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Sissejuhatus 
 
 
Rahuloluküsitlus viidi Kurtna Kooli õpetajate seas läbi IV õppeveerandil 2009. aastal ning 
selles osales 17 inimest. Küsimustiku koostas ning andmed analüüsis koolipsühholoog 
(küsimustik on toodud Lisas A).  
 
Osalenute keskmine vanus oli 38,5 aastat (noorim 22 ja vanim 58), koolis oldi kokku töötatud 
keskmiselt 12 aastat (vähim 1 ja enim 33 aastat) ning sellest Kurtna Koolis keskmiselt 5,4 
aastat (vähim 1 ja enim 20 aastat). 
 
Vastajatest 53% täitsid ainult õpetaja ülesandeid ning 47% olid lisaks õpetaja ülesannetele 
klassijuhatajad. Suurem osa (53%) vastajatest töötas täiskoormusega, 53% osalise koormusega 
0,5-0,99 kohta ja väikseim osa (19%) osalise koormusega alla 0,5 koha. 
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Rahulolu juhtimisega 
 
Juhtimise valdkonda hinnati küsimustikus läbi 13 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei nõustu 
üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud väidetele 
ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti. Kõrgema 
ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästitoimivad ja probleemsed 
valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Julgen probleemi korral juhtkonna poole pöörduda 4 5 4,53 

Tean, millised on meie kooli eesmärgid 3 5 4,12 

Tean oma rolli kooli eesmärkide elluviimisel 3 5 4,00 

Olen saanud kaasa rääkida kooli eesmärkide püstitamisel 2 5 4,00 

Juhtkond kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt 3 5 3,82 

Tean, mida juhtkond minult ootab 2 5 3,76 

Viimasel ajal tehtud ümberkorraldustest on olnud mulle minu töös kasu 

(nt. töörühmade loomine) 
2 5 3,65 

Minu ettepanekuid arvestatakse otsuste tegemisel 2 5 3,53 

Mul on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel 2 5 3,47 

Juhtkond suhtub töötajatesse kui võrdsetesse (üldine hoiak, ressursside 

jagamine jne) 
1 5 3,41 

Meie kool on hästi juhitud 2 5 3,41 

Planeeritud muudatused viiakse ka ellu 2 4 3,24 

Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult 2 5 3,12 

KOONDHINNANG 2,77 4,69 3,70 

 
Kommentaaride osas kirjutati: 

- kiideti juhi heatahtlikkust töötajate suhtes ning leplikkust, kuid selle kõrval sooviti näha ka 
suuremat otsekohesust, sirgjoonelisust ja sihikindlust/järjepidevust 

- vahel oleks juhtimises vaja “karmimat kätt” ning suuremat julgust vastu võtta 
ebapopulaarseid otsuseid 

- iga küsimuse puhul pole avalik arutelu vajalik ning kõigi võrdne võimalus kaasa rääkida ei 
vii alati parema tulemuseni 

- on palju häid mõtteid, tuleb need vaid osata ellu viia. Plaanide tegemisel tuleb aga arvestada 
ka nende reaalse elluviimisega. 
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Rahulolu töötingimustega 
 

 
Töötingimuste valdkonda hinnati küsimustikus läbi 7 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei 
nõustu üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud 
väidetele ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti. 
Kõrgema ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästitoimivad ja 
probleemsed valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga.  
 
 Miinimum Maksimum Keskmine 

Olen rahul kooli ruumidega 4 5 4,65 

Mul on olemas vahendid, et teha oma tööd hästi 3 5 4,00 

Tunniplaani koostamisel arvestatakse minu soovide ja 

vajadustega 
2 5 3,82 

Saan õpetamisele ja tundide ettevalmistamisele piisavalt aega 

kulutada 
2 5 3,53 

Saan oma tööaega paindlikult planeerida 1 5 3,47 

Võtan sageli tööd koju kaasa * 1 5 2,88 

Õppetööväline tegevus võtab liiga suure osa minu ajast * 1 5 2,41 

KOONDHINNANG 2,57 5,00 3,54 

* tegu on pööratud väidetega s.t. kõrgem hinnang neile tähendab madalamat rahulolu 
töötingimustega. Tabelis on toodud väidete pööratud keskmine, et see oleks võrreldav 
ülejäänud väidete hinnangute keskmistega. 
 
