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Lapse nimi:________________________________________

TUTVUSKÜSIMUSTIK	    2014
Tutvumisküsimustikus püüame esitada küsimused, mis aitaks eeskätt Teil endil jõuda selgusele kooli valiku osas.  Küsimustiku kaudu tutvustame meie haridusruumis toimivad õppimisvõimalusi. Pere vajaduste tundmine on  õigete lahenduste leidmisel nii pere kui kooli jaoks olulised. Kui mõnele küsimusele on raske vastata või küsimus tundub sobimatuna, jätke vastamata. Vastamine ei ole kooli vastuvõtu tingimuseks.



Hinda kolme palli süsteemis  mis on Teile koolis oluline:
(1- pole oluline, 2- on oluline; 3-väga oluline)
Kommentaar:
1.
Kristlike traditsioonide ja kultuuri 
õpe ja järgimine 


2.
Süvaõppe olemasolu kooli juures 


3
Erivajadustega arvestamine 


4. 
Õed-vennad samas koolis


5.
Perekonna liige töötab selles koolis


6
Elukoha lähedus


7. 
Töökoha lähedus


8.
Muu





ERIVAJADUSED

Minu lapse juures on oluline arvestada erivajadusega (palume kindlasti kommenteerida):

Kommentaar:
10.
Käitumis- ja tundeelu eripära 


11.
Autistlikud jooned 



12.
Muud suhtlemisraskused


13.
Õpiraskused 



14.
Logopeediline eripära 



15.
Tervislik seisund 


16.
Lihtsustatud õppekava vajadus



17.
Nägemispuue


18. 
Kuulmispuue


19. 
Liikumispuue


20.
Mõni muu füüsiline puue 


21. 
Käeline kohmakus


22.
Muu





ERIVÕIMEKUS

Minul lapse juures vajab tähelepanu erivõimekus:

Kommentaar:
23.
Muusikas


24.
Kunstis


25.
Käsitöös ja manuaalses tegevuses


26.
Keelte õppes


27.
Loodusteadustes


26.
Reaalainetes


27.
Kehalises kasvatuses


28.
Suhtlemises


29.
Muu












     PEREKOND
Kommentaar:
30.
Kas laps on sündinud ja kasvanud Eestis? 
( kui mitte, siis palun märkige kus)
31.
Kas vanemate töö eeldab lapse pikemaid viibimisi teistes riikides (või tööga seotud lahusolekuid)?




Minul lapse juures vajab tähelepanu
 rahvuslik-kultuuriline identiteet
Kommentaar:
32.
Ei ole eesti rahvusest 
(palun määratlege)

33.
Vanemad erinevatest rahvustest 

(palun märkige, milliseid keeli peres suhtlemiseks kasutatakse)

34.
Laps valdab  mitut keelt 
(milliseid ja mil määral)



35.
Ootus eesti keele õppe suhtes, kuna laps ei ole kasvanud vaid  eestikeelses keskkonnas (või mingi muu põhjus, miks eesti keel vajab eri tähelepanu) 

36.
Ootus teiste keelte õppe suhtes, mida laps valdab

37.
Ootus lapse kultuurilise identiteedi toetamise osas, kui laps pole eesti rahvusest




VÄÄRTUSSÜSTEEM
Pere ootused koolile väärtussüsteemi osas 
Kommentaar:
38.
Ootus koolile kristliku kultuuri 
(või muu väärtussüsteemi ja traditsioonide) vahendamise osas






39.
Ootus koolile rahvuskultuuri ning traditsioonide vahendamise osas
(selle sobivus peres õigeks peetavaga)







40.
Ootus koolile iseloomu kujundava (vooruspõhise) kasvatuse osas
(selle sobivus peres õigeks peetavaga)







41.
Meie koolis on usuõpetuse tund, sooviksime usuõpetuses arvestada lapsele vanemate valitud  koguduses õpetatavaid tõekspidamisi 
Kui Teie pere on seotud kogudusega, (eriti kui laps käib ka pühapäeva koolis)   siis palun  märkige oma konfessionaalne kuuluvus või muu selgelt väljendunud identiteet. 

42.
Ootus perekonnaõpetuse edastatavate väärtushinnangute osas 
Et vältida peres õigeks peetavale vastanduvaid väärtushinnanguid, siis on oluline ka Teie ootus peremudeli ja soorollide käsitlusele perekonnaõpetuses


43.
Koolis on kohustuslik koolivorm. Kas olete nõus, et laps kannab koolivormi? 


44.
Kokkuvõtlikult on kooli väärtussüsteemi püütud kirjeldada VHK Pedagoogilises kontseptsioonis. 
( kui pedagoogilises kontseptsioonis on seisukohti, mida Teie lapse juures ei tohiks rakendada, siis tuleks Teil sellest koolile märku anda.) 





