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Ülevaade 2012/2013 õppeaasta õpilaste rahuloluküsitluse läbiviimisest 
 

Küsitluse eesmärk: 

 Antud küsitlusega soovisime teada saada 5., 9. ja 12.klassi õpilastelt hinnanguid, 

kommentaare ja ettepanekuid, mis võimaldavad juhtkonnal hinnata kooli hetkeolukorda ja 

pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilastele olulistele teemadele.   

 Õpilaste poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja 

kitsaskohtade lahendamisel järgmistes valdkondades:  

I Suhted         

II Info liikumine         

III Õppetöö         

IV Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 

V Koolikeskkond         

VI Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

          

Uuringu läbiviimise aeg ja viis:  

 jaanuar - veebruar 2013 

 Kõikide valimisse kuuluvate klassidega viisid küsitluse läbi arendusjuht või arvutiõpetajad, 

seda arvutiklassis või mobiilse sülearvutiklassiga. 

Uuringus osalev sihtgrupp:         

 Valiku põhjendus:         

 5.klassid – viimane õppeaasta, mil toimub põhiline õppetöö klassiõpetajaga 

 9.klassid ja 12.klassid  - kooliastme, gümnaasiumi lõpp 

 õpilaste arvamuse muutumine läbi erinevate kooliastmete. 

Küsitluse vorm:         

 Anonüümne, soovi korral võis lisada ankeedi lõppu oma nime (seda ei tehtud). 

 Koosnes kuuest struktureeritud küsimuste grupist ning küsimustele vastamiseks kulus 

keskmiselt 15 minutit. Iga grupi järel võis vabavastusena täiendada, kommenteerida oma 

vastuseid või teha ettepanekuid. 

 Graafikutel esitatud tulemused on absoluutarvudes ja protsentides.  

 Vastamise skaala oli 5-pallisüsteemis, kus enamike küsimuste väärtused olid järgnevad: „1 – 

ei ole üldse nõus“, „2 – pigem ei ole nõus“,  3 – nii ja naa“, 4 – pigem olen nõus“ ja „5 – olen 

täiesti nõus“ ning „Ei oska vastata“. 

 

Vastajate arv:         

  Õpilasi Vastajaid 

Vastajate 

% 

õpilaste 

üldarvust   

Kokku 186 135 73   

5.klassid 69 59 86   

9.klassid 71 56 79   

12.klassid 46 20 43   

Käesolev kokkuvõte kajastab koondstatistikat kogu õpilaste 2012/2013 õppeaasta rahuloluuuringust 

ning eraldi koondstatistikat klassiti (5.klasside kokkuvõte, 9.klasside kokkuvõte ja 12.klasside 
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kokkuvõte). Rahuloluküsitluse viimase osana on välja toodud kokkuvõte õpilaste rahulolust keskmiste 

hinnangute võrdlusena. 
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Suhted koolis 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 52 38.5 

4 – pigem nõustun 43 31.9 

5 – nõustun täielikult 19 14.1 

2 – pigem ei nõustu 12 8.9 

Ei oska vastata 5 3.7 

1 – ei nõustu üldse 4 3.0 

kokku 135  

 

Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 49 36.3 

5 – nõustun täielikult 41 30.4 

3 - nii ja naa 32 23.7 

2 – pigem ei nõustu 9 6.7 

1 – ei nõustu üldse 3 2.2 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  
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Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 61 45.2 

3 - nii ja naa 37 27.4 

5 – nõustun täielikult 18 13.3 

2 – pigem ei nõustu 11 8.1 

Ei oska vastata 6 4.4 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

kokku 135  

 

Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 44 32.6 

4 – pigem nõustun 40 29.6 

5 – nõustun täielikult 38 28.1 

2 – pigem ei nõustu 6 4.4 

Ei oska vastata 4 3.0 

1 – ei nõustu üldse 3 2.2 

kokku 135  
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Info liikumine koolis 
 

Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 44 32.6 

3 - nii ja naa 30 22.2 

Ei oska vastata 23 17.0 

5 – nõustun täielikult 21 15.6 

2 – pigem ei nõustu 13 9.6 

1 – ei nõustu üldse 4 3.0 

kokku 135  

 

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 40 29.6 

Ei oska vastata 28 20.7 

4 – pigem nõustun 25 18.5 

2 – pigem ei nõustu 19 14.1 

5 – nõustun täielikult 18 13.3 

1 – ei nõustu üldse 5 3.7 

kokku 135  
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Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 

 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 40 29.6 

5 – nõustun täielikult 39 28.9 

3 - nii ja naa 35 25.9 

2 – pigem ei nõustu 11 8.1 

Ei oska vastata 7 5.2 

1 – ei nõustu üldse 3 2.2 

kokku 135  

 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 

kooli juhtkonnalt 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 48 35.6 

4 – pigem nõustun 35 25.9 

2 – pigem ei nõustu 25 18.5 

5 – nõustun täielikult 15 11.1 

1 – ei nõustu üldse 12 8.9 

kokku 135  
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klassijuhatajalt 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 62 45.9 

4 – pigem nõustun 33 24.4 

3 - nii ja naa 22 16.3 

1 – ei nõustu üldse 10 7.4 

2 – pigem ei nõustu 8 5.9 

kokku 135  

 

kooli kantseleist 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 45 33.3 

1 – ei nõustu üldse 35 25.9 

2 – pigem ei nõustu 23 17.0 

4 – pigem nõustun 20 14.8 

5 – nõustun täielikult 12 8.9 

kokku 135  
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õpilasesinduselt 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 35 25.9 

2 – pigem ei nõustu 33 24.4 

1 – ei nõustu üldse 30 22.2 

4 – pigem nõustun 22 16.3 

5 – nõustun täielikult 15 11.1 

kokku 135  

 

koolilehest 

 
variant n % 

1 – ei nõustu üldse 40 29.6 

3 - nii ja naa 35 25.9 

2 – pigem ei nõustu 28 20.7 

4 – pigem nõustun 18 13.3 

5 – nõustun täielikult 14 10.4 

kokku 135  
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klassi koduleheküljelt 

 
variant n % 

meie klassil ei ole kodulehte 75 55.6 

3 - nii ja naa 18 13.3 

4 – pigem nõustun 14 10.4 

5 – nõustun täielikult 13 9.6 

1 – ei nõustu üldse 11 8.1 

2 – pigem ei nõustu 4 3.0 

kokku 135  

 

kooli koduleheküljelt 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 39 28.9 

3 - nii ja naa 39 28.9 

4 – pigem nõustun 37 27.4 

2 – pigem ei nõustu 12 8.9 

1 – ei nõustu üldse 8 5.9 

kokku 135  
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klassi meililisti kaudu 

 
variant n % 

meie klassil ei ole meililisti õpilaste jaoks 57 42.2 

3 - nii ja naa 27 20.0 

5 – nõustun täielikult 18 13.3 

4 – pigem nõustun 13 9.6 

1 – ei nõustu üldse 12 8.9 

2 – pigem ei nõustu 8 5.9 

kokku 135  

 

infostendilt 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 40 29.6 

4 – pigem nõustun 39 28.9 

5 – nõustun täielikult 30 22.2 

2 – pigem ei nõustu 16 11.9 

1 – ei nõustu üldse 10 7.4 

kokku 135  
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kooli sisevõrgust "Õpilaste intranet" 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 38 28.1 

1 – ei nõustu üldse 32 23.7 

2 – pigem ei nõustu 25 18.5 

4 – pigem nõustun 24 17.8 

5 – nõustun täielikult 16 11.9 

kokku 135  

 

e-koolist 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 51 37.8 

4 – pigem nõustun 41 30.4 

3 - nii ja naa 30 22.2 

2 – pigem ei nõustu 9 6.7 

1 – ei nõustu üldse 4 3.0 

kokku 135  
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muust kohast 

 
variant n % 

1 – ei nõustu üldse 51 37.8 

3 - nii ja naa 33 24.4 

4 – pigem nõustun 20 14.8 

5 – nõustun täielikult 16 11.9 

2 – pigem ei nõustu 15 11.1 
kokku 135  

 

 

Õppetöö läbiviimine 
 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 56 41.5 

5 – nõustun täielikult 44 32.6 

3 - nii ja naa 28 20.7 

Ei oska vastata 4 3.0 

2 – pigem ei nõustu 2 1.5 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  
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Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 50 37.0 

4 – pigem nõustun 46 34.1 

3 - nii ja naa 29 21.5 

2 – pigem ei nõustu 7 5.2 

Ei oska vastata 2 1.5 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  

 

Õpin igal õhtul keskmiselt… 

 
variant n % 

0, 5 – 1 tundi 43 31.9 

ei oska vastata 30 22.2 

2 – 3 tundi 27 20.0 

kuni 0,5 tundi 25 18.5 

üle 3 tunni 10 7.4 

kokku 135  
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Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 74 54.8 

4 – pigem nõustun 31 23.0 

3 - nii ja naa 25 18.5 

Ei oska vastata 2 1.5 

2 – pigem ei nõustu 2 1.5 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  

 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 48 35.6 

4 – pigem nõustun 33 24.4 

5 – nõustun täielikult 24 17.8 

2 – pigem ei nõustu 14 10.4 

Ei oska vastata 13 9.6 

1 – ei nõustu üldse 3 2.2 

kokku 135  
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Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 42 31.1 

