Vanemate tagasiside Tammiste Lasteaia tegevusele 2016/17 õa
1. Eestvedamine ja juhtimine

3. Õppe- ja kasvatusprotsess

4,80
4,79
4,81
4,85
4,87
4,90
4,78
4,79

Rühma õppeaasta tegevuskavas on arvestatud lapsevanemate koosolekul tehtud
ettepanekutega

4,68

Juhtkonna tegevus lähtub lasteaia põhiväärtustest
Juhtkonna tegevus on asjakohane ja õigustatud

2. Personalijuhtimine
Minu lapse õpetajad on õpetajatena kompetentsed (asjatundlikud)
Minu lapse õpetaja abi on tööle pühendunud
Õpetajad annavad järjepidevalt tagasisidet lapse aengust

Õppe- ja kasvatustegevuisi on planeeritud ka laste huvist lähtuvalt
Mulle sobib loodud võimalus tutvuda nädalaplaaniga rühmastendil
Mulle sobib loodud võimalus tutvuda nädalaplaaniga e-lasteaia keskkonnas
Lapse areng
Õppe- ja kasvatustöö toetab minu lapse arengut
Laste sotsiaalsete oskuste arendamine on tulemuslik
Rühmas arvestatakse lapse keelelist ja kultuurilist tausta
Täiendavat toetust vajavatele lastele on rühmas loodud arenguks soodsad
tingimused

4,82
4,83
4,70
4,82
4,93
4,84
4,92
4,52

5. Koostöö huvigruppidega

4,91
4,79
4,83
4,75
4,79
4,89
4,84
4,46
4,77
4,80
4,90
4,78
4,92
4,87
4,70
4,82
4,79

Koostöö huvigruppidega on lapse arengut toetav (nt Politsei, Jannseni Hambaravi,
Rajaleidja jne)

4,81

Minu lapse rühmas kaasatakse vanemaid lapse arengu protsessi (õpitegevused,
tagasiside, hindamine)

4,79

Mul on võimalus tutvuda lapse kasvumapiga
Olen teadlik, mida minu laps peab oskama oma vanuses
Arenguvestlus andis piisavalt infot lapse arengu kohta
Suhted rühmas
Rühma töötajate käitumine on lastele eeskujuks
Töötajate omavahelised suhted on lapse arengut toetavad
Töötajate ja laste vahelised suhted on lapse arengut toetavad
Laste omavahelised suhted on sallivad ja sõbralikud
Töötajate ja vanemate vahel on head koostöösuhted

4. Tervis
Tervistedendavad tegevused on lapse arengut toetavad
Menüüde koostamisel on arvestatud toitude mitmekülgsuse ja tervislikkusega
Arvestatakse lapse tervisest tingitud erivajadustega
Rühmaruumid on puhtad ja korras
Lapsele on tagatud piisav õuesoleku aeg (arvestades ilmastikuolusid)
Rühmas rakendatakse iganädalaselt õuesõpet (sh õppekäigud)

Olen rahul lasteaias korraldatud ettevõtmistega

6. Huviringid
Olen rahul laulu- ja pilliringi tegevusega
Olen rahul kokanduse huviringi tegevusega
Olen rahul meisterdamise huviringi tegevusega
Olen rahul jalgpalli huviringi tegevusega
Olen rahul judo huviringi tegevusega
Olen rahul inglise keele huviringi tegevusega

4,78
4,93
4,89
5,00
4,91
5,00
4,92
4,93

7. Ressursside juhtimine ja turvalisus
Ressursside juhtimine lähtub lasteaia arengukavast
Lasteaia õueala ja õuemänguvahendid on lapse arengut toetavad
Rühmaruumid, sisustus ja mänguvahendid on lapse arengut toetavad
Õppe- ja mänguvahendid on eakohased
Õppe- ja mänguvahendeid on piisavalt

4,83
4,79
4,88
4,89
4,87
4,72

