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1. SISSEJUHATUS 

 
 
Rahuloluküsitlus viidi Kurtna Kooli õpilaste vanemate seas läbi IV õppeveerandil 2009. aastal 
ning selles oli vanematel võimalik osaleda kahel viisil: 

1. Täites küsimustiku e-formulari kujul internetis. Vastamiseks vajalik link ja 
küsimustiku kaaskiri saadeti lapsevanematele klassijuhatajate vahendusel, täidetud e-
formularide andmed laekusid otse koolipsühholoogile. Kasutatud e-formular on toodud 
Lisas A. 

2. Täites paberkandjal küsimustiku, mis saadeti lapsega koos koju ning tagastati suletud 
ümbrikus klassijuhatajale, kes omakorda edastas selle koolipsühholoogile. Kasutatud 
küsimustik on toodud Lisas B. 

 
Mõlemad küsimustikud koostas ning andmed analüüsis koolipsühholoog.  
 
Järgnev tabel iseloomustab vastamisaktiivsust klasside lõikes, suurima vastamisaktiivusega 
klassid on tähistatud paksu kirjaga. 
 

Klass 
Õpilasi 
klassis 

Vastajate 
arv 

Vastajate protsent 
õpilaste arvust 

klassis 

Vastajate protsent 
vastajate koguarvust 

1 20 6 30 16,2 

2 15 3 20 8,1 

3 13 5 38,5 13,5 

4 15 6 40 16,2 

5 11 5 45,5 13,5 

6 15 6 40 16,2 

7 14 2 14,3 5,4 

8 14 4 28,6 10,8 

Kokku  37  100,0 
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2. RAHULOLU ERINEVATE VALDKONDADEGA 

 

2. 1. Õppetöö  

2.1.1. Õppetöö kvaliteet 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul õppetöö kvaliteediga 1 5 4,05 

 
Tulemus on positiivne, kuna hinnangute keskmine on kõrge ning ka madalaid hinnanguid (1 
või 2) anti vaid 3 korral 37st. 

2.1.2. Õpetajate pädevus 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapse õpetajad on pädevad 3 5 4,27 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on kõrge ning lisaks ei antud väitele 
ka ühtegi negatiivset hinnet (madalaim antud hinnang 3 tähendab “osaliselt nõustun ja osaliselt 
ei nõustu”). 

2.1.3. Õppetöö tulemused 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul oma lapse õppetöö tulemustega 2 5 3,86 

 
Tulemus on pigem positiivne, kuna hinnangute keskmine ületab oluliselt väärtust 3 ning antud 
väitele pole kordagi antud ka kõige madalamat hinnangut.  
 
Tulemust võib mõjutada nii vanemate nägemus sellest, mis on kooli/õpetajate osa lapse 
õppetöö tulemustes kui see, kui kõrgeid ootusi lapsele esitatakse, seetõttu lisati uuringusse 
täpsustav küsimus: Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis kirjutage palun, kas kodutööde 

maht on liiga suur või liiga väike. Vastustes tunnistas osa lapse tulemustega rahulolematud 
vanemad, et probleem on pigem lapses (nt. madal õpimotivatsioon) või vanemas endas (liiga 
kõrged ootused lapsele). Samas toodi esile ka kooli/õpetajate poolseid vajakajäämisi, nt. 
aineõpetaja kompetentsus oma aines; olukord, kus halbu hindeid saab liiga kergelt parandada, 
mis muudab õpilased hooletumaks; õpetajal pole lapse järeleaitamiseks alati aega; õpetaja 
võimetus klassis korda tagada, mistõttu kannatavad õpilased, kes tahaksid õppida.  
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Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapse hinded sõltuvad tema pingutusest 3 5 4,58 

Minu lapse hinded sõltuvad tema suhetest õpetajaga 1 5 2,65 

Minu lapse hinded on juhuslikud 1 5 1,72 

 
Hinnete osas on tulemused väga positiivsed – vanemad on üldiselt kindlal arvamusel, et nende 
lapse õppetöö tulemused sõltuvad lapse enda pingutusest ega ole kuigivõrd seotud suhetega 
õpetajaga või juhusega. Siiski on oluline märkida, et leidub vanemaid, kelle arvates tema lapse 
hinded sõltuvad suhetest õpetajaga ning selles osas paistavad silma just vanemad klassid (5., 
6., 7. ja 8. klass). 

