19.5.2016

RANTAKAISLAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN
TULOKSET
Kiitos asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta! Ohessa kyselyn
tulokset teille kaikille tutustuttavaksi. Saimme tärkeää tietoa kokemuksistanne päiväkotimme toiminnasta ja toimivuudesta sekä siitä miten
yhteistyönne hoitohenkilökunnan välillä toimii. Haluamme jatkuvasti
kehittää päiväkodin toimintaa yhdessä kanssanne ja huomioimme vastauksenne kehitystyön jatkuessa.
PISTEYTYS:

1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

PÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN
JA PÄIVÄHOIDON ALOITTAMINEN

4,92
4,62
4,15
4,69
4,62

• Tunsimme olevamme tervetulleita päiväkotiin
• Meillä oli riittävästi aikaa tutustua päiväkotiin
• Sain riittävästi tietoa montessoripäiväkodin toiminnasta
• Lastani tuettiin riittävästi jäämään päiväkotiin
• Lapseni tarpeista keskusteltiin riittävästi päivähoidon alkaessa

TOIMINTA PÄIVÄKODISSA

3,92
3,85
4,46
4,23
4,23
3,77
3,31
4,46
4,85
3,23
4,85
3,23
3,62
4,46
5,00
4,92
4,62
4,50

• Saan riittävästi tietoa päivähoitopäivien kulusta
• Päiväkodin toiminnot ovat monipuolisia
• Montessorityöskentelylle on varattu päiväkodissa tarpeeksi aikaa
• Lapsellani on riittävä mahdollisuus leikkiin
• Päivälepojärjestelyt vastaavat lapseni tarpeita
• Ulkoilu päivähoitopäivän aikana vastaa lapseni tarpeita
• Lapseni saa tarpeeksi liikuntaa päivähoitopäivän aikana
• Päiväkodissa tarjotaan monipuolisia aterioita
• On tärkeää, että päiväkodissa tarjoillaan paikan päällä tehty ruoka
• Saan riittävästi tietoa sijaisjärjestelyistä
• Päiväkodin aukioloajat ovat perheelleni sopivat
• Perheelleni riittäisi, jos päiväkoti aukeaisi klo 7.45
• Perheelleni riittäisi, jos päiväkoti sulkeutuisi jo klo 16.45
• Koen päiväkodin tilat viihtyisiksi
• Lapseni vastaanotetaan aamuisin kädestä pitäen ystävällisesti tervehtien
• Jätän lapseni aamulla hyvillä mielin päiväkotiin
• Kokemukseni mukaan lapseni viihtyy päiväkodissa
• …. toinen lapseni viihtyy päiväkodissa

www.rantakaisla.fi

www.facebook.com/paivakotirantakaisla

hallitus@rantakaisla.fi

KOKEMUKSIA KASVATUSKUMPPANUUDESTA JA LAPSEN
VUOROVAIKUTUSSUHTEISTA PÄIVÄKODISSA

4,77

• Päiväkodin henkilökunta kuuntelee perheeni toiveita
ja pyrkii ottamaan ne huomioon

4,77
4,01
3,08

• Henkilökunnalla on taito kuunnella ja keskustella
• Koen, että henkilökunnalla on aikaa kuunnella ja keskustella
• Saan päiväkodin henkilökunnalta riittävästi tietoa
montessoripedagogiikkaa tukevista kotikasvatusmenetelmistä

4,08
4,08
4,15
4,54
5,00
4,85

• Koen, että lapsellani on tarvittaessa mahdollisuus saada erityistä tukea
• Vanhempainiltojen sisällöt vastaavat tarpeitani
• Kasvatuskeskustelut ovat olleet hyödyllisiä
• Koen, että lapsella on kavereita päiväkodissa
• Koen, että lapsella on turvalliset ja toimivat aikuissuhteet päivähoidossa
• Päiväkodin ilmapiiri on lasta kunnioittava ja kannustava

PÄIVÄHOITOMAKSU

4,77
3,39

• Tämänhetkinen päivähoitomaksu on mielestäni sopiva
• Päivähoitomaksu voisi mielestäni olla montessorikasvatukseen
erikoistuneiden opettajien vuoksi nykyistä suurempi

3,39

• Olisin valmis maksamaan päivähoidosta enemmän,
jos päiväkodissa tarjoiltava ruoka olisi ”luomua”

3,92

• Olisin valmis maksamaan päivähoidosta kuukausittaista lisämaksua
(esim. 20 euroa), jos lapseni pääsisi enemmän retkille, teatteriin ym.

PÄIVÄKODIN JOHTAMINEN, KANNATUSYHDISTYS
JA VANHEMPAINTOIMINTA

3,92
4,54
4,15
4,31

• Olen kiinnostunut kannatusyhdistyksen toiminnan kehittämisestä
• Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu (50 e/v/perhe) on sopivan suuruinen
• Minulle on tärkeää olla mukana päiväkodin vanhempaintoiminnassa
• Olen valmis tekemään talkootyötä päiväkodin hyväksi

KIITOS
PALAUTTEESTA!
– Montessoripäiväkoti
Rantakaislan kannatusyhdistyksen
hallitus
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