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1. Ülevaade 2016/2017 õppeaastal lapsevanemate rahuloluküsitluse 

läbiviimisest 

Küsitlus viidi läbi 2016.a novembris. Antud küsitlusega soovisime teada saada teada 1.-9.klassi 

lapsevanemate hinnanguid, kommentaare ja ettepanekuid, mis võimaldavad  hinnata kooli 

hetkeolukorda ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilaste vanematele olulistele 

teemadele, et olla kodule partneriks lapse arendamisel ja õpetamisel. 

 Vanemate poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja 

kitsaskohtade lahendamisel järgmistes valdkondades: 

1.Keskkond ja suhted  

2.Õppetöö 

3.Huvitegevus 

4.Informatsiooni levik 

5. Kooli maine  

Uuring viidi läbi klassijuhatajate või aineõpetajate poolt 2016.a novembris. 

Vastanute arv 

klass Vastanute  arv Vastanute % klassi 
õpilaste  vanemate arvust 

1.klass 8 100 % 

2.klass 13 100 % 

3.klass 9 100 % 

4.klass 7 100 % 

5.klass 9 90 % 

6.klass 8 100 % 

7.klass 7 78 % 

8.klass 3 100 % 

9.klass 6 100 % 

 

Küsitluse vorm 

  Anonüümne  

 Koosnes 36 küsimusest, mis struktureeriti viide gruppi. 

  Graafikutel esitatud tulemused on protsentides.  

 Vastamise skaala oli 5-pallisüsteemis, kus  vastuste väärtused olid järgnevad: “1 – ei ole üldse 

nõus“, “2 – pigem ei ole nõus“, “3 – ei oska vastata“, “4 – pigem olen nõus“ ja “5 – olen täiesti 

nõus“. 



 

 

2. Tulemused valdkondade kaupa 

 

2.1. Keskkond ja suhted 
 

3% 

13% 

4% 

43% 

37% 

Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et koolis on 
õpilaste omavahelised suhted head 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

1% 

9% 

13% 

39% 

38% 

Õpilaste ja õpetajate läbisaamine on hea 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



10% 

7% 
42% 

41% 

 Õpetajad suhtuvad õpilastesse toetavalt 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 

4% 

3% 

47% 

43% 

 Minu lapse koolikeskkond on turvaline 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



1% 

10% 

23% 

43% 

23% 

 Distsipliiniprobleemide lahendamisele pööratakse koolis piisavalt 
tähelepanu 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 

3% 

16% 

50% 

28% 

Koolis arvestatakse lastevanemate soovide ja ettepanekutega 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

3% 

3% 

4% 

54% 

36% 

Minu laps tunneb ennast koolis turvaliselt 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 

8% 

33% 

56% 

 Kooliruumid on puhtad 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

4% 

3% 

20% 

73% 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 

24% 

73% 

Saan lapse klassijuhatajaga rääkida lapse edusammudest ja 
probleemidest 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



3% 

5% 

26% 

30% 
36% 

Arenguvestlused toetavad minu lapse arengut 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

9% 

31% 

33% 

27% 

Kool tegeleb tervise edendamisega 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

2% 

28% 

25% 

42% 

 Kooli raamatukogus on piisavalt õppekirjandust 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

6% 

4% 

44% 

46% 

 Probleemi tekkimisel võin alati pöörduda kooli poole 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

3% 

33% 

64% 

 Tunnen huvi koolis toimuva vastu 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

4% 

10% 52% 

34% 

 Kooli koostöö lastevanematega on heal tasemel 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

 

2.2. Õppetöö 
 

4% 

10% 

47% 

39% 

Lapse klassis valitseb õppimist toetav õhkkond 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

12% 

20% 

37% 

31% 

Raskuste ilmnemisel õppetöös võimaldatakse minu lapsele piisavalt 
tugisüsteeme ja tähelepanu 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



8% 

49% 

43% 

 Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et õpetajad 
selgitavad aineid arusaadavalt 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

13% 

38% 

49% 

Koduste õppeülesannete maht on minu lapsele jõukohane 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 
 

1% 

12% 

40% 

47% 

 Minu last hinnatakse objektiivselt 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

4% 

14% 
37% 

45% 

 Minu laps saab koolis piisavalt tunnustust 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 
 

 

 

 

 
 

 

  