2.1.4. Kodutööde hulk 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapsele antakse parajal määral kodutöid 1 5 4,00 

 
Tulemus on positiivne kuna hinnangute keskmine on kõrge ning ka madalaid hinnanguid (1 
või 2) anti vaid 5 korral 37st. Täpsutavale küsimusele, kas kodutööde maht on liiga suur või 
liiga väike, oli vastajaid vähe ning nende seas jagunesid arvamuse võrdselt. 

 

Koduste tööde hulga hindamiseks lisati uuringusse küsimus: Kui palju aega kulub Teie lapsel 

päevas keskmiselt kodustele ülesannetele? Tulemused on toodud järgnevas tabelis 
 

Kodutööde 
hulk 

Osakaal 
vastajatest 

kuni 1 tund 20,0 

1 tund 36,7 

1-2  tundi 20,0 

2 tundi 10,0 

üle 2 tunni 13,3 

Kokku 100,0 
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2.1.5. Õpimotivatsioon 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu laps tahab õppida ja on valmis selle nimel 
pingutama 

1 5 3,67 

 
Tulemus on pigem positiivne, kuna hinnangute keskmine ületab väärtust 3 ning ka madalaid 
hinnanguid (1 või 2) anti vaid 5 korral 37st. Siiski on tegu mõtlemiskohaga, kuna 
õpimotivatsioon on üks olulisemaid õppeedukust määravaid tegureid. 
 

Õpimotivatsiooni valdkonna põhjalikumaks uurimiseks lisati küsimustikku 2 avatud küsimust. 
Neist esimene oli: Mida saaks kool teha, et Teie lapse soov õppida ja õpitulemuste nimel 

pingutada oleks kõrgem? Vastustes kõlanud ideed saab jaotada järgnevatesse gruppidesse: 

- tunnustamine: tunnustada rohkem häid õpilasi nii lihtsalt hea sõnaga kui märkides 
saavutusi/kiitusi üles kooli kodulehele. Hea ideena kiideti boonuspäevade andmist 
tublimatele. 

- distsipliin: õpetajad võiksid olla rangemad oma nõudmistes ning paremini tagama korra 
klassis. 

- tundide rikastamine: rohkem elulisi näiteid, suurem ainete integreeritus. 
 

Teiseks lisaküsimuseks oli: Mida teete ise selleks, et oma lapse õpimotivatsiooni tõsta? 
Vastustes välja toodud motiveerimisviisid saab jaotada järgnevatesse gruppidesse: 

- kiitus: tunnustamine heade õpitulemuste eest, tulemuste seostamine hüvedega (nt. vaba aja 
veetmise võimalused, rahaline premeerimine. 

- kontroll ja abistamine: lapse õppimise (nt. koduste tööde tegemise, õpitulemuste) 
kontrollimine ning vajadusel lapse abistamine õppimisel. 

- õppimise tähtsustamine: arutamine lapsega, miks on tähtis õppida ning milliseid eluks 
vajalikke teadmisi-oskusi koolis on võimalik omandada. 

Oluline on märkida, et lisaks vanematele, kes ei vastanud antud küsimusele, oli ka neid, kes 
kirjutasid, et nad ei tee ise midagi oma lapse õpimotivatsiooni tõstmiseks. 
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2.2. Suhted koolis 

 

2.2.1. Suhted õpetajatega 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapse suhted õpetajatega on valdavalt head 2 5 4,24 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on kõrge ning lisaks anti hindest 4 
madalam hinnang vaid 5 korral 37st, seejuures kordagi kasutamata hinnangut 1. 

2.2.2. Konfliktid koolis 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapsel esineb koolis konflikte 1 5 2,46 

 
Tulemus on arvuliselt pigem positiivne, kuna hinnangute keskmine on võrdlemisi madal (2,46 
tähendab “pigem ei nõustu väitega”). Tähelepanu väärib aga asjaolu, et nõustuvaid hinnanguid 
(4 või 5) anti kokku 9 korral 37st, mis näitab, et küllaltki suurel hulgal lastest esineb koolis 
konflikte.  
 
