 4 2.8 

ei oska vastata 3 2.1 



 

kokku 147  

 

 

6. Minu lapse lasteaias ja rühmas ollakse toetavad kõigi suhtes. 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 92 65.2 

pigem nõustun 37 26.2 

ei oska vastata 6 4.3 

ei nõustu üldse 5 3.5 

pigem ei nõustu 3 2.1 

85.253.208.84 1 0.7 

kokku 144  

 

 

7. Rühmas on laste vahel head suhted. 

 



 

variant n % 

pigem nõustun 74 53.2 

Täiesti nõustun 54 38.8 

ei oska vastata 7 5.0 

pigem ei nõustu 7 5.0 

ei nõustu üldse 2 1.4 

kokku 144  

 

 

8. Olen oma lapse lasteaiaga rahul.  

 

variant n % 

Täiesti nõustun 106 76.3 

pigem nõustun 29 20.9 

ei nõustu üldse 5 3.6 

pigem ei nõustu 3 2.2 

kokku 143  

 

 

II KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  
1. Minu lasteaias ja rühmas on loodud võimalused aktiivseks koostööks lastevanematega. 



 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 81 59.1 

pigem nõustun 40 29.2 

ei oska vastata 11 8.0 

pigem ei nõustu 5 3.6 

ei nõustu üldse 3 2.2 

kokku 140  

 

 

2. Lapsevanemad on kaasatud rühma ja lasteaia tegevustesse. 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 75 54.7 

pigem nõustun 52 38.0 

ei oska vastata 6 4.4 

pigem ei nõustu 5 3.6 



 

ei nõustu üldse 3 2.2 

kokku 141  

 

 

III ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ  
1. Olen rahul oma lapse rühma õppe- ja kasvatustegevusega (lapse arengu toetamisega).  

 

variant n % 

Täiesti nõustun 102 72.9 

pigem nõustun 32 22.9 

pigem ei nõustu 7 5.0 

ei nõustu üldse 4 2.9 

kokku 145  

 

 

2. Olen rahul tagasisidega lapse arengust (igapäevane suhtlemine õpetajaga, arenguvestlused 

õpetajaga). 

 



 

variant n % 

Täiesti nõustun 94 67.6 

pigem nõustun 34 24.5 

pigem ei nõustu 8 5.8 

ei nõustu üldse 6 4.3 

ei oska vastata 2 1.4 

kokku 144  

 

 

5. Minu lapse rühmas kasutatakse piisavalt õppetööd rikastavaid võimalusi (digiõpe, õppekäigud, 

matkad, muud sündmused). 

 

variant n % 

Täiesti nõustun 90 64.7 

pigem nõustun 32 23.0 

pigem ei nõustu 14 10.1 

ei oska vastata 3 2.2 

ei nõustu üldse 2 1.4 

kokku 141  

 

 