Kommentaaride osas kirjutati:  

- kiideti uut koolimaja, kuid puudustena toodi välja, et kõigile õpetajatele ei jätku 
kõrval/abiruume ning et õpilastele valmistab segadust tundide toimumine eri päevadel eri 
ruumides.  

- nii õpetajatel kui õpilastel kulub tunniväliseks tegevuseks liiga palju aega ning sageli ollakse 
seeläbi keegi muude kohustustega hõivatud, mis omakorda pidurdab normaalset õppetööd.  

- õppetöö korraldamisele tuleks kasuks see, kui kõik töötajad oleksid oma nõudmistes ühesed 
(ehk oleksid kindlad reeglid, kuidas teatud juhtudel käituda ning kõik peaksid neist reeglitest 
ka kinni 

- probleemiks töö koju kaasavõtmine ja ületundide tegemine 
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Rahulolu tagasisidega tööle ja motiveerimisega 
 
Tagasiside ja motiveerimise valdkonda hinnati küsimustikus läbi 10 väite 5-pallisel skaalal, 
kus 1 = “Ei nõustu üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised 
hinnangud väidetele ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki 
väidetele anti. Kõrgema ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt 
hästitoimivad ja probleemsed valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Positiivne tunnustus innustab mind paremini töötama * 1 5 4,06 

Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd vääriliselt 1 5 3,76 

Tunnen, et lapsevanemad hindavad minu tööd 1 5 3,41 

Minu tööle osaks saanud kriitika on enamasti olnud õigustatud 2 5 3,41 

Paremad võimalused pingeid maandada tuleks mulle tööalaselt 

kasuks * 
1 5 3,29 

Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 1 5 3,24 

Mulle tehtud märkused on enamasti olnud konstruktiivsed ja mind 

töös edasi aidanud 
2 5 3,18 

Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet 1 4 2,88 

Ühised üritused kolleegidega motiveeriks mind tööl rohkem 

pingutama * 
1 5 2,71 

Kõrgem palk või rahalised preemiad paneks mind rohkem 

pingutama * 
1 5 2,71 

KOONDHINNANG ** 1,67 4,67 3,31 

* võimalikest motiveerimisviisidest eelistati ülekaalukalt positiivset tunnustamist ning 
vähemal määral ka paremaid võimalusi pingete maandamiseks, pigem ebaefektiivseteks peeti 
ühisüritusi kolleegidega ja kõrgemat palka/rahalisi preemiaid. 

** koondhinnangu puhul ei võetud arvesse väiteid, mis hindavad erinevaid võimalikke 
motiveerimisviise (positiivne tunnustus, võimalused pingete maandamiseks, ühised üritused 
kolleegidega ja kõrgem palk/rahalised preemiad). 
 
Kommentaaride osas kirjutati:   

- leidus väga erinevaid seisukohti – oli nii neid, kes välist motiveerimist ei tähtsusta, kui ka 
neid, kes kurtsid “hea sõna” vähesuse üle.  
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Rahulolu info liikumisega 
 

Info liikumise valdkonda hinnati küsimustikus läbi 8 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei 
nõustu üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud 
väidetele ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti. 
Kõrgema ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästitoimivad ja 
probleemsed valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Koosolekute ümberkorraldus on muutnud need 

efektiivsemaks 
2 5 3,65 

Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 1 5 3,35 

Infot jagatakse avalikult ja õiglaselt (nt. asjasse puutuvaid ei jäeta 

teadmatusse) 
1 5 3,18 

Liiga palju on salatsemist tööalase info mõttes * 1 5 3,06 

Õppenõukogu otsuseid täidetakse 2 5 3,06 

Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni 

õigeaegselt 
1 4 2,94 

Õppenõukogu teeb oma tööd efektiivselt 1 5 2,88 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 1 4 2,65 

KOONDHINNANG ** 1,83 4,33 3,13 

*  tegu on pööratud väitega s.t. kõrgem hinnang sellele tähendab madalamat rahulolu info 
liikumisega. Tabelis on toodud väite pööratud keskmine, et see oleks võrreldav ülejäänud 
väidete hinnangute keskmistega. 