Valdkonna põhjalikumaks uurimiseks lisati uuringusse täpsustav küsimus: Kui olite nõus 

eelneva väitega, siis palun kirjutage, kellega lapsel on konflikte. Levinuim vastus oli, et 
konflikte esineb lapse suhetes klassikaaslastega või vanemate klasside õpilastega. Lisaks 
kirjutasid 4 vanemat, et lapsel on olnud konflikte klassijuhataja või aineõpetajatega. 

2.2.3. Koolistress 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapsel esineb koolistress 1 5 2,81 

 
Tulemus on pigem positiivne, kuna hinnangute keskmine on võrdlemisi madal (2,81 tähendab 
“pigem ei nõustu väitega”), kuid nagu ka konfliktide valdkonna puhul, on ka siis ohumärgiks 
küllaltki suur nõustuvate hinnangute arv (13 vastajat 37st). 
 
Valdkonna põhjalikumaks uurimiseks lisati uuringusse täpsustav küsimus: Kui olite nõus 

eelneva väitega, siis selgitage palun, mil moel Teie lapse koolistress avaldub. Vastustes esile 
toodud koolistressi sagedasemad märgid olid: soovimatus minna kooli või mõnda ainetundi, 
mööduvad kehalised kaebused või haiguse teesklemine, hirm halbade hinnete ees, kiire 
väsimine ja ärritumine lapse jaoks raskete ülesannete juures, õpimotivatsiooni puudus, madal 
meeleolu. 
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2.3. Turvalisus 

 

2.3.1. Koolikeskkonna turvalisus 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu lapse koolikeskkond on piisavalt turvaline 1 5 4,38 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on kõrge ning lisaks anti hindest 4 
madalam hinnang vaid 3 korral 37st. 
 
Valdkonna põhjalikumaks uurimiseks lisati uuringusse 2 täpsustavat küsimust. Neist esimene 
oli: Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis selgitage palun, mis suhtes pole turvaline. 
Küsimusele vastas 4 inimest, kes tõid näidetena ebaturvalisusest vargusi koolis, teistest 
erinevate õpilaste narrimist, füüsilist agressiivsust nooremate vastu vanemate õpilaste poolt. 
 
Teiseks täiendküsimuseks oli: Mis tagaks Teie arvates turvalisuse koolis? Peamise meetmena 
turvalisuse tagamiseks nähti suuremat järelevalvet ning seda nii kooli personali kui õpilaste 
endi poolt või valvekaamera abil. Tõrjutud õpilaste abistamiseks võiks neist igaühele määrata 
vanemast klassist sõbra, kes talle nõu annaks, kaitseks ja kelle vastutusel ta oleks. 

2.3.2. Vägivald koolis 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Minu laps on kogenud koolis vaimset vägivalda (nt. 
narrimine) 

1 5 2,75 

Minu laps on kogenud koolis füüsilist vägivalda (nt. 
löömine) 

1 5 2,21 

 
Tulemus on pigem positiivne, kuna kuna hinnangute keskmine on võrdlemisi madal (2,75 ja 
eriti 2,21 tähendavad “pigem ei nõustu väitega”), kuid ka selle valdkonna puhul on 
ohumärgiks küllaltki suur nõustuvate hinnangute arv (vaimse vägivalla puhul 14 vastajat ja 
füüsilise vägivalla puhul 8 vastajat). 
 
Valdkonna põhjalikumaks uurimiseks lisati uuringusse 2 täpsustavat küsimust. Neist esimene 
oli: Kui olite nõus eelneva(te) väi(de)tega, siis kirjutage palun, mil viisil ja kelle poolt Teie 

laps vägivalda koges. Vastustes toodi peamiselt esile narrimist klassikaaslaste poolt ja füüsilist 
vägivalda vanemate klasside õpilaste poolt. Ühel juhul nimetati ka vaimset vägivalda õpetaja 
poolt (solvavad märkused). 
 
