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KÜSITLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
1.

ÜLDSÄTTED

1.1

Tallinna Arte Gümnaasiumi küsitluste läbiviimise kord kehtestab kooli sisehindamise
läbiviimiseks, tegevuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks
vajaminevate andmete kogumise eesmärgil läbiviidavate küsitluste valdkonnad, erinevate
huvigruppidega läbiviidavate küsitluste ajakava, vastutajad ja (lisades) küsimustikud ning
kokkuvõtete vormid.

1.2

Tallinna Arte Gümnaasiumi küsitluste läbiviimise
lapsevanemad, teenuste kasutajad, koostööpartnerid.

1.3

Tallinna Arte Gümnaasiumi küsitluste teel andmete kogumise valdkonnad on: eestvedamine ja
strateegiline
juhtimine,
personalijuhtimine,
koostöö
huvigruppidega,
õppeja
kasvatusprotsess.

2.

KÜSITLUSTE LÄBIVIIMINE

2.1

Küsitluste läbiviimine toimub vastavalt ajakavale.

2.2

Küsitluste läbiviimine toimub paberkandjal / e-kirjas edastatud küsimustike täitmisena, kooli
serveris või kodulehel avaldatud küsimustike elektroonilise täitmisena või rühmatöödena.

2.3

Küsitluste kokkuvõtte teeb antud (ala)valdkonna eest vastutaja või tema poolt volitatud isik

2.4

Küsitluste tulemused arutatakse läbi kooli juhtkonna
kollektiivi koosolekul, kooli serveris või kooli kodulehel.

3.

KÜSITLUSTE AJAKAVA JA VASTUTAJAD

huvigrupid

on:

personal,

nõupidamisel ja

õpilased,

avalikustatakse

Personal
Õpetajate rahuloluküsitlus

3 aasta järel

Psühholoog

Tehn. personali rahuloluküsitlus

3 aasta järel

Majandusjuhataja

SWOT

3 aasta järel

Rühmatööna

Õpetajate osalus ja rahulolu koolitustega

Koolituste järel ca 4 x a Õppealajuhatajad

Õpetajate osalus ja rahulolu rühmatöödega

Rühmatööde järel ca
4xa

Õppealajuhatajad

Õpetajate osalus ja rahulolu üritustega, sh
õpilasüritustel

Ürituste järel

Huvijuht

Õpetajate töö analüüsi kokkuvõtted

1 x a augustis

Õppealajuhatajad

Õpetajatega arenguvestluste kokkuvõtted

1 x a mais

Õppealajuhatajad

Tehn. personaliga arenguvestluste kokkuvõtted 1 x a mais

Majandusalajuhataja

Õpilased
3. 6. 9. klasside õpilastele,
gümnaasiumiõpilastele

1 x a aprillis

Õppealajuhatajad

Õpilaste rahulolu üritustega

Ürituste järel

Huvijuht

Tagasiside ÕE tegevusest (gümnaasium)

1 x a aprillis?

Huvijuht

Kinnitatud
Õppenõukogu 17.12.2010 otsusega nr 1-8/4
Õpilaste rahulolu huviringidega

1 x mais

Ringijuhid

Klassi arenguvestluste kokkuvõtted, kus on
välja toodud õpilaste arvamused ja
ettepanekud.

1xa

Klassijuhatajad

1. klassi vanematele

2 x a septembris ja
aprillis

Õppealajuhataja

3. ja 6. klassi vanematele

1 x a aprillis

Õppealajuhataja

Klassi arenguvestluste kokkuvõtted, kus on
välja toodud lapsevanemate arvamused ja
ettepanekud.

1xa

Klassijuhatajad

Eelkooli lapsevanemad

1xa

Õppealajuhataja

Söökla õpilastele

1 x a oktoobris
1 x a veebruaris

Tervisenõukogu
Toitlustaja

Spordikompleksi kasutajad

Pidev, kokkuvõte 1 x a

Majandusalajuhataja

Koolitajad

Koolituse järel

õppealajuhatajad

Vilistlased

5 aasta järel

Huvijuht

Projektipartnerid

Projekti lõppedes

Projekti vedajad/
koolipoolsed
osalejad/
klassijuhatajad

Lapsevanemad

Teenused

Koostööpartnerid

