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Sivistyslautakunta 29.05.2019 § 60
Kontiolahden perusopetuksen oppilaat antoivat palautetta koulujen toiminnasta alkuvuodesta tehdyssä palautekyselyssä. Kysely oli auki
18.2.–15.3.2019. Kyselyyn vastasi 1 716 perusopetuksen oppilasta. Kevätlukukauden alkaessa Kontiolahden perusopetuksessa oli yhteensä
2 031 oppilasta. Vastausprosentti palautekyselyssä oli 84,5.
Kysely toteutettiin Webropolin avulla yhteistä kyselyrunkoa apuna käyttäen. Kevään 2019 oppilaskyselyä varten kyselyrunkoa uudistettiin ja
arviointiasteikko muutettiin neliportaiseksi (1 = täysin eri mieltä ja 4 =
täysin samaa mieltä). Mukana oli myös 0-kohta (0 = en osaa sanoa).
Vertailu aiempien oppilaskyselyiden tuloksiin ei ole muutoksista johtuen
mahdollista.
Kyselyssä perusopetus kokonaisuutena sai oppilaiden palautteen mukaan numeeriseksi keskiarvoksi 3,28. Erityisen hyvää palautetta perusopetuksen oppilaat antoivat saamastaan opetuksesta ja koulujen turvallisuudesta. "Saan hyvää opetusta" ja "Koen oloni turvalliseksi koulussamme" -väitteiden keskiarvot olivat molemmissa 3,59. Erinomaista palautetta sai myös oppilaiden kokemus opiskelun tukitoimista. "Saan
opiskeluuni tukea, jos sitä tarvitsen" -väitteen keskiarvo oli 3,53.
Alhaisimman arvion saivat väitteet "Tiedän, miten voin vaikuttaa koulumme toimintaan" ja "Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella",
joissa molemmissa keskiarvo oli 3,10. Kouluviihtyvyys ja osallisuuden
kokemuksen vahvistaminen on oppilaiden antaman palautteen mukaan
huomioitava kehittämiskohteena tulevaisuudessa. Tietotekniikan opetuskäytön monipuolistaminen perusopetuksessa säilyy kehittämiskohteena jatkossakin, sillä väitteen "Opiskelussa käytetään tietotekniikkaa
monipuolisesti" keskiarvo oli 3,12.
Koulukiusaamisasioita seurataan, seulotaan ja selvitetään hyvin vahvasti jokaisessa yksikössä. Oppilaiden antamassa palautteessa kiusaamistapausten selvittelyä koskeva väite "Koulumme henkilökunta puuttuu
koulukiusaamistapauksiin nopeasti" sai keskiarvon 3,37.
Perusopetuksen oppilaskysely on osa Kontiolahden kunnan perusopetuksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Opetuspalvelujen käyttäjäpalautetta kerätään säännöllisesti vuorovuosittain huoltajilta ja oppilailta. Kyselyn tulokset analysoidaan tarkasti ja niiden perusteella koulut valitsevat kehitettävät kohteet seuraavalle lukuvuodelle. Kyselyn tulokset tiedotetaan kouluissa oppilaille ja Wilman kautta huoltajille.
Kevään 2019 palautekyselyn tulokset ovat osa pitkäjänteisen laatutyötä
opetustoimessa kohti innostavinta kasvun ja oppimisen ympäristöä.
Lisätietoja: opetuspäällikkö Teemu Piirainen, p. 050 344 7909.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee oppilaskyselyn tulokset tiedokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanhallitus 17.06.2019 § 138
Oppilaskyselyn tulokset oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus saattaa tiedokseen oppilaskyselyn tulokset ja esittää ne
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