Teiseks täiendküsimuseks oli: Mida võtaksite ette/olete võtnud ette, kui on selgunud vägivalla 

kasutamine Teie lapse suhtes? Vanemad, kel on tulnud vägivallaprobleemiga tegeleda, on 
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enamasti rääkinud asjast lapse klassijuhatajaga või palunud lapsel seda teha, vestelnud ise 
lapse suhtes vaenulikult käitunud õpilastega või nende vanematega, selgitanud lapsele 
agressiivse käitumise tagamaid (probleem on lööjas, mitte selles, keda lüüakse), ning kuulanud 
tema muret. Vanemad, kes siiani pole vägivallaprobleemiga kokku puutunud, arvasid 
enamasti, et esmalt võtaksid ühendust klassijuhatajaga ning siis vajadusel kooli juhtkonnaga 
või probleemiga seotud lapse ja tema vanematega. 
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2.4. Kool-kodu koostöö 

 

2.4.1. Osavõtt lastevanemate koosolekutest 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Võimalusel käin alati lastevanemate koosolekul 1 5 4,57 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on väga kõrge ning lisaks anti hindest 
5 madalam hinnang vaid 8 korral 37st. 

2.4.2. Infoliikumine kooli ja kodu vahel 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul infoliikumisega kooli ja kodu vahel 1 5 4,22 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on kõrge ning lisaks anti hindest 4 
madalam hinnang vaid 6 korral 37st, samuti ei antud väitele kordagi madalaimat hinnangut. 

2.4.3. Infokanalite eelistused 

 
Erinevaid infokanaleid kooli ja kodu vahel hinnati uuringus skaalal 1-5, kus 1 = “ei ole 
oluline” ja 5 = “on väga oluline”. 
 
Infokanalite eelistusi kujutab kokkuvõtlikult järgnev tabel, kus kõige kõrgemalt ja madalamalt 
hinnatud infokanalid on märgistatud paksu kirjaga. 
 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Oma laps 2 5 4,65 

E-post  1 5 4,65 

Lastevanemate koosolek 1 5 4,36 

E-kool 1 5 4,30 

Kirjalikud infolehed ja teated klassijuhatajalt 1 5 4,00 

Lapsevanem helistab klassijuhatajale 1 5 3,81 

Klassijuhataja helistab lapsevanemale 1 5 3,43 

Kooli kodulehekülg 1 5 2,95 
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2.4.4. Koostöövormide eelistused 

 
Erinevaid koostöövorme kooli ja kodu vahel hinnati uuringus skaalal 1-5, kus 1 = “ei ole 
oluline” ja 5 = “on väga oluline”. 
 
Koostöövormide eelistusi kujutab kokkuvõtlikult järgnev tabel, kõige kõrgemalt ja madalamalt 
hinnatud koostöövormid on tabelis märgistatud paksu kirjaga. 
 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Klassikoosolek 1 5 4,51 

Isiklikud kontaktid õpetajatega 1 5 4,24 

Arenguvestlus 1 5 4,24 

Teemakohased vestlusringid 1 5 3,31 

Lastevanemate üldkoosolek 1 5 3,09 

Lastevanemate koolitus 1 5 3,08 

Tihedad telefonikõned 1 5 2,39 

 

2.4.5. Lastevanemate koolitus 

 
Valdkonna uurimiseks esitati vanematele küsimus: Mis teemalistel koolitustel sooviksite 

osaleda? Küsimusele vastas ainult 7 vanemat, mis kaudselt võib viidata vähesele huvile 
lastevanemate koolituse vastu. Vastustes toodi huvipakkuvate teemadena välja lapse (ja ka 
vanema) psühholoogiline areng, õpimotivatsioon, tähelepanuhäired, teismeliste probleemid, 
koolistress, tervislik toitumine. 
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2.5. Koolikeskkond 

 

2.5.1. Toitlustamine 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul toitlustamisega 1 5 4,30 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on väga kõrge ning lisaks anti hindest 
4 madalam hinnang vaid 4 korral 37st. 

2.5.2. Ühisüritused 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul ühisüritustega 3 5 4,64 

 
Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on väga kõrge ning lisaks anti hindest 
4 madalam hinnang vaid 1 korral 37st, samuti ei antud väitele kordagi negatiivset hinnangut (1 
või 2). 

2.5.3. Ringide töö 

 
 

Madalaim hinnang Kõrgeim hinnang Keskmine  

Olen rahul ringide tööga 2 5 4,62 

 

Tulemus on väga positiivne, kuna hinnangute keskmine on väga kõrge ning lisaks anti hindest 
4 madalam hinnang vaid 2 korral 37st, samuti ei antud väitele kordagi madalaimat hinnangut. 
 

