ARE KOOLI HOOLEKOGU ANONÜÜMNE TAGASISIDEKÜSITLUS
LAPSEVANEMATELE 2018/2019 ÕPPEAASTA KOHTA

1. Mis oli Are koolis 2018/2019 õppeaastal hästi? Mida soovite esile tuua, mõeldes kooli
tugevatele külgedele?
Kool on aastatega palju arenenud. Väga tore, et kool on nutivaba.
Kool on väga abivalmis, üritusi on lastega palju, tunnid on laste jaoks huvitavaks tehtud.
KIVA-programmi tegevused on väga positiivsed, kooli tegemised on hästi kajastatud
(sotsiaalmeedia), väga armas lapsesõbralik kogukonna kool
Meil on tore väike kool
Väga sõbralik ja lahke kooli kollektiiv
Et koolis on õppenõustaja
See KIVA oli tore projekt
Kooli tugevaks küljeks on laste kuulamine ja nendega siiralt arvestamine. Kiusamise
vastane töö on väga hea, näen et pole lihtsalt tiitel (KIVA), vaid reaalselt personal teeb selle
nimel tööd. Õpilasi kaasatakse ja innustatakse erinevatest üritustest osa võtma, korraldama
ja oma panuseid andma. Tunnustus väikese meene läbi, erinevate tegevuste eest.
Mõnus väike kogukonna kool, väga ilus koolimaja – alati puhas ja korras, lapse hinnangul
on väga hea koolitoit. Tugev kehalise kasvatuse tase. Nutivaba kool – väga hästi mõjunud.
Eraldi ei oska midagi välja tuua.
Kui aus olla – ei teagi, mis on hästi. Või ei ole selline info minuni jõudnud.
Hea ja lastesõbralik keskkond.
Ekskursioonid ja sport.
On olnud vahvad üritused, KIVA. Tänud nutivabadusele lapsed suhtlevad ja mängivad
omavahel mitte pole telefonides.
Kõik on hästi.
Palju erinevates projektides osalemisi.
Loovtööde tegemine.

Ei oska vastata.
Kõik oli hästi.
Koolipere on väike ja toetav.
Lastesõbralik väike kool.
Sotsiaalvõrgustik on hea ja tugev ja eriti tooks esile klassijuhataja Leelo Lusikut, kes on
tõsiselt kogu oma hingega asja juures, suur kiitus ja kummardus.
Üksteisest hoolimine. KIVA programm, tegevused koos õpilastega, ühised väljasõidud.
Minule meeldib koolis see, et alati üritatakse leida lapsele parim lahendus.
Ei oska öelda.
Palju kooli siseseid üritusi.
KIVA-programm.
Kõik on hea ja rahulik. Laps tahab kooli tulla.
Et leitakse võimalusi klassi või isegi kogu kooliga osa võtta üritustest väljaspool kooli
(harivad väljasõidud, mesikäpa jooks jne).
Oleme kõigega rahul.
Õpetajad on tublid ja hakkajad, et lapsed saaksid võimalikult paljudest üritustest,
võistlustest, reisidest jne. osa võtta.
Väga meeldib kooli keskkond.
On väga olulisi üritusi, mis avardavad silmaringi ja väga huvitavate inimestega
kohtumised.
Laps kiidab kooli sööki. Kõik muu on ka hästi, suurepärane.
Kõik oli hästi.
Tublid õpilased ja nende juhendajad, kes on teinud head tööd ja saanud häid kohti
olümpiaadidel.
Kõik on koolis hästi. Õpetajad on väga head. Direktor on super. Lastele meeldib.

