
Kullamaa Keskkooli lastevanemate rahuloluküsitlus 2021.

Küsitlus viidi läbi aprillikuus 2021. Küsimustik oli koostatud Google Form keskkonnas.

Vastata sai anonüümselt. Lingid küsitluses osalemiseks olid avaldatud lastevanemate
meililistis.
Koolis õpib 122 õpilast, küsitluses osalesid 22 õpilase vanemad, seega 18%.
Kõige aktiivsemad olid 1., 4. ja 7. klassi vanemad.

Küsitluses toodud väited olid seotud õpilase turvatundega, õppimisega, tugiteenuste
pakkumisega, info liikumise ja suhetega koolis.



SUHTED KOOLIS

Joonis 1. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted.
Väitega nõustus täielikult 5 lapsevanemat, 11 olid väitega pigem nõus ning omavahelisi
suhteid pidas rahuldavaks (nii ja naa) 5 vanemat ja pigem ei nõustunud väitega 1 lapsevanem.



Joonis 2. Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes.
4 lapsevanemat nõustusid väitega täielikult, 12 vastanut olid pigem nõus, rahuldavalt ehk nii
ja naa hindas väidet 5 lapsevanemat ning 1 vanem pigem ei nõustunud väitega.

Joonis 3. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks.
Lapsevanematest 4 nõustusid väitega, et õpetaja käitumine on lapsele eeskujuks, 11 vanemat
olid väitega pigem nõus, 4 hindas olukorda rahuldavaks, 2 vanemat pigem ei nõustu ning 1
lapsevanem ei nõustu väitega üldse.



Joonis 4. Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas.
13 vastanud lapsevanemat on väitega täielikult nõus, et klassijuhataja on nende lapse jaoks
vajadusel olemas. 3 vanema hinnangul on klassijuhataja pigem lapsele olemas, 4 vanemat
pidas olukorda rahuldavaks ning 2 pigem ei nõustunud väitega.

Joonis 5. Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda.
Väitega (toodud joonisel 5) nõustus täielikult 12 lapsevanemat, 4 olid pigem nõus väitega, nii
ja naa ehk rahuldavaks hindasid suhtlust klassijuhatajaga 4 vanemat. Vastuseid pigem ei
nõustunud ning ei nõustu üldse oli 1.

Suhetest koolis:

- Igati viisakas ja sõbralik.
- Olen väga rahul kooliga ja klassijuhatajatega!
- Leian, et pidevalt on kiusamine nii õpilaste enda vahel kui ka õpetajatel õpilaste

suhtes.

KiVa on täielik naljakoht ning kehtib vaid valitutele. Olen arvamusel, et sellistesse
aruteludesse tuleks kaasata ka lapsevanemad ning lapsevanema ja kooli koostöö ei peaks
olema vaid tasemel, kus vanemat teavitatakse asjadest mis on negatiivsed või pöördutakse
vaid juhul, kui on midagi vaja.

Suhted on väga head.

Osad õpetajad annavad lastele halba eeskuju sellega et ütlevad ma ei viitsinud veel su töid
parandada õpetaja ei tohiks sellist sõna kasutada ja osa infot pannakse liiga hilja üles.



INFO LIIKUMINE KOOLIS

Joonis 6. Minu lapse koolis on aktiivne hoolekogu.
Viiepallisüsteemis hinnatakse kooli hoolekogu tööd pigem aktiivseks. Hinde “5” andsid 4
vanemat, hinde “4” 8 vanemat, hinde “3” 5 vanemat, hinde “2” 4 vanemat ning hinde “1” 1
lapsevanem.

Joonis 7. Hoolekogu suudab mõjutada koolis toimuvat.
Lastevanemate arvates suudab hoolekogu mõjutada koolis toimuvalt pigem keskmiselt ning
vastustest viiepallisüsteemist tuleb välja, et üldiselt on hoolekogu mõju koolile hea.



Joonis 8. Koolis toimuva kohta saan infot.
Skaala 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 – põhiline infoallikas

Oma lapselt - 5 (11 vastust), 4 (5), 3 (5), 2 (1).

Klassijuhatajalt - 5 (6 vastust), 4 (3), 3 (9), 2 (2), 1 (1), ei kasuta seda allikat (1).

E-kool - 5 (10 vastust), 4 (4), 3 (7), ei kasuta seda allikat (1).

Klassi lastevanemate koosolekult - 5 (5 vastust), 4 (3), 3 (3), 2 (8), 1 (1), ei kasuta seda allikat
(1).