2.5.4. Mis on väga hästi 

 

Lõpetuseks esitati lapsevanematele 2 küsimust. Neist esimene oli: Mis on Teie arvates Kurtna 

Koolis väga hästi? 
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2.5.5. Mida peaks paremini tegema 

 

Teiseks lõpuküsimuseks oli: Mida peaks Kurtna Koolis paremini tegema? 
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LISA A                             

Lapsevanemate rahulolu-uuring 
 
Austatud Kurtna Kooli õpilase lapsevanem! 
 
Õppeaasta on lõppemas ning koolil on aeg teha senisest tööst kokkuvõtteid. Järgnev 
küsimustik ongi koostatud selleks, et hinnata kooli tulemuslikkust erinevates 
valdkondades. Teilt saadud vastused oleksid väärtuslikuks infoks kooli töö üldisel 
planeerimisel. Soovime saada teada Teie kui lapsevanema soove, vajadusi, arvamusi ning 
ettepanekuid kooli suhtes.  
 
Küsimustik on anonüümne ning konkreetseid vastuseid näeb ainult koolipsühholoog. Kooli 
töötajatele (õpetajad, juhtkond) ja teistele lapsevanematele edastatakse vaid üldistatud 
teavet. Seega avaldage oma arvamust julgelt! 
 
Ankeedi täitmiseks hinnake toodud väiteid skaalal 1-5, kus 1 = „ei nõustu üldse” ja 5 = 
„nõustun täielikult” ning tähistage juures olevatest vastusevariantidet sobiv, avatud 
küsimuste puhul kirjutage oma kommentaar. 
 
NB! Vastamise tähtaeg on 22. mai. 
 
 
Ette tänades, 
Krista Rüütel 
Kurtna Kooli psühholoog 
 

 

Mitmendas klassis õpib Teie laps? 
1 2 3 4 5 6 7 

8 

Õppetöö 
Minu lapse õpetajad on pädevad 

1 2 3 4 5 
Olen rahul õppetöö kvaliteediga 

1 2 3 4 5 
Olen rahul oma lapse õppetöö tulemustega 

1 2 3 4 5 
* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis palun 

selgitage, miks Te pole rahul 

 
Minu lapse hinded sõltuvad tema pingutusest 

1 2 3 4 5 
Minu lapse hinded sõltuvad tema suhetest 

õpetajaga 1 2 3 4 5 

Minu lapse hinded on juhuslikud 
1 2 3 4 5 

Minu lapsele antakse parajal määral kodutöid 
1 2 3 4 5 
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* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis 
kirjutage palun, kas kodutööde maht on liiga suur 

või liiga väike 

 
Kui palju aega kulub Teie lapsel päevas keskmiselt 

kodustele ülesannetele? 

 
Minu laps tahab õppida ja on valmis selle nimel 

pingutama 1 2 3 4 5 

Mida saaks kool teha, et Teie lapse soov õppida ja 
õpitulemuste nimel pingutada oleks kõrgem? 

 
Mida teete ise selleks, et oma lapse 

õpimotivatsiooni tõsta? 

 

Suhted koolis 
Minu lapse suhted õpetajatega on valdavalt head 

1 2 3 4 5 
Minu lapsel esineb koolis konflikte 

1 2 3 4 5 
* Kui olite nõus eelneva väitega, siis palun 

kirjutage, kellega lapsel on konflikte 

 
Minu lapsel esineb koolistressi 

1 2 3 4 5 
* Kui olite nõus eelneva väitega, siis selgitage 
palun, mil moel Teie lapse koolistress avaldub 

 

Turvalisus 
Minu lapse koolikeskkond on piisavalt turvaline 

1 2 3 4 5 
* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis 
selgitage palun, mis suhtes pole turvaline 
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Mis tagaks Teie arvates turvalisuse koolis? 

 
Minu laps on kogenud koolis vaimset vägivalda 

(nt. narrimine) 1 2 3 4 5 

Minu laps on kogenud koolis füüsilist vägivalda (nt. 
löömine) 1 2 3 4 5 

* Kui olite nõus eelneva(te) väi(de)tega, siis 
kirjutage palun, mil viisil ja kelle poolt Teie laps 

vägivalda koges 

 
Mida võtaksite ette/olete võtnud ette, kui on 

selgunud vägivalla kasutamine Teie lapse suhtes? 