3 - nii ja naa 33 24.4 

5 – nõustun täielikult 27 20.0 

2 – pigem ei nõustu 18 13.3 

Ei oska vastata 7 5.2 

1 – ei nõustu üldse 5 3.7 

vastamata 3 2.2 

kokku 135  
 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
 

Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 77 57.0 

4 – pigem nõustun 35 25.9 

3 - nii ja naa 18 13.3 

2 – pigem ei nõustu 4 3.0 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  
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Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad 

 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 47 34.8 

3 - nii ja naa 40 29.6 

5 – nõustun täielikult 23 17.0 

Ei oska vastata 13 9.6 

2 – pigem ei nõustu 10 7.4 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

kokku 135  

 

 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 34 25.2 

5 – nõustun täielikult 29 21.5 

2 – pigem ei nõustu 29 21.5 

4 – pigem nõustun 27 20.0 

1 – ei nõustu üldse 15 11.1 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  
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Koolikeskkond 
 

Kooli ruumides on hea olla 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 55 40.7 

5 – nõustun täielikult 39 28.9 

3 - nii ja naa 32 23.7 

2 – pigem ei nõustu 6 4.4 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  

 

 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 53 39.3 

5 – nõustun täielikult 48 35.6 

3 - nii ja naa 29 21.5 

2 – pigem ei nõustu 4 3.0 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  
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Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 

 

 
variant n % 

3 - nii ja naa 44 32.6 

4 – pigem nõustun 34 25.2 

5 – nõustun täielikult 21 15.6 

2 – pigem ei nõustu 19 14.1 

1 – ei nõustu üldse 16 11.9 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  

 

 

Meie koolis (käesoleval õppeaastal) esineb kiusamist: 

 

 
variant n % 

3-nii ja naa 46 34.1 

4-pigem ei esine 40 29.6 

2-pigem esineb 20 14.8 

Ei ole kokku puutunud 18 13.3 

1-esineb palju 7 5.2 

5-ei esine üldse 1 0.7 

vastamata 3 2.2 

kokku 135  
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Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 

 
variant n % 

Ei ole kokku puutunud 38 28.1 

3 - nii ja naa 31 23.0 

4 – pigem nõustun 27 20.0 

5 – nõustun täielikult 24 17.8 

2 – pigem ei nõustu 9 6.7 

1 – ei nõustu üldse 6 4.4 

kokku 135  
 

Koolis on head tingimused… 

 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 76 56.3 

4 – pigem nõustun 35 25.9 

3 - nii ja naa 19 14.1 

2 – pigem ei nõustu 3 2.2 

Ei oska vastata 2 1.5 

kokku 135  
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käsitöötundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 72 53.3 

4 – pigem nõustun 36 26.7 

3 - nii ja naa 20 14.8 

Ei oska vastata 5 3.7 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

kokku 135  

kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 71 52.6 

4 – pigem nõustun 41 30.4 

3 - nii ja naa 17 12.6 

Ei oska vastata 4 3.0 

2 – pigem ei nõustu 2 1.5 

kokku 135  
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arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 68 50.4 

4 – pigem nõustun 42 31.1 

3 - nii ja naa 16 11.9 

2 – pigem ei nõustu 5 3.7 

Ei oska vastata 2 1.5 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

kokku 135  

 

 

keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 56 41.5 

Ei oska vastata 30 22.2 

4 – pigem nõustun 26 19.3 

3 - nii ja naa 18 13.3 

2 – pigem ei nõustu 4 3.0 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  
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Olen rahul toitlustamisega meie koolis 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 45 33.3 

4 – pigem nõustun 40 29.6 

3 - nii ja naa 36 26.7 

2 – pigem ei nõustu 8 5.9 

1 – ei nõustu üldse 5 3.7 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  
 

 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 48 35.6 

5 – nõustun täielikult 30 22.2 

3 - nii ja naa 29 21.5 

Ei oska vastata 17 12.6 

2 – pigem ei nõustu 10 7.4 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  
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Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 52 38.5 

5 – nõustun täielikult 44 32.6 

3 - nii ja naa 21 15.6 

Ei oska vastata 15 11.1 

2 – pigem ei nõustu 2 1.5 

1 – ei nõustu üldse 1 0.7 

kokku 135  

 

Soovitan meie kooli õppima tulla 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 54 40.0 

4 – pigem nõustun 39 28.9 

3 - nii ja naa 30 22.2 

Ei oska vastata 5 3.7 

2 – pigem ei nõustu 5 3.7 

1 – ei nõustu üldse 2 1.5 

kokku 135  
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Olen meie kooliga üldiselt rahul 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 58 43.0 

4 – pigem nõustun 49 36.3 

3 - nii ja naa 25 18.5 

2 – pigem ei nõustu 2 1.5 

Ei oska vastata 1 0.7 

kokku 135  

 

 

Toimetulek koolis 
 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 85 63.0 

5-väga hästi 25 18.5 

3-rahuldavalt 20 14.8 

1-väga halvasti 4 3.0 

2-pigem halvasti 1 0.7 

kokku 135  

 

  



28 
 

Üldandmed 
 

Käin ..... 

 
variant n % 

5.klassis 59 43.7 

9.klassis 56 41.5 

12. klassis 20 14.8 

kokku 135  

 

Sinu sugu: 

 
variant n % 

mees 75 55.6 

naine 60 44.4 

kokku 135  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes muutmata, 

isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

et kõik oleksid sõbralikud 

Osad õpilased ja õpetajad peaksid käitumist muutma 

Suhelge ilusti 

Kõik võiksid olla kõigiga sõbralikud 

et muusikaõpetaja vallandatakse 

võiksime rohkem klassikaaslastega koostööd teha 

suuremad poisid mõnitavad ja kiusavad 

Muusika õpetaja võiks parem olla  

Muusika õpetaja võiks parem olla. 

meie koolis ei ole väga head suhded 

Et kõik oleksid sõbralikud. 

enamjaolt sõbralik õhkkond.  

Väikseid võiks taltsutada kuidagi 

arvestaksid rohkem õpilaste soovidega 

Õpetajad võiksid vähem õpilasi kommenteerida, kui see ei puuduta nende õppimisedukust 

Koolis on hea õhkkond, inimestega saab suhelda küll. 

Halb on see, et saab päris korralikult eristada õpetajate ,,heatujupäevi,, ja ,,pahatujupäevi,,. Vahel 

lihtsalt saab ilma põhjuseta vastu päid ja jalgu. 

Väikeste klasside õpilased on jube ülbeks läinud. Kui isegi ilusti rääkida nendega kuidas toimetada 

tuleks, et kuula nad ikkagist sõna ja ometigi iga sellist olukorda käsitletakse kui väiksema ja 

kaitsetuma õplase kiusamisena. Väikeste kasvatus teeb muret. 

et kõik saaksid omavahel ilusti läbi 

Paljud lapsed on üksikud, kas nende välimuse pärast või mõne muu põhjuse pärast, aga see ei tähenda 

et nad on teistest halvemad. 

nooremaid klasse ( 4-9 ) rohkem korrale kitsuda, nii tunnis kui ka vahetundide ajal, see mis vahest 

toimub, millised sõnad ja käitumised on väga jube. 

Heatahtlikku norimist on võib-olla liiga palju. 

Väga head suhted 

Kaks õpilast võiksid vähem radikate peal kitsastes koridorides VÄHEM AELEDA!! 

Kaks õpilast võiksid vähem radikate peal istuda 

õpetajad võiksid õpilastesse paremini suhtuda siis saaksid õpilased õpetajatesse kaa seda teha 

Kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

õpetajad võiksid sõbralikumad olaa 

Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted. 

Käitumine on kerge probleem, kuna osad õpilased suurtematest klassidest arvavad, et nad võivad 

väiksematele kõige öelda ja kõike teha. 

Et õpetajad ei hakkas õpilasi mõnitama , kui nad ei oska seda ainet vms. 

võiks parem olla 

kaklused 

õpetajad võiksid paremini suhtuda õpilastesse ja võiksid hinnata ausamalt 

Mõned õpetajad mõnitavad, käituvad ebameeldivalt ning topivad oma naina asjadesse, kuhu ei oleks 

vaja. 

 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Võiks olla sein kus on kirjas kõik asjad mis koolis toimub 

Muust kohast on minu jaoks sõpradelt. 

Et see natuke paremini liiguks. 

Info liigub õpetajalt õpilastele ja ekooli kaudu. Klassijuhataja ja juhtkond väga rolli ei mängi 

Suhteliselt rahul, ÕE võiks natuke rohkem häält tõsta 
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Ei teagi, kas koolil ongi mingit lehte kusigapäevased üritused kirja läheksid. 

Enamus infot saan siiski koolilehelt, klassijuhataja ei räägi just palju.  

Meie klass suhtleb omavahel Facebookis, hea ja mugav koht selleks. 

õpilasesinduse töö on minimaalseks jäänud. Kuid üldiselt saab ikka kõigest õigel ajal teada. 

