
Kokkuvõte 

 

Rakvere Muusikakoolis on 32 töötajat. 

Neist 2 juhtkonna ja 3 tugipersonaali inimest ja 27 pedagoogilist töötajat. 

Küsitluses ei osalenud direktor ja õppealajuhataja. 

Jagati välja 30 küsitluslehte. 

Tagasi saadi 25 küsitluslehte kinnistes ümbrikutes, neist 2 tugipersonali ankeeti ja 23 pedagoogilise personali 

küsitluslehte. Pedagoogilisest personalist osales seega 85,2%  

Esialgsed tulemused koostati 23 pedagoogi andmete põhjal.  

Hinnanguid anti skaalal 1-5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult 

Tulemused: 

JUHTIMINE 

1. Kooli töötajatel on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel - 4,3  

2. Olen valmis kooli arengukava koostamisel aktiivselt osalema – 4,0 

3. Olen kindel, et kõik planeeritud muudatused viiakse ellu – 4,0 

4. Juhtkond kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt – 4,7 

5. Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult – 4,5 

6. Meie kool on hästi juhitud – 4,7 

MOTIVEERIMINE  

1. Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest – 4,4 

2. Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd – 4,4 

3. Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet – 4,4 

4. Meie koolis hinnatakse õpilaste saavutusi – 4,6 

5. Tunnen, et lapsevanemad hindavad õpetajate tööd – 4,4 

TÖÖTINGIMUSED  

1. Olen rahul meie kooli ruumidega – 4,7 

2. Mul on olemas kaasaegsed ja vajalikud vahendid, et teha oma tööd hästi – 4,1 

3. Tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida – 4,7 

ARENGUVÕIMALUSED 

1. Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid – 4,6 

2. Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel – 4,4 

3. Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest – 4,6 

4. Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi – 4,4 

 SUHTED KOOLIS  

1. Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond – 4,4 

2. Meie kooli töötajate suhted juhtkonnaga on head – 4,5 

3. Kooli õpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head – 4,3 

4. Kooli õpilaste ja õpetajate suhted on valdavalt head – 4,5 

5. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks – 4,1 

6. Meie koolis ollakse sallivad kõigi suhtes – 4,6 

7. Meie koolis on aktiivne ja muusikaõpinguid toetav hoolekogu – 3,8 

8. Hoolekogu soovib mõjutada koolis toimuvat ja on muusikakooli arengut toetav ja  vajalik – 3,4 

9. Õppenõukogu teeb oma tööd hästi – 4,6 

INFO LIIKUMINE KOOLIS 

1. Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt – 4,5 

2. Tööalase info saamiseks kasutan järgmiseid allikaid:  

 2.1. õppenõukogu – 4,4 

 2.2. juhtkond – 4,7 



 2.3. kooli kantselei – 4,7 

 2.4. osakonna juhataja – 4,1 

 2.5. kooli kodulehekülg – 3,6 

 2.6. infostend – 4,4 

 2.7. õpetajate tuba – 4,6 

 2.8.  muu kanal – 2,1 

 

KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA 

1. Meie koolil on hea maine, siia tahetakse lapsi tuua  - 4,6 

2. Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus järgmise etapi muusikaõppimisel hakkama 

saada – 4,6 

3. Usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast  - 4,0 

4. Soovitan meie kooli tööle tulla  - 4,7 

5. Mulle meeldib minu töö  - 4,7 

6. Olen meie kooli antava muusikalise haridusega rahul  - 4,3 

  


