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Austatud koolijuht
Teavitame Teid peatselt algavast riiklikust üldhariduskoolide rahulolu-uuringust, millega
kogutakse andmeid erinevate osapoolte kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta.
Uuringu läbiviimist korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Teeme seda küsitlust, kuna kõigi osapoolte suurem heaolu koolis on elukestva õppe strateegia
ning selles sihiks seatud õpikäsituse muutumise üks eesmärk. Tahame, et lisaks tarkusele ja
tublidusele oleksid meie õpilased ja õpetajad ka rõõmsad ning peaksid koolis käimist huvitavaks.
Mis on rahulolu-uuringu läbiviimise eesmärk?
Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat
tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks
koolis. Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks:




õppijate heaolu kohta koolis ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta,
õpetajate töö- ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta ning
lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Samuti seirame küsimustikuga õpikäsituse muutumist koolides nii õpilaste kui õpetajate vaates.
Õppijate kooliga rahulolu on alates 2015. aastast ka koolide ametlik tegevusnäitaja.
Rahulolu-uuringu läbiviimise aeg?
Veebiküsitlused viiakse läbi 20.veebruar-30.märts 2018. Edaspidi on kavas hakata läbi viima
õpilaste küsitlusi igal aastal, õpetajate ja lapsevanemate küsitlusi üle kolme aasta.
Rahulolu-uuringu sihtgrupid?
 4. ja 8. klasside õpilased;
 1.-9. klasside õpetajad (muu personal küsitluses ei osale);
 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.
Mida peab uuringu läbiviimiseks tegema?
Koolil on võtmeroll motiveerida oma õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid küsitlusele vastama.
Selleks, et saaksite sisukat tagasisidet, on vastamismäär väga tähtis. Madal vastamise osakaal
muudab küsitlusest saadud tagasiside mitteusaldusväärseks.
Rahulolu-uuring toimub elektroonselt. Uuringu läbiviimiseks edastatakse kooli EHISes toodud
kontaktisikule hiljemalt 19. veebruaril 2018 küsimustike veebilingid. Manusena lisame kaasa
pöördumised õpetajate ja lastevanemate poole, mille saate hõlpsasti vajalikule sihtgrupile edasi
saata. Palume pöördumised (sisaldavad küsitluse veebilinke) õpetajatele ja lastevanematele
edastada esimesel võimalusel, nii jääb rohkem aega küsimustikule vastamiseks.
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Ühtlasi lisame küsitluse läbiviimise meelespea töötajale, kes õpilaste küsitluste läbiviimist koolis
koordineerib.
Õpilaste küsitlust soovitame läbi viia kooli arvutiklassis, see tagab suurema küsitluses osaluse,
mis omakorda tõstab tagasiside kvaliteeti ja usaldusväärsust.
Märtsi alguses edastame Teile veebilingi, mille kaudu saate jälgida iga nädal uuenevat
informatsiooni, kuidas on täitmine Teie koolis edenenud. Palume antud informatsiooni kasutada
motiveerimaks vajadusel erinevate sihtrühmade vastamisel (näiteks lapsevanemad või õpetajad).
Mis keeles saab küsitlusele vastata?
Küsimustikku on võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Vastata soovitame selles
keeles, mida vastaja kõige paremini valdab.
Kas küsitlus on anonüümne?
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga
seostada. Üksiku õpilase, lapsevanema või õpetaja vastuste kohta tagasisidet ei anta.
Millal ja millist tagasisidet antakse?
Küsitluse tulemustega antakse koolidele objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte
rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta. Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste
analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Tagasisides kõrvutatakse konkreetse kooli eri
osapoolte hinnanguid riigi keskmiste tulemustega. 2017. aastal katsetuslikes rahuloluküsitlustes
osalenud koolidel on sellel aastal võimalik jälgida ka kooli tulemuste muutumist ajas.
Tagasisidet antakse iga sihtgrupi lõikes juhul, kui analüüsitavasse gruppi kuulub vähemalt viis
vastajat.
Tagasiside edastatakse koolidele 2018. aasta kevadel.
Lisaks edastame kõikidele koolipidajatele koondülevaate tema piirkonna koolide tulemustest.
Julgustame juhtkonda tagasisidet jagama nii õpetajate, õpilaste kui ka lapsevanematega.
Rohkem informatsiooni?
Kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kontseptsiooniga saab tutvuda veebilehel
www.hm.ee/rahulolu. Küsimuste korral palume kirjutada aadressile rahulolu@innove.ee või
helistada numbril 735 0688.
Täiendava informatsiooni esitamine SA-le Innove
Rahulolu-uuringu läbiviimise paremaks korraldamiseks palume teada anda, millal planeerite
enda koolis õpilaste küsitlusi korraldada. Kui Teie koolis on kindel inimene, kes
rahuloluküsitluste korraldamisega tegeleb, oleme tänulikud kui saate meile edastada tema
kontaktandmed. Nii jõuab oluline informatsioon õigete inimesteni.
Neile küsimustele palume vastata siin: http://bit.do/2018-rahuoluuuring
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