Lapsevanemate rahuloluküsimustiku kokkuvõte 2018/ 2019.õ.a.
(Küsimustele sai vastata viiepallisüsteemis)

Kommentaarid:
+ Kool on kodule lähedal, turvaline koolitee, suhteliselt rahulik kooliõhkkond. Lapse on
rahul. Töökeskkond on õppimist soosiv. Meeldivad õpetajad, kes tunde annavad.
- Vahetunnid lärmakad. WC haisevad. Kehaline kasvatus koridorides. Toitlustamine kehv
(kartulid kehvad, suhteliselt palju poolfabrikaate)
2. Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et suhted õpilaste vahel koolis
on head.
5- 19,3%
4- 52,6%
3- 22,8%
2- 5,3% (3 lapsevanemat)
Kommentaarid:
Esineb kiusamisi ja norimisi. Aga pigem on suhted korras. Esineb üksikuid konflikte, kuid
üldiselt on hästi.
3.Minu lapse koolikeskkond on turvaline.
5- 31,6%

4- 56,1 %
3- 8,8%

1- 3,5% (2 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+ Ei ole probleeme, on turvaline. Olen rahul
-

4.

Talvel katusel jääpurikad on ohtlikud. All garderoobis tehakse teistele liiga nii
sõnaliselt kui ka füüsiliselt. Vana maja, eks siin ohtusid ikka ole.

Minu lapse koolis tegeletakse kiusamise ja vägivalla juhtumitega.

5- 26,3%
4- 40,4%
3- 26,3%
2- 5,3% (3 lapsevanemat)
1-1,8% (1 lapsevanem)
Kommentaarid:
+ Puudub kogemus, laps ei ole küll midagi kurtnud. Tugispetsialistid on abiks, kui vaja. Mõne
asjaga olen kursis, siis küll tegeldi kõikide osapooltega ja leiti lahendusi.
- Korra rääkimisest ei aita, ikka kiusavad edasi. On õpilasi, kes oskavad teisi nii kiusata, et
õpetaja ei tea. Nendega ei tegelda ja karistada saavad ikka need, kes vahele jäävad. Ei
süveneta algpõhjustesse. Garderoobis pole kontrolli!
5. Vajaduse korral saan klassijuhatajaga vestelda oma lapse probleemidest.
5- 73,7%
4- 21,1%
2- 5,3%
Kommentaarid:
+ Saan klassijuhatajaga vestelda, aga sellest pole alati abi Meil on väga hea klassijuhataja ja
temaga saab arutada kõiki küsimusi Saan vestelda alati kui vaja. Klassijuhataja tunneb ise ka
huvi, kuidas meil läheb ja reageerib alati, kui laps on kurvem. Aitäh Jaanikale! Kontaktid
klassijuhatajatega on head ja meeldivad. Kõik tundub tore ja sõbralik. Õpetaja Kerli on
hingega asja juures ja temaga saab suhelda otse ja ka e-maili teel alati.

6. Arenguvestlused toetavad lapse arengut.
5- 42,1%
4- 38,6%
3- 12,3%
2- 1,8% (1 lapsevanem)
1-5,3% (3 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+ Kindlasti on kodule oluline, milline on laps koolis. Kasulikud ikka, saab kuulata, arutada ja
ka ise nõu anda oma lapse omapäradest lähtuvalt. Arenguvestlusel analüüsitakse
hetkeolukorda ja püstitatakse järgmised eesmärgid. Sisukas ja asjakohane.
-

Pigem ei ole vaja. Ajaraiskamine, ei muuda ju olukorda. Ei oska vastata, käis
abikaasa, tema jaoks küll see midagi erilist ei olnud. Õpetaja suhtles kogu aeg lapsega
ja püüdis vanemat vältida.