 

Kool-kodu koostöö 
Võimalusel käin alati lastevanemate koosolekul 

1 2 3 4 5 
Olen rahul infoliikumisega kooli ja kodu vahel 

1 2 3 4 5 
Millisel teel soovite saada infot koolis toimuva 

kohta? Hinnake järgnevaid infokanaleid skaalal 1-5, 
kus 1 = ei ole oluline ja 5 = on väga oluline 

1. helistan klassijuhatajale 
1 2 3 4 5 

2. klassijuhataja helistab Teile 
1 2 3 4 5 

3. kirjalikud infolehed ja teated klassijuhatajalt 
1 2 3 4 5 

4. e-posti vahendusel 
1 2 3 4 5 

5. kooli koduleheküljelt 
1 2 3 4 5 

6. lastevanemate koosolekult 
1 2 3 4 5 

7. oma lapselt 
1 2 3 4 5 

8. e-koolist 
1 2 3 4 5 

Millist koostöövormi eelistate kooliga suhtlemisel? 
Hinnake järgnevaid koostöövorme skaalal 1-5, 

kus 1 = ei ole oluline ja 5 = on väga oluline 
1. lastevanemate üldkoosolek 

1 2 3 4 5 
2. klassikoosolek 

1 2 3 4 5 
3. tihedad telefonikõned 

1 2 3 4 5 
4. lastevanemate koolitus 

1 2 3 4 5 
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5. teemakohased vestlusringid 
1 2 3 4 5 

6. arenguvestlus 
1 2 3 4 5 

7. isiklikud kontaktid õpetajatega 
1 2 3 4 5 

Mis teemalistel koolitustel sooviksite osaleda? 

 

Koolikeskkond 
Olen rahul toitlustamisega 

1 2 3 4 5 
Olen rahul ühisüritustega 

1 2 3 4 5 
Olen rahul ringide tööga 

1 2 3 4 5 
Mis on Teie arvates Kurtna Koolis väga hästi? 

 
Mida peaks Kurtna Koolis paremini tegema? 

 

Saada
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LISA B 

 
 
 

Lapsevanemate rahulolu-uuring 
 
Austatud Kurtna Kooli õpilase lapsevanem! 
 
Õppeaasta on lõppemas ning koolil on aeg teha senisest tööst kokkuvõtteid. Järgnev küsimustik ongi 
koostatud selleks, et hinnata kooli tulemuslikkust erinevates valdkondades. Teilt saadud vastused 
oleksid väärtuslikuks infoks kooli töö üldisel planeerimisel. Soovime saada teada Teie kui lapsevanema 
soove, vajadusi, arvamusi ning ettepanekuid kooli suhtes.  
 
Küsimustik on anonüümne ning konkreetseid vastuseid näeb ainult koolipsühholoog. 
Konfidentsiaalsuse tagamiseks pange täidetud küsimustik kaasasolevasse ümbrikku ning sulgege see, 
seejärel paluge lapsel ümbrik anda klassijuhatajale, kes omakorda edastab selle koolipsühholoogile. 
Kooli töötajatele (õpetajad, juhtkond) ja teistele lapsevanematele edastatakse vaid üldistatud teavet. 
Seega avaldage oma arvamust julgelt! 
 
Ankeedi täitmiseks hinnake toodud väiteid skaalal 1-5, kus 1 = „ei nõustu üldse” ja 5 = „nõustun 
täielikult” ning tähistage juures olevatest vastusevariantidest sobiv, avatud küsimuste puhul kirjutage 
oma kommentaar. 
 
NB! Küsimustiku täitmise tähtaeg on 22. mai. 
 
Ette tänades, 
Krista Rüütel 
Kurtna Kooli psühholoog 
 
Mitmendas klassis õpib Teie laps?     ………. 
 