Õpetajad peavad rääkima lastele kõigest 

õpilasesindus on ära vajunud, võiks aktiivsust tõsta 

ikkagi võiksid tiina ja tahvo riso vähem aeleda radikate peal!! ;) 

Kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

infot ei jagata väga, tavaliselt saame üritustest viimasel hetkel teada mille pärast õpetaja süüdistab 

meid et me pole osavõtlikud 

sooviks siiski, et kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

kooli internet võik parem olla üritusi võik varem reklaamida et jõuaks valmistuda 

Võiks rohkem olla teavet koolielu ja õppimise ning tulemuste kohta. 

võiks rohkem asju olla arvutis 

Pole paha. 

võiks tunduvalt paremini liikuda . 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Kahjuks on klassis väga palju segavaid faktoreid ehk üldjuhul klassikaaslased, kes on tunnis niisama, 

eesmärgiga mitte saada puudumine. See segab oluliselt ka õppetöö toimimist.  

Meie, 12.h klassi tunniplaan on väga halb just seoses konsultatsiooniaegadega. Õpetajad on alati 

selleks ajaks juba läinud kui meil alles tunnid lõpevad. Seega peame vahel mõnest viimasest tunnist 

ära minema, et saaks konsultatsiooni või vastata oma õpetaja juuresolekul. 

Kodutöid jäetakse nii palju, et hobide/huviringide jaoks jääb vähe aega ja kodutööde tegemiseks tuleb 

sageli aega võtta une arvelt. Pole haruldus, kui mõni päev on mitu kontrolltööd. Isegi kui öelda 

õpetajale, et niigi palju õppimist on, ei pöörata sellele sageli tähelepanu. Vaid tuleb ikkagi töö ära 

teha. 

Õpetöö peaks keskenduma rohkem nende arendamisele, kes tahavad õppida, mitte nende õpilastele, 

kes ei taha. Liigselt pööratakse tähelepanu sellistele õpilastele, kes pole õppimisest üldse huvitatud ja 

kelle arendamine reaalseid tulemusi ei too, mille tõttu kannatavad paremad õpilased, kes võiksid 

saavutada paremaid tulemusi, kui nendega rohkem tegeleda. 

Õpetajad peaksid tegema rohkem konsultatsioonitunde 

Kodus õppimine sõltub täiesti nädalast, mõni nädal on väga suur koormus, mille tõttu tuleb õppida 

päris mitu tundi. Seevastu mõnel lihtsalt nädalal saab õpitud alla poole tunni. Kodutööd võiksid 

jaguda nädalate peale paremini, et ei tuleks äärmuslikke nädalaid. 

Hea 

VAHETAGE FÜÜSIKA ÕPETAJA 

ja mainin ikkagist veelkord, nad võiksid vähem aeleda koolipeal üksteise otsas 

Ikkagist kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

need kes on natukene lollimad neid solvatakse ja alahinnatakse õpetajate poolt 

et inglike ja kuradike võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

et päevas ei oleks rohkem kui 1 kontrolltöö aga mõned õpetajad panevad kontrolltöö tunnikontrolli 

nime alla 3 võiks saada parandada  

Õpetajad võiksid lasta parandada tk 3-sid . Ja võiksid rohkem teha konsultatisooni tunde. 

õpetajad võiksid lasta 3-sid parandada ja teha rohkem konsultatsioonitunde 

õpetajad ei suuda tunnis korda luua ja õpilased lähevad üle käte ning õppida ja õppetöösse süveneda 

on seetõttu väga raske 

Võiks rohkem aidata nõrgemaid ning suunata neile ja teemadele rohkem tähelepanu. 

Võiks tunnustada neid õpilasi rohkem, kes on edukalt mõnel võistlusel osalenud. 

Võidaks rohkem arvestada sellega, et õhtuti peale niigi pikka koolipäeva ei jaksa õppida korraga 

mitmes tööks + lisa ülesandeid. See ei ole normaalne, et päevas on 2+ kontrolltööd ja õpetajad toovad 

vabanduseks et 'me ju oleme nii kaua õppinud seda' või 'see on juba ammu õpitud asi', 'ma panen selle 

tunnikontrolli nime alla' see ei ole lihtsalt normaalne. 
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Nii mõnegi õpetaja käitumine meenutab mõnikord algklassi õpilase oma. Andekamatele õpilastele 

võiks natuke rohkem tähelepanu pöörata ainetunnis. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Et natuke vähem tunde oleks. 

Aega, et tegeleda oma hobidega, on äärmiselt vähe. Oleneb ja sõltub päevast. Ent ma ei eeldagi, et 

koolikõrvalt peaks olema igapäevaselt aega tegeleda  oma hobiga 

Vahest on liiga palju õppida, nt. 2 kt-d ühel päeval, siis ei jõua hobidega tegeleda 

Nõustun, et enda arendus võimalusi on kindlasti palju ja valikuvõimalus pole väike. See annab 

õpilasele suurema võimaluse teha midagi, mis teda ennast huvitab ja samas pakub ka rahuolu.  

Aega jääb väheks nendega tegelemiseks. Peale 8h kooli ei ole eriti jõudu ja aega muuga tegeleda. 

Õpetaja teeb oma tööd hästi, kuid viimasel ajal on õpilastel püüdumus teda vältida ja ennast ära peita. 

Tunnid peaksid lühemad olema 

VAHETAGE FÜÜSIKA ÕPETAJA . õpetajad ei suuda korda luua, vaikust samuti. 

ja ei saa üle ega ümber sellest, et nad võiksid vähem radikate peal aeleda;) 

ssiiiiiissskkiiiii kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

meie huvid jäävad alati tahaplaanile sest minu kui 9 klassi õpilase tunnid kestavad 4-ni mis on 

tegelikult seaduste vastane ja sellepärast saan tegeleda vaid ühe huviga kuigi sooviksid rohkem ning 

õpetajad jätavad õppida nii nagu nende tund oleks ainus meie tunniplaanis 

kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

kui igapäev on 8 tundi ja veel kodus palju õppida ei jõua mitte kuhugi ja õpetajaid ei huvita õpilaste 

trennid , huviringidminul tohib olla nädalas 32 õpilaste seaduste jargi aga mul on 36 tundi  

Kool võiks varem lõppeda, kuna trenn algab tavaliselt kell 16.00 ning vahepeal jääb täpselt aega pool 

tundi, et jõuda linna ning teha riietevahetus jne. 

koduseidtöid võiks vähem olla , kuna muidu ma ei saa trennis käia, sest on liiga palju õppida, et trenni 

minna 

ringid võiksid sobida rohkem bussi aegadega 

Kodused ülesanded jätavd kohati liialt vähe vaba aega. 

 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Toit on väga hea 

kooli toidud on halvemaks läinud 

ei soovi midagi tahahsin aind ei muusikad poleks 

Lihtsamad söögid võiksid olla, mitte ploomikastmed ja hiina pärased asjad 

kõik tip-top 

Toit on väga viis. 

tehnikamüra on liiga suur. eriti hull on asi arvutiklassis ja näiteks soome keele klassis. puhurid vmi 

töötavad väga kõvasti ja häirivalt. 

Usun, et koolikeskkonda ei kasutata sajaprotsendiliselt. Füüsikas ei tee me pea mitte kunagi katseid  

Koolitualetid on sageli täis kustud.Koolilõunal võiks rohkem arvestada ka taimetoitlastega.Kui on 

arvutitunnid ja õpilased saavad sülearvutid, võiks olla ikkagi piisav wify ühendus, et tööd teha. 

Kiusamist esineb üsna palju, reageering sellele õn nõrk (omad kogemused). 

Palun kas saaks näiteks kord nädalas õppelaude pesta. Kuna vahest kui valge pluus seljas on, siis 

päeva lõpuks on varukad mustad, kuna hoian neid lauapeal. Klasse võiks rohkem tuulutada.  

Poiste tööõpetuse läbiviimiseks on tingimused head. Arvutiõpetuse koha pealt võiksid serverid olla 

paremad/kiiremad ning füüsika klassis võiks olla rohkem praktilisi vidinaid (nagu keemia klassis on 

labor). 

uued arvutid, tugitoolid,  

tahvo ja tiina võiksid vähem radikatel istuda ;) 

Jällegi....kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

eelmisel õppeaastal 2011/2012 oli koolitoit parem. paljud õpilased kes ei saa süüa või ei söö neid 

sööke mis meil on. muidugi võiks olla meie koolil tabel toitu sisaldavatest e-ainetest sest paljud meist 

jälgivad pingsalt toidu e-ainete sisaldust.  



32 
 

Füüsikaõpetaja välja vahetada, KANAPASTAT soovime rohkem!!!!!!! ja siiiiiski et kaks õpilast 

võiksid vähem kooli peal, avalikult, kurameerida 

riietusruumid on väiksed toit oli 2011 aastal parem kui praegu 

Koolitoidud on muutund halvemaks  !!!! ROHKEM KANAPASTAT , VÄHEM KAPSA-KALA 

SUPPI ! ROHKEM MAHLASID . 

Söök on see kooliaasta palju halvemaks läinud !!!!!!!!!!!!!!!! TAHAME KANAPSATAT JA 

PAREMAID MAGUSTOITE (KISELL JA KOHUPIIM) 

toit on halvemaks muutunud, tehke rohkem kanapastat ja kisselli kohupiimaga 

Vana koolikokk oli PALJU PAREM !!! 

Kanapastat võiks rohkem esineda toidumenüüs :) 

Saalijalgpalli väravad. rannajalgpalli väljak 

Saali jalgpalliväravad ja kooli toit on võrreldes eelmise aastaga tunduvalt alla mäge läinud.  

Kehalises dussinurki rohkem 

Arvutitunde ei ole kahjuks 

kool võiks suurem toidu valik olla 

Võiks olla inimene, kes ajaks söögijärjekorrast trügijad minema.Söökla võiks olla suurem. 