Hoolekogult - 5 (2 vastust), 3 (1), 2 (6), 1 (8), ei kasuta seda allikat (5).

Kooli kodulehelt - 5 (1 vastus), 4 (6), 3 (6), 2 (3), 1 (1), ei kasuta seda allikat (5).

Koolilehest - 5 (1 vastus), 4 (1), 3 (2), 2 (6), 1 (5), ei kasuta seda allikat (7).

Kooli juhtkonnalt - 5 (3 vastust), 4 (5), 3 (5), 2 (2), 1 (3), ei kasuta seda allikat (4).

Mujalt - 5 (1 vastus), 4 (2), 3 (1), 2 (1), 1 (8), ei kasuta seda allikat (6).

Infoliikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan…

Koolilt köik olemas.

Hoolekogu tegevus kui selline kajastub vaid lapsevanemate üldkoosolekul. Muul juhul ei tule
selle olemasolu ega vajalikkus mitte kuskilt isegi mitte välja.

Lastevanemate kogu võiks peagi toimima hakata.

Õpetaja võiks ise rohkem informeerida meili teel kuna lastel ei jää kõik meelde.

Üldjuhul liigub infot koolist lapsevanematele päris mitut teed pidi.



Kommentaarid lastevanemate koosolekute osas…

Kui midagi on klassijuhataja on helistanud.

Selle ühe koosoleku suhtes ettepanekuid ei ole. Sügisel, vahetult peale laste kooli minekut, ei
ole veel suuremaid teemasid tekkinud ja eelmise õa teemad juba unustuste hõlma vajunud.

Pole olnud kooli alguses oli 1 ja kõik ei oska seda kommenteerida.



ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMINE

Joonis 9. Minu lapse õpetajad on pädevad.
Lastevanemate vastustest tuleb välja, et vanemate arust on lapse õpetajad pädevad ning
hinnatakse pädevust heaks. Väitega täielikult nõustus 9 vanemat, pigem nõus oli 8 vanemat
ning rahuldavaks peab õpetajate pädevust 5 vanemat.

Joonis 10. Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades.
7 lapsevanemat nõustusid antud väitega täielikult, 9 vanemat oli pigem nõus, 4 pigem ei
nõustunud ning 2 vanemate ei nõustu väitega üldse.



Joonis 11. Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi.
Kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
9 lapsevanemat nõustuvad täielikult, et koolis hinnatakse õpilaste saavutusi. 10 vanemat
pigem nõustuvad väitega. 2 vanemat hindasid väidet rahuldavaks ning 1 lapsevanem pigem ei
nõustunud.

Joonis 12. Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks.
5 lapsevanemat nõustusid täielikult väitega, et koolis pakutakse õpilastele võimalusi
õppetööväliseks tegevuseks. 6 vanemat pigem nõustusid, rahuldavaks pidas olukorda 5
vanemat, pigem ei nõustunud 4 vanemat ning ei nõustu üldse või ei oska vastata 1.



Joonis 13. Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks.
Väitega (toodud joonisel 13) nõustus täielikul 4 lapsevanemat, pigem nõustusid 10 vanemat,
rahuldavalt nõustus 7 vanemat ning pigem ei nõustunud 1 vanem.

Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada…

Võiks olla rohkem huviringe

Paluks rohkem erinevaid trenne, huviringe.

Võimalusi huviringides käia on, kuid esineb logistilisi probleeme (peale huviringi kas bussid
ei sõida soovitud suunas või siis peab pikalt järgmist bussi ootama).



TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE

Joonis 14. Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi.

Väitega nõustus täielikult 2 lapsevanemat, 6 vanemat pigem nõustusid ja vastasid, et abi on
rahuldav. Pigem ei nõustunud ja ei nõustunud üldse 1 vanem. Vastata ei osanud 6 vanemat.

Joonis 15. Koolis on võimalik sada järeleaitamistunde ja konsultatsioone.

11 lapsevanemat nõustusid väitega täielikult, 3 vanemat pigem nõustusid, 4 vanemat arvavad,
et võimalus on rahuldav, väitega pigem ei nõustunud 1 vanem ning vastata ei osanud 3.



Joonis 16. Andekamate laste arendamisega tegeletakse.

Väitele ei osanud vastata 4 lapsevanemat ning 1 vanem ei nõustu väitega üldse. Pigem ei
nõustu väitega 2 lapsevanemat ja 5 neist arvavad, et andekate laste arendamine on pigem
rahuldav. Täielikult nõustus väitega 6 vanemat ning pigem nõustus 4.

