
KOKKUVÕTE PEETRI KOOLI  TÖÖTAJATE RAHULOLUKÜSITLUSEST 

20.03.2020 

Küsitlusele vastas 73% töötajatest (Õpetajad, õpetaja abid, juhtkond) 

 

Juhtimise kohta soovin lisada: 

1. Töötajana vajan suuremat kaasatust  

2. Olen rahul, mulle meeldib, et saan oma arvamust julgelt avaldada ja seda ka võetakse kuulda. Usun et direktor 

kasutab ressursse efektiivselt, sest kool ja lasteaed on viimase aastaga palju arenenud töövahendite ja 

keskkonna suhtes. 

 

 Minu täiendavad mõtted seoses töötingimustega 

1. Kui saaks arvutid saaks vahetatud ja klassidevaheline ava täis ehitatud, oleks korras.  

2. Esikohal võiks olla siiski koolimaja/ruumide (on mõningad erandid - klassid mis on renoveeritud) ning mööbli 

korrashoid ja saadavus ning siis alles vabaajategevuse võimaluse jn.  

3. Lasteaia tööruumide kohta ei oska öelda, aga koolis 4 
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Töötajatel on võimalus
kaasa rääkida oluliste

otsuste tegemisel

Tean oma rolli arengukava
elluviimisel

Planeeritud muutused
viiakse ellu

Direktor kasutab
lasteaiale/koolile eraldatud

ressursse efetktiivselt

Meie asutusel käsitletakse
probleeme avalikult

JUHTIMINE
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Olen rahul meie tööruumidega Olen rahul meie olmetingimustega Mul on olemas kaasaegsed
vahendid, et teha oma tööd hästi

Tööaja korraldus annab mulle
võimaluse vaba aega planeerida
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4. Töötingimused on head- klassiruumid korrastatud, hästi valgustatud, sisustamisel ja remontimisel on küsitud ka 

töötajate arvamust värvitoonide ja mööbli osas, klassid on korralikult valgustatud ja hubased. Kui millestki 

puudust tunda, siis lukustatavast õpetajate toast, aga ka selleta saab tegelikult hakkama.  

5. Olmetingimused, koolimaja põhikorruse fuajees võiks olla paremad. Lisaks võiks üle vaadata ka õpilaste kehalise 

kasvatuse garderoobid. 

 

 

Mind motiveerib... 

1. Mind motiveerib kollentiiv, kellega koos töötan. Nõen, et nad saavad iseseisvalt hakkama, mis lihtsustab 

mine tegutsemist. Kahjuls ei jlua igale poole kogu aeg 

2. Hea sõna/kiitus, märkamine. 

3. Tagasiside ja kaasamine 

4. Mind motiveerib laste liikumisrõõm ja areng. 

5. Hetkel tegelikult peaaegu miski.  

6. rõõmsameelne ja teotahteline laps, intriigideta ja avatud suhtlemisega töökeskkond, MEIE- tunne 

kollegidega.  

7. Mind motiveerib kollektiiv, kellega koos töötan.  
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Meile jagatakse tunnustust
tehtud töö eest

Tunnen, et meie asutustes,
hinnatakse minu tööd

Mulle antakse minu töö kohta
tagasisidet

Tunnen, et lapsevanemad
hindavad meie tööd

MOTIVEERIMINE
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Töötajate arendamiseks ja koolitamiseks soovitan..... 

1. Kogenuste vahetamist vabas ja rahulikus keskkonnas võiks olla rohkem. See võiks kanda ka nn tugigrupi 

nimetust.  

2. Ühiselt kuulata ja arutleda Marju Lepajõe loengu üle: Miks haridus on püha? Liiga vähe arutletakse hariduse sisu 

ehk teadmiste-oskuste ülese filosoofia üle ja liiga palju vormi üle. Sisu loob vormi. Hetkel loob vorm sisu. 

3. Olen saanud osaleda alati koolitustel, kui soovin. 

4. Sisekoolitusi võiks rohkem olla 

 

Suhete kohta soovin lisada..... 

• Meie suhted on valdavalt vägavhead, kuid mitte kõigi isikutega vaadates kogu organisatsiooni. 
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Töötamine võimaldab mul
kasutada oma teadmisi, oskusi ja

võimeid

Töökoht võimaldab mul osaleda
minu arenguks vajalikel

koolitustel

Olen saanud rääkida juhtkonnaga
oma arenguvõimalustest ja

soovidest

Meie asutuses vahetatakse
tööalaseid teadmisi ja kogemusi
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Töökollektiivis on
avatud suhted

Töötajate suhted
juhtkonnaga on head

Töötajate ja
lastevanemate suhted

on valdavalt head

Õpetajate ja õpetaja
abide suhted on
valdavalt head

Õpetajate käitumine
on lastele eeskujuks

Meil ollakse sallivad
kõigi suhtes
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Otsene juht kooli kodulehekülg kooli FB lehekülg Infostend õpetajate tuba muu kanal

TÖÖALASE INFO SAAMISEKS KASUTAN JÄRGNEVAID ALLIKAID ...
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Meil on aktiivne hoolekogu Hoolegogu suudab mõjutada lasteaias/koolis
toimuvat

Tööks vajalik informatsioon jõuab minuni
õigeaegselt
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Ettepanekud töö paremaks korraldamiseks...... 

• Küsimustiku võiks paremini ette valmistada. Küsimused on valdavalt lasteaia kohta ja siis mõnest kohast 

loed välja, et ikka kooli kohta ka :) 

• Algklassidel on liiga vähe liikumistunde, vaid üks 60 minutiline tund nädalas. 

• Jätaksin ära ühe hommikuringi koolis, kahel päeval võiks lapsed saada kooli 14.00 bussiga. 

Lisaks tunniplaani lisa matemaatika või keemia Korrapidamine pikas vahetunnis peab olema paremini 

korraldatud.  Pikas vahetunnis võiks õpilased ja õpetajad rohkem koos liikuda. Taastaks iganädalased 

infokoosolekud ka koos lasteaia õpetajatega. 
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Meie koolil on hea maine ja
siia tahetakse tulla

Meie koolis saadav haridus
võimaldab õpilastel

tulevikus hakkama saada

Meie lasteaias saadav
alusharidus võimaldab
lapsel tulevikus hästi

hakkama saada

Soovitan meie
lasteaeda/kooli tööle tulla

Olen Peetri kooliga üldiselt
rahul

PEETRI KOOLI ÜLDINE RAHULOLU JA MAINE
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