Peale vana peakokka lahkumist on toidu kvaliteet märgatavalt langenud. Väga kahju. 

Koolitoit annab pärast peakoka vahetumist soovida.  

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Praegu on väga hea olla koolis ja midagi muud vaja pole. 

Praegu on juba küllalt hea kool 

jetpackid 

et ei oleks nii palju kiusamist 

mul ei ole ühtegi ided kahjuks 

Ei kiusata 

pikemad vahetunnid ja lühemad tunnid 

Kui tunni ajal on vaja vetsu minna, siis võiks õpetajad lasta vetsu. Sest et mina ei usu, et keegi tahab 

kannatada kange vetsu häda all. 

Paremad toolid klassi, ja uus muusika õpetaja praeguse asemele. 

ärge olge nii kurjad ja ärge süüdistage teisi inimesi milleski kuus mida nad pole teinud 

koik on täiesti tip-top 

parem käitumine võiks olla õpilastel. 

kõik võib samaks jääda 

Vahetunnid võiksid olla pikemad 

Vahetunnid võiksid olla pikemad.   

ei ole midagi 

Uurige natuke rohkem õpetajate kohta tunnis. 

Rohkem tähelepanu osadele inimestele. 

Mitte hoida koolis õpilasi, kes õppimisega hakkama ei saa. Sellel niisama ''läbilaskmisel'' ei näe mõtet 

ning see segab ka õppida tahvate inimeste õppimist ning õppeedukust. Sellega tuleks tõesti midagi 

ette võta!!!! 

Koduseid töid võiks paremini jaotada, kipuvad kõik ühele päevale hunnikusse sattuma ja nagu ennist 

mainisin, söögid võiksid olla lihtsamad ja eestimaisemad 

Eemaldada ained, mina 70% õpilastel vaja ei oleks 80% ainetest saaks õpilased ise valida...oleks nagu 

1 suur klass, mis jaotatakse valitud ainete põhjal mitmeks erinevaks klassiks, näiteks kui 100 õpilast 

on valiku teinud, siis pannakse tunniplaan paika ja põhi ainetel on mitu erinevat õpet ja vastavalt 

tugevustele need rühmad tehtud.  

Ma arvan, et kindlasti saaks veel palju teha koolikeskkonna arendamiseks aga samas olen ka rahul 

praeguse seisukorraga.  

Suurematel võiks söögivahetund varem olla, kuna 5h jooksul läheb kõht väga tühjaks ja puhvetis ei 

soovi antud majandusliku olukorraga väga tihti käia. 
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Rohkem arvestamist õpilastega sooviks. ODAVAMAD HINNA BUFFETIS! Tehke palun kooli wifi 

korda.  

Koolis õpetajad võiksid õppeprogrammis keskenduda olulisele ja vähemolulise välja jätta, et seeläbi 

vähendada õppekoormust ja tõsta õpilaste motivatsiooni üldse vihik avada ja kodutöid tegema 

hakata.Võiks rohkem arvestada taimetoitlastega, mõni päev jääb kõht ikka päris tühjaks või tuleb 

kuiva keedukartulit/makaroni süüa. 

Kooli üldised põhimõtted peaksid olema teistsugused. Liiga palju pööratakse tähelepanu põhjuseta 

puudumistele. Samas, kui õpilane on tunnis, kuid tööd kaasa ei tee ning segab selle asemel teisi 

õpilasi, on kooli suhtumise kohaselt väiksem probleem. Tegelikult on see variant hoopis kehvem. Kui 

õpilane tunnis õppida ei taha, siis ei ole sellel tähtsust, kui ta tunnis käib. Seega nende õpilaste 

aitamiseks, kes õppida tahavad, tuleks pöörata vähem tähelepanu põhjuseta puudumistele. Peale selle 

sisaldab õppeprogramm liiga palju ebavajalikku õppimist. Keskenduda tuleks just vajaminevale ja 

sellele, mis ka meelde jääb. Liiga palju õpetatakse faktiteadmisi, mida ei suuda enamik inimesi kauaks 

ajaks omandada. Õpilasi tuleks rohkem õpetada seoste tegemisel, mille kaudu saaksid õpilased ka 

tulevikus antud teemat uuesti ja kergesti omandada, mitte sundides neid õppima liigseid fakte, mida 

annab lihtsasti interneti vahendusel leida. 

tunnid võiksid vähemalt 5 minutit hiljem alata. 

kõik on siin super,ma ei oska midagi vastata. parim kool kus ma käind  olen :D 

Üldiselt on kõik positiivne ja okei, kuid riietusruumides on pikemat aega probleemid veesurvega, 

tihtipeale töötab kolmest duššist ainult üks ja kahest niriseb natukene vett. 

Mitte püüelda kuskile eliitkooli tasemele, kasutusele võtta mitte nii keerukad õppesuunad, karmilt 

jälgida koolis toimuvat kiusamist. 

Rohkem käitumist õpetada alates juba esimesest klassist ja rohkem korrale kutsuda pubekaid, kel on 

väga ropp suu ja kõva hääl.  

Arvestada tuleks rohkem õpilaste soovide ja muredega. Samuti panustada klasside praktilisemale 

poolele. 

söögivahetunde lühendada 

Põhjalikum esmaabi õpe 

Põhjalikum esmaabi õpe ja tugitoolid tööõpetuse klassi ja topsihoidja. 

Õpetajad peaksid suhtuma õpilastesse vastavalt nende tasemele ja aru saama, et kõik ei ole võimelised 

õppima nii nagu nemad soovivad. 

MUUTKE FÜÜSIKA ÕPETAJA!!! koolitoit on paremaks läinud tänu uuele kokkale :) 

Treppide asemel liumäed 

Ja lõpetuseks tahan ikka ja veel öelda et kahel õpilasel ei ole sobilik niiviisi radiaatoril kurameerida, 

see häirib liikumist koridorides.ROHKEM KANAPASTAT!!!!!FÜÜSIKA ÕPETAJA 

VAHETUST!!!MAGUSTOITE JA JOOKE ROHKEM!!!!IGATAHES PAREMAT SÖÖÖÖKKKIIII 

, NIII NAGU EELMINE AASTAAA!! kallid paid kallid teileee :******* 

Jällegi sama mure ..Kkas õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;)Koolitoit on väga halvaks 

muutunud!!!ROHKEM KANAPASTAT!!!!!!!!!FÜÜSIKA ÕPETAJA EI OSKA 

ÕPETADA!!!!MAGUSTOTE ROHKEM PALUKS!!!!KALLID OLETE!!!!:******* 

kuna meie kool soovib teha õpilastes õppimistahet siis kahjuks sellega olete läbi kukkunud. peale 

tunde kui mul on trenn tullakse ootavaid õpilasi terroriseerima et peab koju minema kuigi elatakse 

kaugemal kui jüri kandis. korduvalt solvatakse meid igast sõnadega ning kui me vastu hakkaksime 

oleme meie halvad inimesed kuigi ka meil on omad õigused.  

KANAPASTAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! vähemalt 1x nädalaks, eksju 

õpilased võiksid paremini õpetajatesse suhtuda siis vastavad õpilased samagaõpilasi ei saa sundida 

käima võistlustel!!! 

LUGUPEETUD ÕPETAJA ! ÄRA SUNNI VÕISTLEMA LAPSI KUI NAD EI SOOVI SEDA ! 

LAPS OSALEB SEAL KUS ISE TAHAB ! AITÄH ! 

KANAPASTAAAAAA!!!!!!!!!! ja paremad sööögid !!!!!!!!!!! 

LUGUPEETUD ÕPETAJA, PALUN ÄRA SUNNI MEID VÕISTLEMA, TEED MEIE TUJUD 

KURVAKS. LUGUPEETUD KOOLI SÖÖKLA SOOVIKS KANAPASTAT JA KOHUPIIMA 
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KISSELIGA JA ROHKEM MAHLU, VÄHEM KALATOITU JA KAPSASUPPE.LUGUPEETUD 

FÜÜSIKA ÕPETAJA TEE ENDA TUNNID PÕNEVAKS!!!!!!!! 

võiksid olla mingisugused tunnid või üritused, kus õpilastele räägitakse sellest, kui tähtis on õppida 

koolis nii, et keegi ei segaks tundi ja õpetajad võiksid ka õpilastega paremini hakkama saada ja õppida 

antakse ka liiga palju(sageli ei jõua kõike ära õppida) ja liiga rasked on kodused tööd. koolitoit on 

palju paremaks läinud :).  

vähem tunde 

pehmemad toolid 

Pomm ,tikk v  c4 . 

Õppe koormust vähendada kuna pole aega enda elujaoks  

Kindlasti võiks juhtkond rohkem tähele panna koolivägivalla juhtumeid, kus kannatanu on jäänud 

abita ning rohkem lisada ennast koolivälisesse ellu. 

Tunnid võiksid huvitavamad olla. 

elektroonika arengkooli suurndamine 

Sotsiaaltöötajatele ei teeks paha läbida mõned koolitused selle kohta, kuidas oleks õigem noortega 

suhelda.  