                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 

1…………..2…………..3…………….4…………….5 
 

Õppetöö 

Olen rahul õppetöö kvaliteediga 1 2 3 4 5 

Minu lapse õpetajad on pädevad 1 2 3 4 5 

Minu lapse hinded sõltuvad temast endast 1 2 3 4 5 

Minu lapse hinded sõltuvad tema suhetest õpetajaga 1 2 3 4 5 

Minu lapse hinded on juhuslikud 1 2 3 4 5 

Minu lapsele antakse parajal määral kodutöid 1 2 3 4 5 

* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis kirjutage palun, kas kodutööde maht on liiga suur või liiga 
väike 

Kui palju aega kulub Teie lapsel päevas keskmiselt kodustele ülesannetele? 
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                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 

Olen rahul oma lapse õppetöö tulemustega 1 2 3 4 5 

* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis palun põhjendage, miks see nii on 

 

 

Minu laps tahab õppida ja on valmis selle nimel pingutama 1 2 3 4 5 

Mida saaks kool teha, et Teie lapse soov õppida ja õpitulemuste nimel pingutada oleks kõrgem? 

 

 

Mida teete ise selleks, et oma lapse õpimotivatsiooni tõsta? 

 

 

 
 

Turvalisus  

Minu lapse koolikeskkond on piisavalt turvaline 1 2 3 4 5 

* Kui Te polnud nõus eelneva väitega, siis selgitage palun, mis suhtes pole turvaline 
 
 
 

Mis tagaks Teie arvates turvalisuse koolis? 
 
 
 

Minu laps on kogenud koolis vaimset vägivalda (nt. narrimine) 1 2 3 4 5 

Minu laps on kogenud koolis füüsilist vägivalda (nt. löömine) 1 2 3 4 5 

* Kui olite nõus eelneva(te) väi(de)tega, siis kirjutage palun, mil viisil ja kelle poolt Teie laps 
vägivalda koges 

 
 

Mida võtaksite ette/olete võtnud ette, kui on selgunud vägivalla kasutamine Teie lapse suhtes? 
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                 Ei nõustu üldse                                                               Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 

Suhted koolis  

Minu lapse suhted õpetajatega on valdavalt head 1 2 3 4 5 

Minu lapsel esineb koolis konflikte 1 2 3 4 5 

* Kui olite nõus eelneva väitega, siis palun kirjutage, kellega lapsel on konflikte 

 

Minu lapsel esineb koolistress 1 2 3 4 5 

* Kui olite nõus eelneva väitega, siis selgitage palun, mil moel Teie lapse koolistress avaldub 

 
 

Kool-kodu koostöö 

Võimalusel käin alati lastevanemate koosolekul 1 2 3 4 5 

Olen rahul infoliikumisega kooli ja kodu vahel 1 2 3 4 5 

Millisel teel soovite saada infot koolis toimuva kohta? Hinnake järgnevaid infokanaleid skaalal 1-5, 
kus 1 = ei ole oluline ja 5 = on väga oluline 

      1. helistan klassijuhatajale 1 2 3 4 5 

      2. klassijuhataja helistab Teile 1 2 3 4 5 

      3. kirjalikud infolehed ja teated klassijuhatajalt 1 2 3 4 5 

      4. e-posti vahendusel  1 2 3 4 5 

      5. kooli koduleheküljelt 1 2 3 4 5 

      6. lastevanemate koosolekult 1 2 3 4 5 

      7. oma lapselt 1 2 3 4 5 

      8. e-koolist 1 2 3 4 5 

Millist koostöövormi eelistate kooliga suhtlemisel? Hinnake järgnevaid koostöövorme skaalal 1-5, 
kus 1 = ei ole oluline ja 5 = on väga oluline 

     1. lastevanemate üldkoosolek 1 2 3 4 5 

     2. klassikoosolek 1 2 3 4 5 

     3. tihedad telefonikõned 1 2 3 4 5 

     4. lastevanemate koolitus 1 2 3 4 5 

     5. teemakohased vestlusringid 1 2 3 4 5 

     6. arenguvestlus 1 2 3 4 5 

     7. isiklikud kontaktid õpetajatega 1 2 3 4 5 

Mis teemalistel koolitustel sooviksite osaleda? 
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                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 

1…………..2…………..3…………….4…………….5 
 

 
 
 
 

 
 

 

Koolikeskkond  

Olen rahul toitlustamisega 1 2 3 4 5 

Olen rahul ühisüritustega 1 2 3 4 5 

Olen rahul ringide tööga 1 2 3 4 5 

Mis on Teie arvates Kurtna Koolis väga hästi? 
 
 
 
 

Mida peaks Kurtna Koolis paremini tegema? 
 
 
 
 


