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Lapsevanematest 23 arvavad, et kooli maine on väga hea, 62
hea, keskmisena hindab 17 ja rahuldavana 1.
Õpilased hindavad kooli mainet väga heaks 27, heaks 85 ja
kesmisesks 19.
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Infoliikumist hindavad lapsevanemad järgmiselt:
 halb-2
 hea- 56
 keskmine- 21
 rahuldav – 3
 väga heaks- 20

Õpilased, aga hindavad infoliikumist 55 korral heaks, 36
keskmiselt, 24 väga heaks, rahuldavaks 10 korral ja 4 korral
halvaks.
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Kõige rohkem hinnati koostööd klassijuhatajaga väga heaks,
seda nii lapsevanemate kui ka õpilaste seas. Korra mainiti ka, et
info ei liigu eriti ja ei tea, ei ole suhelnud- seda lapsevanemate
seas.
 

õpilased  lapsevanemad
44 hea 33
54 Väga hea 50
6 rahuldav 3
22 keskmine 11
1 halb  











Arsti teenust hinnati heaks nii õpilaste kui ka õpetajate seas.

õpilased  lapsevanema
d

21 Väga hea 12
15 Ei oska hinnata, kuna pole teenust kasutanud 29
36 hea 37
26 Keskmine 15
11 Halb  
14 rahuldav  





• Enim lapsevanemaid, so 81, ei osanud logopeedi teenust
hinnata kuna nende laps ei ole seda teenust kasutanud. Samuti
ei osanud suur osa õpilasi seda teenust hinnata- 92.

õpilased  Lapsevanemad
1 Halb  
92 Ei oska hinnata 81
10 Hea 10
8 Keskmine 3
1 Rahuldav 1
12 Väga hea 7





• 76 lapsevanemat ja 102 õpilast ei osanud seda teenust hinnata.
Üks lapsevanem mainis seda, et mõned probleemid
lahendatakse näiliselt.
õpilased  lapsevanemad
102 Ei oska hinnata 76
11 Hea 14
3 Keskmine 4
1 Rahuldav 3
9 Väga hea 5





• Need õpilased ja lapsevanemad, kes on selle teemaga kokku
puutunud hindasid seda vähemalt heaks.
 
 õpilas

ed
 lapsevanema

d
107 Ei oska

hinnata
89

10 Hea 9
2 Keskmine 2
3 Väga hea 3





• Sotsiaaltöötaja teenust, kes seda on kasutanud, enamasti heaks.
 

Õpilased  lapsevanema
d

103 Ei oska hinnata 76
12 Hea 14
6 Keskmine 4
2 Rahuldav 3
3 Väga hea 5













• 43 õpilase lapsevanemad teavad, et nende lapsed on söömata
jäänud väga harva. Korra nädalas  vastas 7, mitte kunagi 35 ja
paar korda nädalas 2 lapsevanemat.





• Enamus vastanutest hindas õppekeskkonda heaks või siis
keskmiseks, seda nii õpilaste kui ka lapsevanemate seas.

õpilased  lapsvanemad
4 Halb 1
51 Hea 43
38 Keskmine 27
9 Rahuldav 9
23 Väga hea 12