7. Minu laps saab vajadusel õpetajatelt järeleaitamistunde ja konsultatsioone.
5- 61,4%
4- 26,3%
3- 12,3%
Kommentaarid:
+ Pole vaja läinud on enamus vastused. Oskan ise õpetada.
Koolis on olemas head tugiteenuste (logopeed, eripedagoog, psühholoog,
sotsiaalpedagoog) võimalused.
8.

5- 35,1%
4- 28,1%
3- 29,8%
2- 7% (4 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+ Lõpuks saabus kooli algklasside majja pädev sotsiaalpedagoog. Ta on tore ja hooliv. Tema
poole julgev laps pöörduda ja murest rääkida. Enamusel pole tugiteenustega kokkupuudet ja
arvab, et pole ka vajadust.

-

Kindlasti on vaja koolile uut sotsiaalpedagoogi uude majja, ei sobi oma tööle. Tean, et
on tugiteenused, aga kui head, ei tea, kokkupuude puudub.

9. Kooli koostöö lastevanematega on heal tasemel.
5- 29,8%
4- 40,4%
3- 22,8%
2- 7% (4 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+ Eks see sõltub ikka ka lapsevanemast, kes on aktiivne ja võtab koolielust osa, sellega on ka
koostöö parem. Usun, et koostöö sujub.
-

Info liikumisega on tõsiseid probleeme, terve küla teab juba ammu, siis saadab kool ka
teate ( kooli ehitusega seonduv ja vaheaja muudatused). Ma ei ole arusaanud, milles
see koostöö seisneb? Kodu teeb oma ja kool oma tööd, eksisteeritakse paralleelselt.

10. Osalen aktiivselt lastevanemate üldkoosolekul.
5- 35,1%
4- 24,6%
3- 19,3%
2- 5,3%
1-15,8%
Kommentaare pole, või vastab lapsevanem, et igakord mitte, pole veel jõudnud.
11. Türi Põhikoolis saadav haridus võimaldab minu lapsel tulevikus hästi hakkama
saada.
5- 40,4%
4- 35,1%
3- 21,1%
2- 3,5% (2 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+ Üldiselt on Türi kooli tase hea olnud alati. On palju tugevaid õpetajaid. Lapse õppimist
suunatakse siin parimal võimalikul moel. Kõik sõltub sellest, millise õpetaja käe alla

hilisemates klassides satud. Hetkel on enam vähem. Laps alles esimeses klassis, ei oska öelda,
aga usun, et lapse tuleviku suhtes on lapsevanemal ikka suurem roll, kui koolil.
-

Vanemate klasside õpetajate suhtumisega pole rahul. On nõrki kohti ehk õpetajaid, kes
ei suuda oma ainet huvitavalt õpetada ja lasevad mõttetuid definitsioone pähe õppida,
selle asemel, et see lapsele lihtsate sõnadega ära seletada. Üldkoosolekutel ei ole
tehtud ülevaadet, millistesse koolidesse vilistlased läksid. Oleks huvitav teada, kui
ambitsioonikad õpilased on

12. Olen rahul kooliga, kus minu laps õpib.
5- 36,8%
4- 40,4%
3- 12,3%
2- 10,5% (6 lapsevanemat)
Kommentaarid:
+Olen rahul, oma kool, kõik tuttav, kahju, et maha lammutavad. Ootame uut maja ja
paremaid võimalusi. Üldjoontes kõik hästi.
-

Kool liiga kaugel. Õpetajad pinnapealsed. Ei meeldi kujundav hindamine, juba 1.
klassis sooviks laps saada lihtsasti arusaadavat tagasisidet, mis teda motiveeriks, seda
näeb tema reaktsioonist kleepsudele. Ilselt tuleb hilisemates klassides hakata kodus ise
hindeid panema või leida kool, kus kasutatakse hindeid. Ei meeldi kehalise kasvatuse
tunnid, need võiks olla mängulisemad, lapsed peavad kehalise kasvatuse tunni ajal
koridoris vaikselt tegevusi sooritama. Minu kooliajal oli see kõige lõbusam tund.