** koondhinnangu puhul ei võetud arvesse väiteid, mis hindavad õpilasesinduse tööd. 

 

Kommentaaride osas kirjutati:  

- infoliikumise puudustena toodi välja vähene konkreetsus, anonüümsus ja salatsemine ning 
tööks vajaliku info kadumaminek. 
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Rahulolu arenguvõimalustega 
 

Arenguvõimaluste valdkonda hinnati küsimustikus läbi 8 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei 
nõustu üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud 
väidetele ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti.  
 
Ülejäänud rahulolu valdkondadega võrreldes on arenguvõimalustele antud hinnangud 
kõrgeimad ehk rahulolu selle valdkonnaga on suurim. Samuti ei saanud ükski antud valdkonda 
hindavatest väidetest sedavõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja 
tuua. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja 

arenguvõimalustest 
2 5 4,24 

Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel 

koolitustel 
2 5 4,18 

Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, 

oskusi ja võimeid 
2 5 4,06 

Olen huvitatud koolitustel käimisest ja sellest ka juhtkonnale 

rääkinud (nt. avaldanud soovi täiendkursusele minna) 
1 5 3,94 

Kui koolitus tundub mulle vajalik, siis oleksin nõus osa kuludest 

ise tasuma 
1 5 3,94 

Meie koolis soositakse enesetäiendamist 2 5 3,82 

Tunnen, et siin koolis töötades on minust saanud parem õpetaja 1 5 3,59 

Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 1 5 3,41 

KOONDHINNANG 3,12 4,75 3,90 

 
Kommentaaride osas kirjutati:   

- enesetäiendamise üks võimalus võiks olla iseseisev koolitusmaterjaliga/erialase kirjandusega 
(paberkandjal või internetist kättesaadav) töötamine 
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Rahulolu suhetega koolis 
 
Suhete valdkonda hinnati küsimustikus läbi 10 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei nõustu 
üldse” ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud väidetele 
ning lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti. Kõrgema 
ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästitoimivad ja probleemsed 
valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Minu suhted juhtkonnaga on head 3 5 4,35 

Nõu ja abi küsimine kolleegidelt on minu jaoks loomulik 2 5 4,24 

Minu ja lapsevanemate suhted on head 2 5 4,06 

Minu suhted õpilastega on head 3 5 3,94 

Tunnen end oma muredega üksijäetuna * 2 5 3,65 

Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 2 5 3,59 

Minu kaastöötajate hulgas on piisavalt inimesi, keda saan 

usaldada 
1 5 3,24 

Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond 2 4 3,18 

Kui mulle kolleegi käitumises miski ei meeldi, siis julgen seda 

talle öelda, kartamata solvumist 
1 5 3,12 

Meie kollektiivis valitseb vastastikune austus 1 5 3,00 

KOONDHINNANG 2,60 4,30 3,64 

*  tegu on pööratud väitega s.t. kõrgem hinnang sellele tähendab madalamat rahulolu suhetega 
koolis. Tabelis on toodud väite pööratud keskmine, et see oleks võrreldav ülejäänud väidete 
hinnangute keskmistega. 

 
Kommentaaride osas kirjutati:  

- põhilise probleemina toodi esile asjolu, et töökaaslased suhtlevad sageli grupiti/valitsevad 
leerid ning et liiga palju on tagaselja rääkimist ja silmakirjalikkust 

- suhetele tuleks kasuks paremad kuulamisoskused 
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Rahulolu kooli mainega ning üldine rahulolu kooli ja tööga 

 
Antud valdkonda hinnati küsimustikus läbi 6 väite 5-pallisel skaalal, kus 1 = “Ei nõustu üldse” 
ja 5 = “Nõustun täielikult”. Järgnevas tabelis on toodud keskmised hinnangud väidetele ning 
lisaks madalaim ja kõrgeim hinnang, mida antud küsimustebloki väidetele anti. Kõrgema ja 
madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästitoimivad ja probleemsed 
valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Mulle meeldib minu töö 3 5 4,47 

Olen meie kooliga üldiselt rahul 3 5 4,18 

Soovitan meie kooli tööle tulla 2 5 3,94 

Usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast 2 5 3,59 

Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel 
tulevikus hästi hakkama saada 

2 4 3,00 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 1 5 3,00 

KOONDHINNANG 2,67 4,50 3,70 

 
Kommentaaride osas kirjutati:  

- toodi positiivsena esile arengukava ning loodeti, et sinna kirjutatu ka teostada suudetakse, 
mis omakorda aitaks tõsta kooli mainet 