Joonis 17. Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud.

Lapsevanemate arvates on arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel
kasulikud ning keskmiselt hinnati väidet heaks.



KOOLIKESKKOND

Joonis 18. Olen rahul kooli ruumidega.

Jooniselt 18 tuleb välja, et üldiselt on lapsevanemad kooli ruumidega pigem väga rahul ning
on keskmiseks hindeks andnud nelja.

Joonis 19. Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse.

Väitega, et kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse on 4 lapsevanemat täielikult
nõus, pigem nõustusid 11 vanemat ning rahuldavalt vastasid 7 lapsevanemat.



Joonis 20. Minu lapse koolis…

Minu lapse koolis on kiusamine igapäevane (4), on natuke kiusamist (9), on sõbralikku
nägelemist (6), ei ole kiusamist ega koolivägivalda (2), ei oska vastata (1).

Joonis 21. Minu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla/kiusamise juhtumitele.

Minu lapse koolis tegeletakse tõsiselt (3), pigem tegeletakse ja reageeritakse (13), pigem ei
tegeleta ja ei reageerita (2), ei ole kokku puutunud (4).



Joonis 22. Koolis on head tingimused (sulgudes on toodud vastuste arv).

Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks - 5 (2), 4 (2), 3 (11), 2 (4), 1 (2), ei oska vastata (2).

Käsitöö tundide läbiviimiseks - 5 (4), 4 (6), 3 (6), 2 (2), ei oska vastata (4).

Kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks - 5 (5), 4 (7), 3 (6), 2 (2), ei oska vastata (2).

Arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks - 5 (4), 4 (5), 3 (3), 2 (5), ei oska vastata (5).

Keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks - 5 (4), 4 (1), 3 (5), 2 (4), 1 (1), ei oska vastata (7).

Joonis 23. Olen rahul toitlustamisega koolis.

Joonisel 23 tuleb välja, et lapsevanemad on rahul toitlustamisega koolis.



Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga…

Oli kuulda, et toidud olid maitsvamad kui kokka pikalt asendati.

koolil võiks olla korralik labor, kus keemia ja füüsika tundides katseid korraldada.

Ventilatsioon võiks olla

Osad toidud kipuvad nädalast nädalasse korduma ja tihti on need toidud mida lapsed väga ei
söö. Nt piima-, kakao- ja karamellikisell võiksid olla nii kaks korda kuus ja mitte iga
esmaspäev. Arvutiklass vajaks uusi arvuteid ja tekstitöötlusprogramme.



KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA

Joonis 24. Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna.

Jooniselt 24 tuleb välja, et koolil on keskmisest kõrgem maine ning siia tahetakse õppima
tulla.

Joonis 25. Mu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi
hakkama saada.

Jooniselt 25 tuleb välja, et lastevanemate arvates on koolis omandatav haridus heal tasemel
ning võimaldab tulevikus hästi hakkama saada.



Joonis 26. Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli.

9 lapsevanemat nõustuvad täielikult väitega, et paneksid oma teise lapse ka samasse kooli, 7
vanemat pigem nõustuvad ning 2 vanemat on juba oma teise lapse meie kooli pannud. Vastata
ei osanud 2 vanemat ning väitega pigem ei nõustunud 2.

Joonis 27. Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele.

Jooniselt 27 tuleb välja, et lapsevanemad soovitaksid väga või pigem soovitaksid oma lapse
kooli ka tuttavate lastele.



Joonis 28. Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul.

Jooniselt 28 tuleb välja, et vastanud lapsevanemad on pigem või väga rahul meie kooliga.

Valisin oma lapsele just selle kooli, sest…

Kodu lähedal

Lähim ja koolibuss

Kodule lähedal ja väga hea kool

Head ôpetajad

Kuna klassid on väiksed ja õpilased saavad terves koolis omavahel väga hästi läbi ning
koolikiusamist on samuti vähe.

See asub kodu lähedal ja eeldasin, et väikeses koolis suudetakse kõigi lasteni jõuda ning seal
on turvaline keskkond. Paraku eksisin

Ainuke kool, kuhu saab koolibussiga

Laps soovis seal õppida ja kodule suhteliselt lähedal.

See on kodulähedane kool. Põhiharidus on heal tasemel ja laps kes tahab õppida saab siit
saadus teadmistega ka mujal hakkama. Gümnaasium jääb meil natuke nõrgaks.