Vähem õppida võiks olla 

Sööklas vähem suppi ja suuremad riietusruumid on vajalikud 

rohkem arvutitunde. 

vahetada välja ajalooõpetaja 

Õpetajad võiksid olla arvestavamad, üritusi võiks rohkem olla. 

vähem koduseid ülesandeid,kuna muude huvidega pole väga võimalik tegeleda, transport paremaks.  
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Suhted koolis 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

3 25 42.4 

4 13 22.0 

5 12 20.3 

2 4 6.8 

Ei oska vastata 3 5.1 

1 2 3.4 

kokku 59  

 

 

Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 

 
variant n % 

3 22 37.3 

4 20 33.9 

5 13 22.0 

2 3 5.1 

1 1 1.7 

kokku 59  

 

 

Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  
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variant n % 

4 24 40.7 

3 14 23.7 

5 13 22.0 

Ei oska vastata 4 6.8 

2 3 5.1 

1 1 1.7 

kokku 59  

 

 

Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

5 27 45.8 

4 15 25.4 

3 14 23.7 

Ei oska vastata 1 1.7 

2 1 1.7 

1 1 1.7 

kokku 59  
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Info liikumine koolis 
 

Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

4 24 40.7 

5 15 25.4 

Ei oska vastata 10 16.9 

3 6 10.2 

2 3 5.1 

1 1 1.7 

kokku 59  

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

3 17 28.8 

5 15 25.4 

Ei oska vastata 11 18.6 

4 11 18.6 

2 4 6.8 

1 1 1.7 

kokku 59  
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Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 

 
variant n % 

5 27 45.8 

4 18 30.5 

3 11 18.6 

Ei oska vastata 2 3.4 

2 1 1.7 

kokku 59  

 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 

kooli juhtkonnalt 

 
variant n % 

3 23 39.0 

4 12 20.3 

2 10 16.9 

5 8 13.6 

1 6 10.2 

kokku 59  
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klassijuhatajalt 

 
variant n % 

5 40 67.8 

4 14 23.7 

3 5 8.5 

kokku 59  

 

kooli kantseleist 

 
variant n % 

3 18 30.5 

1 14 23.7 

4 10 16.9 

5 9 15.3 

2 8 13.6 

kokku 59  
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õpilasesinduselt 

 
variant n % 

1 15 25.4 

3 12 20.3 

5 11 18.6 

4 11 18.6 

2 10 16.9 

kokku 59  

 

koolilehest 

 
variant n % 

3 14 23.7 

4 13 22.0 

1 11 18.6 

2 11 18.6 

5 10 16.9 

kokku 59  
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klassi koduleheküljelt 

 
variant n % 

meie klassil ei ole kodulehte 39 66.1 

1 6 10.2 

3 6 10.2 

4 5 8.5 

5 3 5.1 

kokku 59  

 

kooli koduleheküljelt 

 
variant n % 

5 21 35.6 

4 19 32.2 

3 11 18.6 

1 6 10.2 

2 2 3.4 

kokku 59  
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klassi meililisti kaudu 

 
variant n % 

meie klassil ei ole meililisti õpilaste jaoks 28 47.5 

5 12 20.3 

3 7 11.9 

4 6 10.2 

1 5 8.5 

2 1 1.7 

kokku 59  

 

infostendilt 

 
variant n % 

5 19 32.2 

3 15 25.4 

4 14 23.7 

2 7 11.9 

1 4 6.8 

kokku 59  
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kooli sisevõrgust "Õpilaste intranet" 

 
variant n % 

3 19 32.2 

1 17 28.8 

2 8 13.6 

5 8 13.6 

4 7 11.9 

kokku 59  

 

e-koolist 

 
variant n % 

5 26 44.1 

4 15 25.4 

3 12 20.3 

2 5 8.5 

1 1 1.7 

kokku 59  
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muust kohast 

 
variant n % 

1 23 39.0 

3 13 22.0 

4 11 18.6 

5 7 11.9 

2 5 8.5 

kokku 59  

 
 

Õppetöö läbiviimine 
 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

5 28 47.5 

4 16 27.1 

3 12 20.3 

Ei oska vastata 3 5.1 

kokku 59  
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Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

5 30 50.8 

4 17 28.8 

3 10 16.9 

2 2 3.4 

kokku 59  

 

Õpin igal õhtul keskmiselt… 

 
variant n % 

0, 5 – 1 tundi 21 35.6 

ei oska vastata 17 28.8 

kuni 0,5 tundi 14 23.7 

2 – 3 tundi 5 8.5 

üle 3 tunni 2 3.4 

kokku 59  
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Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 

 
variant n % 

5 45 76.3 

4 7 11.9 

3 6 10.2 

2 1 1.7 

kokku 59  

 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 22 37.3 

2 10 16.9 

5 9 15.3 

3 9 15.3 

Ei oska vastata 7 11.9 

1 2 3.4 

kokku 59  
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Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 24 40.7 

5 16 27.1 

3 12 20.3 

2 4 6.8 

Ei oska vastata 2 3.4 

vastamata 1 1.7 

kokku 59  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
 

Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 

 
variant n % 

5 46 78.0 

4 9 15.3 

3 4 6.8 

kokku 59  
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Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad 

 
variant n % 

4 25 42.4 

3 20 33.9 

5 11 18.6 

Ei oska vastata 3 5.1 

kokku 59  

 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

5 21 35.6 

4 19 32.2 

3 14 23.7 

2 3 5.1 

1 2 3.4 

kokku 59  
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Koolikeskkond 
 

Kooli ruumides on hea olla 

 
variant n % 

4 28 47.5 

5 17 28.8 

3 13 22.0 

Ei oska vastata 1 1.7 

kokku 59  

 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

5 24 40.7 

4 20 33.9 

3 14 23.7 

2 1 1.7 

kokku 59  
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Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 

 
variant n % 

3 19 32.2 

4 14 23.7 

2 11 18.6 

1 8 13.6 

5 6 10.2 

Ei oska vastata 1 1.7 

kokku 59  

 

Meie koolis (käesoleval õppeaastal) esineb kiusamist: 

 
variant n % 

3-nii ja naa 21 35.6 

4-pigem ei esine 15 25.4 

2-pigem esineb 11 18.6 

Ei ole kokku puutunud 6 10.2 

1-esineb palju 4 6.8 

vastamata 2 3.4 

kokku 59  
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Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 

 
variant n % 

4 16 27.1 

Ei ole kokku puutunud 16 27.1 

5 15 25.4 

3 10 16.9 

2 1 1.7 

1 1 1.7 

kokku 59  
 

Koolis on head tingimused…  
 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 34 57.6 

4 14 23.7 

3 8 13.6 

Ei oska vastata 2 3.4 

2 1 1.7 

kokku 59  
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käsitöötundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 36 61.0 

4 14 23.7 

3 7 11.9 

1 2 3.4 

kokku 59  

 

kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 41 69.5 

4 12 20.3 

3 6 10.2 

kokku 59  

 

arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 
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variant n % 

5 40 67.8 

4 10 16.9 

3 6 10.2 

2 2 3.4 

Ei oska vastata 1 1.7 

kokku 59  

 

keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

Ei oska vastata 28 47.5 

5 23 39.0 

3 4 6.8 

4 2 3.4 

2 1 1.7 

1 1 1.7 

kokku 59  

 

Olen rahul toitlustamisega meie koolis 

 
variant n % 

5 31 52.5 

4 14 23.7 

3 13 22.0 

2 1 1.7 

kokku 59  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

5 23 39.0 

4 17 28.8 

3 10 16.9 

Ei oska vastata 8 13.6 

2 1 1.7 

kokku 59  

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

5 26 44.1 

4 20 33.9 

Ei oska vastata 7 11.9 

3 6 10.2 

kokku 59  
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Soovitan meie kooli õppima tulla 

 
variant n % 

5 34 57.6 

4 12 20.3 

3 9 15.3 

Ei oska vastata 2 3.4 

2 2 3.4 

kokku 59  

 

Olen meie kooliga üldiselt rahul 

 
variant n % 

5 38 64.4 

4 14 23.7 

3 7 11.9 

kokku 59  
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Toimetulek koolis 
 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 36 61.0 

5-väga hästi 19 32.2 

3-rahuldavalt 2 3.4 

1-väga halvasti 2 3.4 

kokku 59  

 

5.klasside sooline jaotuvus 

 
variant n % 

mees 34 57.6 

naine 25 42.4 

kokku 59  
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5.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 
Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

et kõik oleksid sõbralikud 

Osad õpilased ja õpetajad peaksid käitumist muutma 

Suhelge ilusti 

Kõik võiksid olla kõigiga sõbralikud 

et muusikaõpetaja vallandatakse 

võiksime rohkem klassikaaslastega koostööd teha 

suuremad poisid mõnitavad ja kiusavad 

Muusika õpetaja võiks parem olla  

Muusika õpetaja võiks parem olla. 

meie koolis ei ole väga head suhded 

Et kõik oleksid sõbralikud. 

et kõik saaksid omavahel ilusti läbi 

Paljud lapsed on üksikud, kas nende välimuse pärast või mõne muu põhjuse pärast, aga see ei tähenda 

et nad on teistest halvemad. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Võiks olla sein kus on kirjas kõik asjad mis koolis toimub 

Muust kohast on minu jaoks sõpradelt. 

Et see natuke paremini liiguks. 

Õpetajad peavad rääkima lastele kõigest 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpike isusti 

Õpetajad peaksid tegema rohkem konsultatsioonitunde 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Et natuke vähem tunde oleks. 