- kool peaks rohkem osa võtma välisüritustest 

- aktiivsemalt peaks tegelema käitumisraskustega 

- rohkem tähelepanu tuleks pöörata õppetööle ning eriti tundidest osavõtu tagamisele 
(koostöös juhtkonnaga) 

- huvitegevus on väga heal tasemel, kuid sageli ei toeta õppetööd (või isegi õõnestab seda) 
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Kokkuvõte  
 
Järgnevas tabelis on kokkuvõtvalt toodud erinevate valdkondade keskmised hinnangud. 
Kõrgema ja madalama keskmise hinnangu saanud rahulolu aspektid (vastavalt hästitoimivad ja 
probleemsed valdkonnad) on märgistatud paksu kirjaga. 
 

 Miinimum Maksimum Keskmine 

Arenguvõimalused  3,12 4,75 3,90 

Juhtimine  2,77 4,69 3,70 

Kooli maine ning üldine rahulolu kooli ja tööga 2,67 4,50 3,70 

Suhted koolis 2,60 4,30 3,64 

Töötingimused  2,57 5,00 3,54 

Tagasiside tööle ja motiveerimine 1,67 4,67 3,31 

Info liikumine 1,83 4,33 3,13 
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LISA A                             

 
 
 
 
 

Kooli töötajate rahulolu uuring 
 
Lp. Vastaja, 
 
Sinu käes on küsimustik Kurtna Kooli töötajatele, millega kogutakse infot tööga rahulolu erinevate 
aspektide kohta. Sinu poolt antud vastuseid on võimalik kasutada edasise tegevuse planeerimisel, 
võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.  
 
Küsimustik on anonüümne ning konkreetseid vastuseid näeb ainult kooli psühholoog. Sinu 
kolleegidele (sh. juhtkonnale) edastatakse vaid üldistatud teavet. Seega avalda oma arvamust julgelt! 
Iga küsimustebloki lõpus olevasse lisakasti võiksid lisaks märkida oma ettepanekuid, kuidas antud 
valdkonda parandada. 
 
Ette tänades,  
Krista Rüütel 
 

************************************** 
 

Vanus: ____ 
 
Koolis töötatud aastate arv: _____, sellest Kurtna Koolis: _____ aastat 
 
Kas töötad ka praegu mõnes teises koolis peale Kurtna kooli?  

1. jah 
2. ei  
 

Ametiülesanded Kurtna Koolis:  

1. õpetaja   _____ tundi nädalas keskmiselt 
2. juhtkonna liige   _____ tundi nädalas keskmiselt 
3. tugipersonal   _____ tundi nädalas keskmiselt 
4. muu ………………  _____ tundi nädalas keskmiselt  (nt. ringitegevus) 

 
Kas oled klassijuhataja? 

1. jah 
2. ei 

 
Koormus:  

1. osaline koormus alla 0,5 koha 
2. osaline koormus 0,5 – 0,99 kohta 
3. täiskoormus 



 

 13

                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 

Juhtimine 

Mul on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel 1 2 3 4 5 

Tean, millised on meie kooli eesmärgid 1 2 3 4 5 

Olen saanud kaasa rääkida kooli eesmärkide püstitamisel 1 2 3 4 5 

Tean oma rolli kooli eesmärkide elluviimisel 1 2 3 4 5 

Planeeritud muudatused viiakse ka ellu 1 2 3 4 5 

Minu ettepanekuid arvestatakse otsuste tegemisel 1 2 3 4 5 

Juhtkond kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt 1 2 3 4 5 

Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult 1 2 3 4 5 

Meie kool on hästi juhitud 1 2 3 4 5 

Tean, mida juhtkond minult ootab 1 2 3 4 5 

Julgen probleemi korral juhtkonna poole pöörduda 1 2 3 4 5 

Juhtkond suhtub töötajatesse kui võrdsetesse (üldine hoiak, ressursside 
jagamine jne) 

1 2 3 4 5 

Viimasel ajal tehtud ümberkorraldustest on olnud mulle minu töös kasu 
(nt. töörühmade loomine) 

1 2 3 4 5 

Juhtimise kohta soovin lisada ... 