3% 

2% 

4% 

34% 

57% 

Minu lapsel on võimalik probleemide tekkimisel pöörduda abi 
saamiseks aineõpetaja poole 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 

7% 

13% 

37% 

40% 

Minu lapse erivajadusi (andekus; mahajäämus vms) märgatakse 
aineõpetajate poolt ja laps saab piisavalt tuge 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

 

2.3. Huvitegevus 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

7% 

7% 

44% 

39% 

 Kool pakub piisavalt võimalusi huvitegevuseks 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

2.4. Informatsiooni levik 

0% 

1% 

12% 

87% 

 Saan eKooli kasutajana lapse õppimise kohta piisavat 
informatsiooni 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

3% 
3% 

14% 

80% 

 Külastan regulaarselt eKooli 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



6% 

4% 

51% 

39% 

Oman koolis toimuva kohta infot 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

6% 

16% 

0% 

54% 

24% 

 Külastan pidevalt kooli kodulehekülge Internetis 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



4% 

6% 

9% 

40% 

41% 

Kooli koduleheküljel on piisavalt operatiivset informatsiooni 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

4% 

15% 

30% 

31% 

20% 

Soovi korral saan kooli kodulehelt piisavalt infot 
hoolekogu töö kohta 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 
 

 

 

16% 

24% 

31% 

29% 

 Tean, et probleemi tekkimisel võin alati pöörduda  
kooli hoolekogu poole 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 

 

 

2.5. Kooli maine 

 

2% 

1% 

30% 

67% 

 Olen rahul kooliga, kus mu laps õpib 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

4% 

7% 

37% 

52% 

 Minu lapsele meeldib koolis 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



 
 

  

4% 

6% 

12% 

34% 

44% 

 Olen rahul õpetamise tasemega koolis 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus

6% 

3% 

41% 

50% 

 Usaldan kooli lapse arengu toetajana 

Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus

Ei oska vastata

Pigem olen nõus

Olen täiesti nõus



3. Põhilised järeldused Ardu Kooli lapsevanemate rahuloluuuringust 
 

Tulemuste analüüs annab võimaluse kõiki tegevusvaldkondi analüüsida ning teha järeldusi vajalike 

parenduste osas. 

Õpilaste rahulolu-uuringu keskmine 2015/2016 õppeaastal oli 4,07.  Kõrgemaid hinnanguid 

(≥ 4,2) anti järgmistele valdkondadele/alavaldkondadele:  

 

 Saan eKooli kasutajana lapse õppimise kohta piisavalt informatsiooni (4,86) 

 Saan lapse klassijuhatajaga rääkida lapse edusammudest ja probleemidest (4,7) 

 Olen rahul toitlustamisega koolis (4,64) 

 Külastan regulaarselt eKooli (4,64) 

 Olen rahul kooliga, kus mu laps õpib (4,64) 

 Tunnen huvi koolis toimuva vastu  (4,62) 

 Minu lapsel on võimalik probleemide tekkimisel pöörduda abi saamiseks aineõpetaja poole 

(4,42) 

 Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et õpetajad selgitavad oma ainet 

arusaadavalt (4,39) 

 Usaldan kooli lapse arengu toetajana (4,36) 

 Minu lapsele meeldib kooli (4,36) 

 Kooliruumid on puhtad (4,36) 

 Minu laps saab koolis piisavalt tunnustust (4,29) 

 Probleemi tekkimisel võin alati pöörduda kooli poole (4,22) 

 Lapse klassis valitseb õppimist toetav õhkkond (4,22) 

 

 

Vanemate poolt madalamalt hinnatud  ning parendamist vajavad alavaldkonnad  (< 3,9) 

 Soovi korral saan kooli kodulehelt piisavalt infot hoolekogu töö kohta (3,52) 

 Tean, et probleemi tekkimisel võin alati pöörduda kooli hoolekogu poole (3,58) 

 Minu last hinnatakse objektiivselt (3,75) 

 Distsipliiniprobleemide lahendamisele pööratakse koolis pissavalt tähelepanu (3,78) 

 Kool tegeleb tervise edendamisega (3,80) 

 Külastan pidevalt kooli kodulehekülge Internetis  (3,80 

 Arenguvestlused toetavad minu lapse arengut (3,88) 

 Raskuste ilmnemisel õppetöös võimaldatakse minu lapsele piisavalt tugisüsteeme ja tähelepanu 

(3,88) 

 