2. Milliseid uuendusi kool vajaks? Mis võiks olla koolis paremini?
Spordisaal oleks väga vajalik, et lastel oleks sisetingimustes hea ja turvaline sportida.
Rohkem õppimist klassist väljas.
Sooviks väga, et rohkem oleks lapsest lähtumist ja kujundlik hindamine. Uued õpikäsitlused
liiguvad rohkem selle poole. Et iga laps saaks oma võimetele vastavat õpet (nt.erinevad
töölehed, mitte ühesugused töövihikust, mis on mõeldud keskmisele lapsele).
Alati saab paremini ja uuendusi kindlasti millekski oleks vaja. Seda ehk oskavad õpilased ja
õpetajad ise kõige paremini välja tuua, et millest nad puudust tunnevad.
Algklassides võiks kehalist kasvatust, muusikat ja kunstiõpetust hinnata ARVESTATUD või
MITTE ARVESTATUD.
Arvan, et kõik toimib hästi.
Igale lapsele turvaline koolitee. Tervislikkus. Et saaks liikuda jala või jalgrattaga.
Et uuel õppeaastal algaksid tunnid samal kellaajal.
Kool vajab võimlat.
Rohkem tegevusi vahetundidel.
Suhtlemine.
Ma isegi ei oska välja tuua midagi.
Et tundides kõik õpilased aktiivselt kaasa töötaksid ja keegi ei segaks tundi, aga seda on
väga raske saavutada.
Hindamine võiks olla kiirem, hinnete parandused tihti ei kajastu hinnetelehel.
Kõik on hästi, ei oska uuendusi välja pakkuda.
Õpetajad võiks leida rohkem aega järelvastamisetele.
Hindamissüsteem võiks olla parem.
Ei oska midagi pakkuda.
Uusi noori erialase haridusega õpetajaid.
Ei tea.
Võiks olla eraldiasetsev spordisaal.

Puhvet võiks olla.
Turvakaamerad võiks olla.
Kindlasti vajab spordisaal paremat lahendust. Hetkel see takistab talveperioodi kehalise
kasvatuse tundide paremat läbiviimist. Juhtkond peab muutuma tugevamaks ja
kindlameelsemaks, hetkel paistab, et projekte kirjutab ainult Tori Põhikool ja võidab
rahastuse.
Isiklikult arvan, et see järelvastamise teema on ikka väga nedals tehtud. Kui laps tõesti
haiguse tõttu puudub ja ei ole tähtis kontrolltöö, siis no milleks ta peab seda järele vastama
minema. Lõpp hinnet mõjutab siiski vaid üldhinnete arvestus mitte see 1 tegemata
tunnikontroll.
IT-õpetus peaks koolis olema. Inglise keele õpetamise meetodid võiks olla kaasaegsemad
(liiga palju sõnade tuupimist). Matemaatika õpetaja ei suuda tagada tunnis korda. Kooli
sotsiaalpedagoog võiks olla vastava haridusega ja usaldusväärne. Koolis on KIVA, aga
endiselt esineb õpetajate poolset kiusu õpilaste suhtes. Koolil on vaja korralikku võimlat.
Kool võiks uurida Liikuma Kutsuv Kool programmi.
Õppereise nt võiks rohkem toimuda.
Ei oska hetkel vastata.
Ei oska öelda.
Ei oska öelda.
IT-õpetus, rohkem esinemisvõimalusi lastele, erinevad muusikainstrumendid muusikatunnis
kasutusse, välisvabatahtliku kaasamine kooli või sõpruskool välismaal, rohkem
liikumisvõimalusi õues, VÕIMLA ON VÄGA VAJALIK.
Soovitaks konkreetset keskkonda kus toimuks õpetajade/vanemate vaheline suhtlus.
Inglise keele õpetamiseks võiks kasutada kaasaegsemaid meetodeid. Hetkel õpetatakse
sõnu sõnadetööks (korraga palju), kuid kui neid kohe ei kasutata siis need ununevad ruttu
ära. Võiks olla rohkem mitteformaalsem ja mängulisem – eriti algklassides. Ning inglise
keeles on alati palju õppida. Klassijuhatajad võiksid olla rohkem toetavamad. Laps peaks
tundma, et klassijuhataja on tema sõber ja tema poole võib alati pöörduda. Koolis on puudu
arvutiõpetus. Kindlasti oleks vaja koolile võimlat.