 

 
 
 
 

Töötingimused  

Olen rahul kooli ruumidega 1 2 3 4 5 

Õppetööväline tegevus võtab liiga suure osa minu ajast 1 2 3 4 5 

Mul on olemas vahendid, et teha oma tööd hästi 1 2 3 4 5 

Saan õpetamisele ja tundide ettevalmistamisele piisavalt aega kulutada 1 2 3 4 5 

Võtan sageli tööd koju kaasa 1 2 3 4 5 

Tunniplaani koostamisel arvestatakse minu soovide ja vajadustega 1 2 3 4 5 

Saan oma tööaega paindlikult planeerida 1 2 3 4 5 

Töötingimuste kohta soovin lisada … 
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                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 

Tagasiside tööle ja motiveerimine 

Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 1 2 3 4 5 

Minu tööle osaks saanud kriitika on enamasti olnud õigustatud 1 2 3 4 5 

Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd vääriliselt 1 2 3 4 5 

Kõrgem palk või rahalised preemiad paneks mind rohkem pingutama 1 2 3 4 5 

Paremad võimalused pingeid maandada tuleks mulle tööalaselt kasuks 1 2 3 4 5 

Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet 1 2 3 4 5 

Tunnen, et lapsevanemad hindavad minu tööd 1 2 3 4 5 

Positiivne tunnustus innustab mind paremini töötama 1 2 3 4 5 

Mulle tehtud märkused on enamasti olnud konstruktiivsed ja mind töös 
edasi aidanud 

1 2 3 4 5 

Ühised üritused kolleegidega motiveeriks mind tööl rohkem pingutama. 1 2 3 4 5 

Tagasiside ja motiveerimise kohta soovin lisada ... 
 
 
 

 
 
 

Info liikumine  

Õppenõukogu teeb oma tööd efektiivselt 1 2 3 4 5 

Õppenõukogu otsuseid täidetakse 1 2 3 4 5 

Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 1 2 3 4 5 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 1 2 3 4 5 

Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt 1 2 3 4 5 

Infot jagatakse avalikult ja õiglaselt (nt. asjasse puutuvaid ei jäeta 
teadmatusse) 

1 2 3 4 5 

Koosolekute ümberkorraldus on muutnud need efektiivsemaks 1 2 3 4 5 

Liiga palju on salatsemist tööalase info mõttes 1 2 3 4 5 

Info liikumise kohta soovin lisada … 
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      Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 

Arenguvõimalused  

Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja 
võimeid 

1 2 3 4 5 

Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel 1 2 3 4 5 

Kui koolitus tundub mulle vajalik, siis oleksin nõus osa kuludest ise 
tasuma 

1 2 3 4 5 

Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest 1 2 3 4 5 

Tunnen, et siin koolis töötades on minust saanud parem õpetaja 1 2 3 4 5 

Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 1 2 3 4 5 

Meie koolis soositakse enesetäiendamist 1 2 3 4 5 

Olen huvitatud koolitustel käimisest ja sellest ka juhtkonnale rääkinud 
(nt. avaldanud soovi täiendkursusele minna) 

1 2 3 4 5 

Arenguvõimaluste kohta soovin lisada ... 
 
 
 

 
 

Suhted koolis 

Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond 1 2 3 4 5 

Minu suhted juhtkonnaga on head 1 2 3 4 5 

Minu ja lapsevanemate suhted on head 1 2 3 4 5 

Kui mulle kolleegi käitumises miski ei meeldi, siis julgen seda talle 
öelda, kartamata solvumist 

1 2 3 4 5 

Minu suhted õpilastega on head 1 2 3 4 5 

Nõu ja abi küsimine kolleegidelt on minu jaoks loomulik 1 2 3 4 5 

Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 1 2 3 4 5 

Tunnen end oma muredega üksijäetuna 1 2 3 4 5 

Minu kaastöötajate hulgas on piisavalt inimesi, keda saan usaldada 1 2 3 4 5 

Meie kollektiivis valitseb vastastikune austus 1 2 3 4 5 

Suhete kohta soovin lisada … 
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                    Ei nõustu üldse                                                             Nõustun täielikult 
1…………..2…………..3…………….4…………….5 

 
 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 1 2 3 4 5 

Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi 
hakkama saada 

1 2 3 4 5 

Usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast 1 2 3 4 5 

Soovitan meie kooli tööle tulla 1 2 3 4 5 

Mulle meeldib minu töö 1 2 3 4 5 

Olen meie kooliga üldiselt rahul 1 2 3 4 5 

Minu ettepanekud kooli töö paremaks korraldamiseks ... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