Tunnid peaksid lühemad olema 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Toit on väga hea 

kooli toidud on halvemaks läinud 

ei soovi midagi tahahsin aind ei muusikad poleks 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Praegu on väga hea olla koolis ja midagi muud vaja pole. 

Praegu on juba küllalt hea kool 

jetpackid 

et ei oleks nii palju kiusamist 

Ei kiusata 

pikemad vahetunnid ja lühemad tunnid 

Kui tunni ajal on vaja vetsu minna, siis võiks õpetajad lasta vetsu. Sest et mina ei usu, et keegi tahab 

kannatada kange vetsu häda all. 

Paremad toolid klassi, ja uus muusika õpetaja praeguse asemele. 

ärge olge nii kurjad ja ärge süüdistage teisi inimesi milleski kuus mida nad pole teinud 

koik on täiesti tip-top 

parem käitumine võiks olla õpilastel. 

kõik võib samaks jääda 

Vahetunnid võiksid olla pikemad 

Vahetunnid võiksid olla pikemad.   

Uurige natuke rohkem õpetajate kohta tunnis. 

Rohkem tähelepanu osadele inimestele. 

tunnid võiksid vähemalt 5 minutit hiljem alata. 
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kõik on siin super,ma ei oska midagi vastata. parim kool kus ma käind  olen :D 
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Suhted koolis 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

 
variant n % 

3 21 37.5 

4 20 35.7 

2 7 12.5 

5 6 10.7 

Ei oska vastata 1 1.8 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 

 

 
variant n % 

4 22 39.3 

5 18 32.1 

3 10 17.9 

2 5 8.9 

Ei oska vastata 1 1.8 

kokku 56  
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Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  

 

 
variant n % 

4 24 42.9 

3 19 33.9 

2 7 12.5 

5 3 5.4 

Ei oska vastata 2 3.6 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

 
variant n % 

3 23 41.1 

4 20 35.7 

5 5 8.9 

2 5 8.9 

Ei oska vastata 2 3.6 

1 1 1.8 

kokku 56  
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Info liikumine koolis 

 
Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

 
variant n % 

3 19 33.9 

4 17 30.4 

Ei oska vastata 8 14.3 

2 7 12.5 

5 4 7.1 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

 
variant n % 

3 18 32.1 

4 12 21.4 

Ei oska vastata 11 19.6 

2 10 17.9 

1 3 5.4 

5 2 3.6 

kokku 56  
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Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 

 

 
variant n % 

3 19 33.9 

4 17 30.4 

5 9 16.1 

2 5 8.9 

Ei oska vastata 3 5.4 

1 3 5.4 

kokku 56  

 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 

kooli juhtkonnalt 

 

 
variant n % 

3 20 35.7 

4 14 25.0 

2 12 21.4 

5 5 8.9 

1 5 8.9 

kokku 56  
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klassijuhatajalt 

 

 
variant n % 

4 16 28.6 

3 15 26.8 

5 11 19.6 

1 9 16.1 

2 5 8.9 

kokku 56  

 

kooli kantseleist 

 

 
variant n % 

3 21 37.5 

1 17 30.4 

2 12 21.4 

4 5 8.9 

5 1 1.8 

kokku 56  
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õpilasesinduselt 

 

 
variant n % 

3 19 33.9 

2 14 25.0 

4 11 19.6 

1 11 19.6 

5 1 1.8 

kokku 56  

 

koolilehest 

 

 
variant n % 

1 21 37.5 

3 16 28.6 

2 14 25.0 

4 3 5.4 

5 2 3.6 

kokku 56  
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klassi koduleheküljelt 

 

 
variant n % 

meie klassil ei ole kodulehte 29 51.8 

3 9 16.1 

5 5 8.9 

4 5 8.9 

2 4 7.1 

1 4 7.1 

kokku 56  

 

kooli koduleheküljelt 

 

 
variant n % 

3 25 44.6 

4 13 23.2 

5 10 17.9 

2 7 12.5 

1 1 1.8 

kokku 56  
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klassi meililisti kaudu 

 

 
variant n % 

meie klassil ei ole meililisti õpilaste jaoks 21 37.5 

3 17 30.4 

1 6 10.7 

2 4 7.1 

4 4 7.1 

5 4 7.1 

kokku 56  

 

Infostendilt 

 

 
variant n % 

3 22 39.3 

4 15 26.8 

5 8 14.3 

2 6 10.7 

1 5 8.9 

kokku 56  
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kooli sisevõrgust "Õpilaste intranet" 

 

 
variant n % 

3 16 28.6 

2 15 26.8 

4 11 19.6 

1 10 17.9 

5 4 7.1 

kokku 56  

 

e-koolist 

 

 
variant n % 

4 18 32.1 

5 17 30.4 

3 16 28.6 

2 3 5.4 

1 2 3.6 

kokku 56  
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muust kohast 

 

 
variant n % 

1 22 39.3 

3 14 25.0 

5 7 12.5 

4 7 12.5 

2 6 10.7 

kokku 56  
 

Õppetöö läbiviimine 
 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

 
variant n % 

4 31 55.4 

3 12 21.4 

5 9 16.1 

2 2 3.6 

Ei oska vastata 1 1.8 

1 1 1.8 

kokku 56  
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Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 

 

 
variant n % 

4 22 39.3 

3 16 28.6 

5 11 19.6 

2 4 7.1 

Ei oska vastata 2 3.6 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Õpin igal õhtul keskmiselt… 

 

 
variant n % 

2 – 3 tundi 17 30.4 

0, 5 – 1 tundi 16 28.6 

kuni 0,5 tundi 9 16.1 

ei oska vastata 8 14.3 

üle 3 tunni 6 10.7 

kokku 56  
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Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 

 

 
variant n % 

4 19 33.9 

5 17 30.4 

3 17 30.4 

Ei oska vastata 1 1.8 

2 1 1.8 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

 
variant n % 

4 21 37.5 

3 16 28.6 

5 9 16.1 

Ei oska vastata 6 10.7 

2 3 5.4 

1 1 1.8 

kokku 56  
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Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

 
variant n % 

3 15 26.8 

4 12 21.4 

2 9 16.1 

5 9 16.1 

Ei oska vastata 5 8.9 

1 4 7.1 

vastamata 2 3.6 

kokku 56  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
 

Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 

 

 
variant n % 

5 25 44.6 

4 15 26.8 

3 13 23.2 

2 3 5.4 

kokku 56  
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Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad 

 

 
variant n % 

3 17 30.4 

4 14 25.0 

5 9 16.1 

Ei oska vastata 7 12.5 

2 7 12.5 

1 2 3.6 

kokku 56  

 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

 
variant n % 

3 17 30.4 

2 16 28.6 

1 11 19.6 

5 7 12.5 

4 5 8.9 

kokku 56  
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Koolikeskkond 
 

Kooli ruumides on hea olla 

 
variant n % 

5 17 30.4 

3 17 30.4 

4 16 28.6 

2 5 8.9 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

4 23 41.1 

5 18 32.1 

3 11 19.6 

2 3 5.4 

1 1 1.8 

kokku 56  
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Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 

 

 
variant n % 

3 22 39.3 

4 13 23.2 

5 10 17.9 

2 6 10.7 

1 5 8.9 

kokku 56  

 

 

Meie koolis (käesoleval õppeaastal) esineb kiusamist: 

 

 
variant n % 

4-pigem ei esine 19 33.9 

3-nii ja naa 18 32.1 

2-pigem esineb 8 14.3 

Ei ole kokku puutunud 8 14.3 

5-ei esine üldse 1 1.8 

1-esineb palju 1 1.8 

vastamata 1 1.8 

kokku 56  
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Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 

 

 
variant n % 

3 17 30.4 

Ei ole kokku puutunud 15 26.8 

4 10 17.9 

5 7 12.5 

1 4 7.1 

2 3 5.4 

kokku 56  

 

Koolis on head tingimused…  

 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 

 

 
variant n % 

5 27 48.2 

4 17 30.4 

3 10 17.9 

2 2 3.6 

kokku 56  
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käsitöötundide läbiviimiseks 

 

 
variant n % 

5 26 46.4 

4 17 30.4 

3 12 21.4 

Ei oska vastata 1 1.8 

kokku 56  

 

kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 

 
variant n % 

4 23 41.1 

5 21 37.5 

3 10 17.9 

Ei oska vastata 1 1.8 

2 1 1.8 

kokku 56  
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arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

4 22 39.3 

5 21 37.5 

3 9 16.1 

2 2 3.6 

Ei oska vastata 1 1.8 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 25 44.6 

4 16 28.6 

3 12 21.4 

Ei oska vastata 2 3.6 

2 1 1.8 

kokku 56  
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Olen rahul toitlustamisega meie koolis 

 

 
variant n % 

3 21 37.5 

4 16 28.6 

5 8 14.3 

2 7 12.5 

1 4 7.1 

kokku 56  
 

 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

 
variant n % 

4 20 35.7 

3 16 28.6 

2 8 14.3 

Ei oska vastata 7 12.5 

5 5 8.9 

kokku 56  
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Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

 
variant n % 

4 21 37.5 

5 13 23.2 

3 13 23.2 

Ei oska vastata 7 12.5 

2 1 1.8 

1 1 1.8 

kokku 56  

 

Soovitan meie kooli õppima tulla 

 

 
variant n % 

3 17 30.4 

5 16 28.6 

4 16 28.6 

2 3 5.4 

Ei oska vastata 3 5.4 

1 1 1.8 

kokku 56  
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Olen meie kooliga üldiselt rahul 

 
variant n % 

4 23 41.1 

3 15 26.8 

5 15 26.8 

2 2 3.6 

Ei oska vastata 1 1.8 

kokku 56  
 

 

Toimetulek koolis 
 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 38 67.9 

3-rahuldavalt 11 19.6 

5-väga hästi 5 8.9 

1-väga halvasti 2 3.6 

kokku 56  
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9.klasside sooline jaotuvus: 

 
variant n % 

mees 29 51.8 

naine 27 48.2 

kokku 56  
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9.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis 

üldjoontes muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 
Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

Väga head suhted 

kaks õpilast võiksid vähem radikate peal kitsastes koridorides VÄHEM AELEDA!! 

kaks õpilast võiksid vähem radikate peal istuda 

õpetajad võiksid õpilastesse paremini suhtuda siis saaksid õpilased õpetajatesse kaa seda 

teha 

kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

õpetajad võiksid sõbralikumad olaa 

Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted. 