3. Muud ettepanekud
Soovitaks veidi rohkem huviringe kooli.
Kaasaegne võimla, õuesõppe arendamine, õpevahetunnid.
Täname õpetajaid hea töö eest.
Pole.
Ei oska hetkel vastata.
Tulevikus võiks olla võimalus maletreeninguks.
Kodutöödevabad nädalavahetused kogu koolile.
Kui mujal ainetes on õppida täitsa normaalses mahus, siis inglise keele üle olen kuulnud
paljusid lapsi kurtmast, et saab igapäevaselt väga palju õppida kodus. Võiks siiski
arvestada, et teistes ainetes on ka õppimist!
Hoolekogu töö on märkamatu, kas siis ei kajastata piisavalt või ongi nii. Kui ei kajastata,
siis võiks ju rohkem nende töö nähtav olla. Lapsevanemad saavad siis kiita/laita, kas nende
poolt valitud hoolekogu koosseis on hea ja peaks jätkuma.
Ei tea.
Puuduvad.
Ei ole muid mõtteid.
Üritusi võiks olla rohkem.
Jõudu ja edu kooliperele.
Kool vajab võimlat.
Ei oska soovitada.
Ikka ajaga kaasas käimist ja tugevat meelt. Olen kooliga väga rahul.
Pikapäevarühmale võiks olla veel väike söögikord.
Spordisaal oleks väga vajalik!
Võiks olla arvutitund.
Õuealale rohkem olesklemise kohti, esmaabi koolitus võiks olla programmis, vastavalt eale
siis omad õpetused.

ARE KOOLI SUIGU LASTEAIA ANONÜÜMNE TAGASISIDEKÜSITLUS
LAPSEVANEMATELE 2018/2019 ÕPPEAASTA KOHTA
1. Mis oli lasteaias 2018/2019 õppeaastal eriti hästi? Mida soovitate esile tuua, mõeldes
lasteaia tugevatele külgedele?
Kõik oli selles suhtes õppimise osas nii nagu peab. Lapsi õpetatakse hästi ja näha on seda,
et laps on hästi edasi arenenud kui mõelda tagasi sügisele siis laps ei teadnud õieti ei tähti
ega nädala päevi, aga hetkel juba ilusti teab.
Toredad ja lõbusad üritused.
Mulle meeldib väga õpetajata lapsekeskne lähenemine ja see, et tehakse lapsevanematega
koostööd.
Õpetajate koostöö lapsevanematega.
Lasteaia buss peaks jätkuma samal viisil nagu praegu Are alevikus elavatele inimestele. Ei
arvestata töötavate lapsevanematega, kes peavad hommikul juba 8-17 tööl olema. Tuleb
laps panna linna lasteaeda, sest Suigu jääb liiga kaugeks ja Ares pole lasteaeda.
Õppetöö, muusika ja pillimängu õpetamine. Esinemisjulguse suurendamine. Matkad.
Mulle meeldib, kui toimub midagi. Üritused, kus vanemad on kaasatud. Tugevused on
ühtehoidev kollektiiv.
Olen väga rahul õpetajate, lapse ja vanemate vahelise koostööga. Tänan Päikesekildude
õpetajat Merlet, kes on alati nõuga abiks.
Kiidan väga lasteaia köögipoolt, kus menüüd vaadates pakutakse lapsele alati nii
mitmekülgset ja maitsvat toitu.
Kõik oli väga hästi.
Infovahetus kodu ja lasteaia vahel on hea, just õpetajate poole pealt.
Konkreetselt ei oskagi midagi eriti head välja tuua, set kõik see aasta sujus kuidagi hästi.
Lasteaias on kõik hästi, kõik on väga hästi organiseeritud.
Kõik toimis väga hästi. Laps arenes tublisti ja olen igati rahul õpetajate tööga. Et nad
näevad vaeva ja aidata ja innustavad lapsi õppima.
Toredad üritused liikumisega seoses. Vahvad matkad/väljasõidud.