EELISTUSEKS KOOLI VALIKUKS
Kindlasti olete kaalunud erinevaid koole ja nende sobivust oma lapse koolitee alustamiseks. Palun jagage meiega oma võimalikke eelistusi. Arvestades laste rohkust pole koolide poolsed võimalused vanematele valikute pakkumiseks eriti suured. Seda enam on oluline olla informeeritud, et vähemalt olemasolevate võimaluste raames leida lahendusi, mis peredele sobivad.  
(Hinda  viie palli süsteemis pakutavate lahenduste seast neid, mis on aktuaalsed:  5- sooviksin väga; 3 neutraalne, 1- ei ole huvitatud.  Vajadusel kommenteerige vastuseid) 

45.  Kohila Mõisakool

46.  Kohila Gümnaasium

47.  Püha Miikaeli Kool (individuaal- ja koduõppe keskus)

48.  Mõni teine kool Rapla maakonnas või Tallinnas

49.  Muu…...


EELISTUSED HUVIKOOLI VALIKUKS
 (Hinda viie palli süsteemis pakutavate lahenduste seast neid, mis on aktuaalsed:  5- sooviksin väga; 3 neutraalne, 1- ei ole huvitatud Vajadusel kommenteerige vastuseid) 

50.  Kohila Koolituskeskuse Muusikakool

51.  Kohila Koolituskeskuse Kunstikool

52.  Kohila Võrkpalliklubi

53. Kohila Spordiklubi  (korvpall või kergejõustik) 

54. Kohila Judoklubi Aitado

55. ……………………………………………...(mõni muu huvikool, kusti- või käitööring)

56. Süvendatud inglise keele õpe Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuses 
(Miikaeli Ühenduse koostööprogramm  VHK, Toomkooli, Püha Miikaeli Kooli lastele) 


57. ……………………………………………….…....(mõni muu keeltekool või kursus)


58. …………………………………………………………….(spordiring või -kool)


59. …………………………………………………………...(mõni muu huvitegevus)



LAPSE ERIPÄRA
60. Kuidas Te hindate oma lapse kooliküpsust ja koormustaluvust	

	

	

	

61. Kuidas Teie laps käitub omaealiste seltskonnas (tema aktiivsus võrreldes teistega) ? 	

	

	

62. Kas on olukordi, kus laps on kartlik (situatsioonid, kohad, inimesed)  või muid probleeme, mille mainimiseks 
eelnev küsitlus võimalusi ei andnud ?

	

	

63. Kas Teie laps on laulnud eelnevalt kooris, muusikaringis või õppinud pilli?

	

	

64.  Arvuti kasutamise osas oleks oluline jälgida, et
	arvuti ei oleks lapse toas

arvuti kasutusaeg oleks piiratud ja kontrolli all

Millised on Teie lapse arvutiga tegelemise ja televiisori vaatamise harjumused: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


PERE TOETUS KOOLILE ÕPINGUTES
Lapse koolitee algus toob kaasa uued ülesanded ka vanematele. 

65. Kes Teie peres kujuneb lapse põhiliseks abistajaks, kui tal seda kooliülesannete täitmisel vaja peaks olema?

	

66. Kui Teie laps astub ka muusikakooli, kes  toetab teda harjutamisel? 

	



KOOLIKOGUKOND
Meie vanemate kogukond on muutunud üsna suureks. Tavaliselt on vanemate soov oma laste arengukeskkonna kujundamises kaasa rääkida märkimisväärne. Uute vanemate kaasamiseks on oluline, et tutvustaksite valdkondi, mis koolieluga seondumiseks Teile parimini sobiksid.

67. Kui  sooviksite abistada õpetajaid õppe korraldamisel, siis mil viisil Te tahaksite seda teha?

  nõustamine mingis kindlas valdkonnas ………………………….…………………………………………………………………………..

  osalemine tundides või vahetundides õpetaja abina ………………………….…………….…………………………………………………………….

  vabatahtlikuna söögitädina  ………………………….…………………………………………………………………………..

  pidude korraldamine  ………………………………………………………………………………..……………….........

  õppekäikudel abistamine ……………………………………………….…………………………….…………….…………

  muul moel ………….………………………………………..…………………………………………………

68. Millistes projektides või tegevustes osalemiseks on Teil aega või soovi ? 

laatade korraldamine  ehitustööde korraldamine tähtpäevade korraldamine IT alane abi
korrastustööd finantsplaneerimise alane nõustamine
pidude korraldamine projektide kirjutamine avalik suhtlemine ja mainekujundus

Midagi muud		

69. Inglise keele õpe toimub vanemate initsiatiivil Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuses (erahuvialakool). Selleks peame ise vahendid leidma. Põhimõtteks on korraldada õpe nii, et majanduslikes raskustes olevate perede lapsed  ei jääks kõrvale ja õpe oleks kõigile võimalik. Nii on  igaüks vastavalt oma võimalustele valinud jõukohase õppemaksu ( 55€ kuus, 10 kuud) 

 on võimalik tasuda õppemaksu
 saaksite toetada ka mõne lapse õpinguid, kes ise ei ole suuteline enda eest maksma
 saaksite maksta osaliselt õppemaksu
 ei saa maksta õppemaksu
 vajaksite abi toimetulekuks. Millist? 	

	

SUUR TÄNU!