Käitumine on kerge probleem, kuna osad õpilased suurtematest klassidest arvavad, et nad 

võivad väiksematele kõige öelda ja kõike teha. 

Et õpetajad ei hakkas õpilasi mõnitama , kui nad ei oska seda ainet vms. 

võiks parem olla 

kaklused 

õpetajad võiksid paremini suhtuda õpilastesse ja võiksid hinnata ausamalt 

Mõned õpetajad mõnitavad, käituvad ebameeldivalt ning topivad oma naina asjadesse, 

kuhu ei oleks vaja. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

ikkagi võiksid kaks õpilast vähem aeleda radikate peal!! ;) 

Kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

infot ei jagata väga, tavaliselt saame üritustest viimasel hetkel teada mille pärast õpetaja 

süüdistab meid et me pole osavõtlikud 

sooviks siiski, et inglike ja kuradike võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

kooli internet võik parem olla üritusi võik varem reklaamida et jõuaks valmistuda 

Võiks rohkem olla teavet koolielu ja õppimise ning tulemuste kohta. 

võiks rohkem asju olla arvutis 

Pole paha. 

võiks tunduvalt paremini liikuda . 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Hea 

VAHETAGE FÜÜSIKA ÕPETAJA 

ja mainin ikkagist veelkord, nad võiksid vähem aeleda koolipeal üksteise otsas 

Ikkagist kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

need kes on natukene lollimad neid solvatakse ja alahinnatakse õpetajate poolt 

et kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

et päevas ei oleks rohkem kui 1 kontrolltöö aga mõned õpetajad panevad kontrolltöö 

tunnikontrolli nime alla 3 võiks saada parandada  

Õpetajad võiksid lasta parandada tk 3-sid . Ja võiksid rohkem teha konsultatisooni tunde. 

õpetajad võiksid lasta 3-sid parandada ja teha rohkem konsultatsioonitunde 

õpetajad ei suuda tunnis korda luua ja õpilased lähevad üle käte ning õppida ja 

õppetöösse süveneda on seetõttu väga raske 

Võiks rohkem aidata nõrgemaid ning suunata neile ja teemadele rohkem tähelepanu. 

Võiks tunnustada neid õpilasi rohkem, kes on edukalt mõnel võistlusel osalenud. 

Võidaks rohkem arvestada sellega, et õhtuti peale niigi pikka koolipäeva ei jaksa õppida 

korraga mitmes tööks + lisa ülesandeid. See ei ole normaalne, et päevas on 2+ 

kontrolltööd ja õpetajad toovad vabanduseks et 'me ju oleme nii kaua õppinud seda' või 

'see on juba ammu õpitud asi', 'ma panen selle tunnikontrolli nime alla' see ei ole lihtsalt 

normaalne. 

Nii mõnegi õpetaja käitumine meenutab mõnikord algklassi õpilase oma. Andekamatele 

õpilastele võiks natuke rohkem tähelepanu pöörata ainetunnis.  
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Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

VAHETAGE FÜÜSIKA ÕPETAJA. õpetajad ei suuda korda luua, vaikust samuti. 

ja ei saa üle ega ümber sellest, et nad võiksid vähem radikate peal aeleda;) 

ssiiiiiissskkiiiii kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

meie huvid jäävad alati tahaplaanile sest minu kui 9 klassi õpilase tunnid kestavad 4-ni 

mis on tegelikult seaduste vastane ja sellepärast saan tegeleda vaid ühe huviga kuigi 

sooviksid rohkem ning õpetajad jätavad õppida nii nagu nende tund oleks ainus meie 

tunniplaanis 

kaks õpilast võiksid vähem koolis avalikult kurameerida 

kui igapäev on 8 tundi ja veel kodus palju õppida ei jõua mitte kuhugi ja õpetajaid ei 

huvita õpilaste trennid , huviringidminul tohib olla nädalas 32 õpilaste seaduste jargi aga 

mul on 36 tundi  

Kool võiks varem lõppeda, kuna trenn algab tavaliselt kell 16.00 ning vahepeal jääb 

täpselt aega pool tundi, et jõuda linna ning teha riietevahetus jne. 

koduseidtöid võiks vähem olla , kuna muidu ma ei saa trennis käia, sest on liiga palju 

õppida, et trenni minna 

ringid võiksid sobida rohkem bussi aegadega 

Kodused ülesanded jätavd kohati liialt vähe vaba aega. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

uued arvutid, tugitoolid,  

kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

Jällegi....kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;) 

eelmisel õppeaastal 2011/2012 oli koolitoit parem. paljud õpilased kes ei saa süüa või ei 

söö neid sööke mis meil on. muidugi võiks olla meie koolil tabel toitu sisaldavatest e-

ainetest sest paljud meist jälgivad pingsalt toidu e-ainete sisaldust.  

füüsikaõpetaja välja vahetada, KANAPASTAT soovime rohkem!!!!!!! ja siiiiiski et kaks 

õpilas võiksid vähem kooli peal, avalikult, kurameerida 

riietusruumid on väiksed toit oli 2011 aastal parem kui praegu 

Koolitoidud on muutund halvemaks  !!!! ROHKEM KANAPASTAT , VÄHEM 

KAPSA-KALA SUPPI ! ROHKEM MAHLASID . 

Söök on see kooliaasta palju halvemaks läinud !!!!!!!!!!!!!!!! TAHAME KANAPSATAT 

JA PAREMAID MAGUSTOITE (KISELL JA KOHUPIIM) 

toit on halvemaks muutunud, tehke rohkem kanapastat ja kisselli kohupiimaga 

Vana koolikokk oli PALJU PAREM !!! 

Kanapastat võiks rohkem esineda toidumenüüs :) 

Saalijalgpalli väravad. rannajalgpalli väljak 

Saali jalgpalliväravad ja kooli toit on võrreldes eelmise aastaga tunduvalt alla mäge 

läinud.  

Kehalises dussinurki rohkem 

Arvutitunde ei ole kahjuks 

kool võiks suurem toidu valik olla 

Võiks olla inimene, kes ajaks söögijärjekorrast trügijad minema.Söökla võiks olla 

suurem. 

Peale vana peakokka lahkumist on toidu kvaliteet märgatavalt langenud. Väga kahju. 

Koolitoit annab pärast peakoka vahetumist soovida.  

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

söögivahetunde lühendada 

Põhjalikum esmaabi õpe 

Põhjalikum esmaabi õpe ja tugitoolid tööõpetuse klassi ja topsihoidja. 

Õpetajad peaksid suhtuma õpilastesse vastavalt nende tasemele ja aru saama, et kõik ei 

ole võimelised õppima nii nagu nemad soovivad. 

MUUTKE FÜÜSIKA ÕPETAJA!!! koolitoit on paremaks läinud tänu uuele kokkale :) 

Treppide asemel liumäed 
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Ja lõpetuseks tahan ikka ja veel öelda et kahel õpilasel ei ole sobilik niiviisi radiaatoril 

kurameerida, see häirib liikumist koridorides.ROHKEM KANAPASTAT!!!!!FÜÜSIKA 

ÕPETAJA VAHETUST!!!MAGUSTOITE JA JOOKE ROHKEM!!!!IGATAHES 

PAREMAT SÖÖÖÖKKKIIII , NIII NAGU EELMINE AASTAAA!! kallid paid kallid 

teileee :******* 

Jällegi sama mure ..Kaks õpilast võiksid vähem radikatel istuda ;)Koolitoit on väga 

halvaks muutunud!!!ROHKEM KANAPASTAT!!!!!!!!!FÜÜSIKA ÕPETAJA EI OSKA 

ÕPETADA!!!!MAGUSTOTE ROHKEM PALUKS!!!!KALLID OLETE!!!!:******* 

kuna meie kool soovib teha õpilastes õppimistahet siis kahjuks sellega olete läbi 

kukkunud. peale tunde kui mul on trenn tullakse ootavaid õpilasi terroriseerima et peab 

koju minema kuigi elatakse kaugemal kui jüri kandis. korduvalt solvatakse meid igast 

sõnadega ning kui me vastu hakkaksime oleme meie halvad inimesed kuigi ka meil on 

omad õigused.  

KANAPASTAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! vähemalt 1x nädalaks, eksju 

õpilased võiksid paremini õpetajatesse suhtuda siis vastavad õpilased samagaõpilasi ei 

saa sundida käima võistlustel!!! 