Väga meeldib, et on võimalus lapsed bussiga lasteaeda saata kuna lasteaed on kaugel kui
ise peab kuskile mujale tööle minema. Toetav füüsiline keskkond, ilus uus mänguväljak. Hea
söök.
2. Milliseid uuendusi lasteaed vajaks? Mis võiks olla lasteaias paremini?
Robootika ja ITK vahendite kasutamise võimalus tegevuste mitmekesistamiseks.
Alates sügisest võiks lasteaia bussis olla saatja. Kuna peres rohkem lapsi ja meie pere jaoks
kaoks bussiga käimine täiesti ära, kuna sellest saaks pigem nagu suur pereüritus hommikuti
ja õhtuti. Kui üks väiksematest lastest haigestub näitks ja teine on vaja lasteaeda viia, siis
kuidas see välja nägema hakkab? Tulen haige lapsega lasteaeda teist tooma või? Kuna
lasteaed ei ole Are keskuses, siis on transport keerulisem. Olen ka nõus väikese lisatasuga
igakuiselt lasteaia arvel.
Lasteaias võiks olla ka miskeid töölehti mida saaks kodus kindlasti täita ja lahendada.
Ei ole soovitusi.
Kuna lasteaia kohamaks on siin hüppeliselt tõusnud siis ta võiks vastavalt linna
lasteaedadele ka kauem nt lahti olla, et saaks ka bussiga tööl olijaid lapsele järele jõuda.
Väike motivatsiooni üritus. Õpetajate omavaheline läbivaamine tuleks üle vaadata. Õpetaja
on väsinud oma ametist aga varsti on ka vaheaeg tulemas :-)
Rohkem kohti lasteaeda ootavatele lastele.
Lasteaias võiks olla ikka miski väike jõulupidu, kasvõi igal rühmal eraldi. Ei pea olema
miski suur ja raske kava, aga oleks tore kui jõulupidu toimuks.
Isiklikult tunnen puudust üritustest, kuhu on oodatud ka vanemad. Terve aasta jooksul oli
üks üritus, emadepäevakontsert, mis oli väga südant soojendav. Lapsed saaksid rohkem
esinemiskogemusi ja vanemad näeksid, mida lapsed vahepeal õppinud on. Lisaks
emadepäevapeole võiks olla ka jõulupidu ja isadepäeva kontsert. Kindlasti leidub ka neid,
kes usulistel põhjustel ei osaleks jõulupeal ja ka neid, kellel puudub isa, kuid sellepärast ei
saa jätta teisi lapsi peost ilma.
Lasteaed võiks jääda lasteaiaks. Õppimine õues ja sujuvalt mängu käigus. Üldiselt olen
lasteaiaga väga rahul.
Pigem rohkem looduslähedust ja ilma nutiseadmeteta hakkamasaamist.
Viimasel aastal võiks kohalikke lapsi vanema loal lubada iseseisvalt koju, kuna see paar
kuud vahet ei ole nii suur aeg, et laps kasvaks nüüd iseseisvaks. Koolis käima hakkab
peavad lapsed ise nagunii minema ja tulema suht kohe üksi, lasteaias paraku viimase aasta
lõpus ikka ei tohi.
Oleks vaja mõelda väikerühmade peale lastele, kellele ei sobi suuremas rühmas õppimine.

2. Muud ettepanekud.
Lasteaed iseenesest võiks asuda ka Ares mitte Suigus. Seda enam et bussisõit muutub.
Enamus lapsi on ju Arest. Seega ei saa aru, miks lasteaed on Suigus.
Lasteaia buss sügisest. Täiesti arusaadav, et praegune olukord ei ole seadusega kooskõlas,
aga siis paluks kaaluda reisisaatja palkamist, lasteaed keskusest piisavalt eemal, hakkab
paljudel keeruline olema lapse toomine ja viimine. Nõus ka igakuise lisamaksuga. Minul
isiklikult kaob siis selle lasteabussi sõidu mõte täiesti ära, kuna peres ka pisemaid, siis
muutub bussiga viimine-toomine tõeliseks pereürituseks. Pole ka meest 24/7 sellisel
kellaajal kodus.
Regulaarseid kohtumisi kohalike pensionäride klubiga, nendega ühistegevust. Mängualal
mitte arvutite tegelaskujude mängimist vabal mängul. Taas lastele võimalust rohkem käia
kohalikus lasteaias või klubis ringides, vanematel võimalust osaleda väljasõitudel. Kaasata
ürituste korraldamisel igast rühmast vanemaid, et ühised olemised ühisemaks saaksid.
Viimane lasteaia rühm kohtuks koolist klassiga, kes võiks neile esimesel aastal vaderiteks
olla.
Üldiselt olen ma rahul ja kõik on hästi, on näha et lasteaed areneb koguaeg,
mänguväljakud, remont jne. Seda on väga tore näha, et ollakse huvitatud.
Lasteaia juurest tee aukuline ja vesine see võiks korda saada.
Viimasel aastal võiks laps saada juba iseseisvalt koju tulla kui kohalik laps on. Kooli minnes
peab nii või naa ise liikuma, olekski hea harjutada veidi iseseisvust.