LUGUPEETUD ÕPETAJA ! ÄRA SUNNI VÕISTLEMA LAPSI KUI NAD EI SOOVI 

SEDA ! LAPS OSALEB SEAL KUS ISE TAHAB ! AITÄH ! 

KANAPASTAAAAAA!!!!!!!!!! ja paremad sööögid !!!!!!!!!!! 

LUGUPEETUD ÕPETAJA, PALUN ÄRA SUNNI MEID VÕISTLEMA, TEED MEIE 

TUJUD KURVAKS. LUGUPEETUD KOOLI SÖÖKLA SOOVIKS KANAPASTAT JA 

KOHUPIIMA KISSELIGA JA ROHKEM MAHLU, VÄHEM KALATOITU JA 

KAPSASUPPE.LUGUPEETUD FÜÜSIKA ÕPETAJA TEE ENDA TUNNID 

PÕNEVAKS!!!!!!!! 

võiksid olla mingisugused tunnid või üritused, kus õpilastele räägitakse sellest, kui tähtis 

on õppida koolis nii, et keegi ei segaks tundi ja õpetajad võiksid ka õpilastega paremini 

hakkama saada ja õppida antakse ka liiga palju(sageli ei jõua kõike ära õppida) ja liiga 

rasked on kodused tööd. koolitoit on palju paremaks läinud :).  

vähem tunde 

pehmemad toolid 

Õppe koormust vähendada kuna pole aega enda elujaoks 

Kindlasti võiks juhtkond rohkem tähele panna koolivägivalla juhtumeid, kus kannatanu 

on jäänud abita ning rohkem lisada ennast koolivälisesse ellu. 

Tunnid võiksid huvitavamad olla. 

elektroonika arengkooli suurndamine 

pole mõtteid 

Sotsiaaltöötajatele ei teeks paha läbida mõned koolitused selle kohta, kuidas oleks õigem 

noortega suhelda.  

Vähem õppida võiks olla 

Sööklas vähem suppi ja suuremad riietusruumid on vajalikud 

rohkem arvutitunde. 

vahetada välja ajalooõpetaja 

Õpetajad võiksid olla arvestavamad, üritusi võiks rohkem olla. 

vähem koduseid ülesandeid,kuna muude huvidega pole väga võimalik tegeleda, transport 

paremaks. 
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Suhted koolis 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

 
variant n % 

4 10 50.0 

3 6 30.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

5 1 5.0 

2 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 

Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 

 

 
variant n % 

5 10 50.0 

4 7 35.0 

1 2 10.0 

2 1 5.0 

kokku 20  
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Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted  

 

 
variant n % 

4 13 65.0 

3 4 20.0 

5 2 10.0 

2 1 5.0 

kokku 20  

 

 

Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

 
variant n % 

3 7 35.0 

5 6 30.0 

4 5 25.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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Info liikumine koolis 
 

Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

Ei oska vastata 5 25.0 

3 5 25.0 

2 3 15.0 

4 3 15.0 

1 2 10.0 

5 2 10.0 

kokku 20  

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

Ei oska vastata 6 30.0 

3 5 25.0 

2 5 25.0 

4 2 10.0 

1 1 5.0 

5 1 5.0 

kokku 20  
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Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 

 
variant n % 

2 5 25.0 

4 5 25.0 

3 5 25.0 

5 3 15.0 

Ei oska vastata 2 10.0 

kokku 20  
 

Koolis toimuva kohta saan infot: 
 

kooli juhtkonnalt 

 
variant n % 

4 9 45.0 

3 5 25.0 

2 3 15.0 

5 2 10.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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klassijuhatajalt 

 
variant n % 

5 11 55.0 

2 3 15.0 

4 3 15.0 

3 2 10.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

kooli kantseleist 

 
variant n % 

3 6 30.0 

4 5 25.0 

1 4 20.0 

2 3 15.0 

5 2 10.0 

kokku 20  
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õpilasesinduselt 

 

 
variant n % 

2 9 45.0 

1 4 20.0 

3 4 20.0 

5 3 15.0 

kokku 20  

 

 

koolilehest 

 

 
variant n % 

1 8 40.0 

3 5 25.0 

2 3 15.0 

5 2 10.0 

4 2 10.0 

kokku 20  
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klassi koduleheküljelt 

 

 
variant n % 

meie klassil ei ole kodulehte 7 35.0 

5 5 25.0 

4 4 20.0 

3 3 15.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 

kooli koduleheküljelt 

 

 
variant n % 

5 8 40.0 

4 5 25.0 

3 3 15.0 

2 3 15.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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klassi meililisti kaudu 

 
variant n % 

meie klassil ei ole meililisti õpilaste jaoks 8 40.0 

4 3 15.0 

3 3 15.0 

2 3 15.0 

5 2 10.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

infostendilt 

 
variant n % 

4 10 50.0 

5 3 15.0 

3 3 15.0 

2 3 15.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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kooli sisevõrgust "Õpilaste intranet" 

 

 
variant n % 

4 6 30.0 

1 5 25.0 

5 4 20.0 

3 3 15.0 

2 2 10.0 

kokku 20  

 

 

e-koolist 

 

 
variant n % 

5 8 40.0 

4 8 40.0 

3 2 10.0 

2 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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muust kohast 

 
variant n % 

1 6 30.0 

3 6 30.0 

2 4 20.0 

5 2 10.0 

4 2 10.0 

kokku 20  
 

 

Õppetöö läbiviimine 
 

 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

4 9 45.0 

5 7 35.0 

3 4 20.0 

kokku 20  
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Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 

 

 
variant n % 

5 9 45.0 

4 7 35.0 

3 3 15.0 

2 1 5.0 

kokku 20  

 

 

Õpin igal õhtul keskmiselt… 

 

 
variant n % 

0, 5 – 1 tundi 6 30.0 

ei oska vastata 5 25.0 

2 – 3 tundi 5 25.0 

üle 3 tunni 2 10.0 

kuni 0,5 tundi 2 10.0 

kokku 20  
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Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 

 

 
variant n % 

5 12 60.0 

4 5 25.0 

3 2 10.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

kokku 20  

 

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

 
variant n % 

3 8 40.0 

5 6 30.0 

4 5 25.0 

2 1 5.0 

kokku 20  
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Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

 
variant n % 

4 6 30.0 

3 6 30.0 

2 5 25.0 

5 2 10.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 
 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
 
 

Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 

 

 
variant n % 

4 11 55.0 

5 6 30.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

2 1 5.0 

3 1 5.0 

kokku 20  
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Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad 

 

 
variant n % 

4 8 40.0 

Ei oska vastata 3 15.0 

5 3 15.0 

2 3 15.0 

3 3 15.0 

kokku 20  

 

 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

 
variant n % 

2 10 50.0 

4 3 15.0 

3 3 15.0 

1 2 10.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

5 1 5.0 

kokku 20  
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Koolikeskkond 
 

Kooli ruumides on hea olla 

 
variant n % 

4 11 55.0 

5 5 25.0 

3 2 10.0 

2 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

4 10 50.0 

5 6 30.0 

3 4 20.0 

kokku 20  
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Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 

 

 
variant n % 

4 7 35.0 

5 5 25.0 

3 3 15.0 

1 3 15.0 

2 2 10.0 

kokku 20  

 

 

Meie koolis (käesoleval õppeaastal) esineb kiusamist: 

 

 
variant n % 

3-nii ja naa 7 35.0 

4-pigem ei esine 6 30.0 

Ei ole kokku puutunud 4 20.0 

1-esineb palju 2 10.0 

2-pigem esineb 1 5.0 

kokku 20  
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Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 

 

 
variant n % 

Ei ole kokku puutunud 7 35.0 

2 5 25.0 

3 4 20.0 

5 2 10.0 

1 1 5.0 

4 1 5.0 

kokku 20  
 

 

Koolis on head tingimused…  
 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 15 75.0 

4 4 20.0 

3 1 5.0 

kokku 20  
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käsitöötundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 10 50.0 

4 5 25.0 

Ei oska vastata 4 20.0 

3 1 5.0 

kokku 20  

 

 

kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 9 45.0 

4 6 30.0 

Ei oska vastata 3 15.0 

3 1 5.0 

2 1 5.0 

kokku 20  
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arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

4 10 50.0 

5 7 35.0 

3 1 5.0 

2 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 

 

keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 

 

 
variant n % 

5 8 40.0 

4 8 40.0 

3 2 10.0 

2 2 10.0 

kokku 20  
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Olen rahul toitlustamisega meie koolis 

 
variant n % 

4 10 50.0 

5 6 30.0 

3 2 10.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
 

 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

 
variant n % 

4 11 55.0 

3 3 15.0 

Ei oska vastata 2 10.0 

5 2 10.0 

2 1 5.0 

1 1 5.0 

kokku 20  
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Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

 
variant n % 

4 11 55.0 

5 5 25.0 

3 2 10.0 

Ei oska vastata 1 5.0 

2 1 5.0 

kokku 20  

 

 

Soovitan meie kooli õppima tulla 

 
variant n % 

4 11 55.0 

5 4 20.0 

3 4 20.0 

1 1 5.0 

kokku 20  

 

 

  



109 
 

Olen meie kooliga üldiselt rahul 

 

 
variant n % 

4 12 60.0 

5 5 25.0 

3 3 15.0 

kokku 20  

 

 

Toimetulek koolis 
 

 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 11 55.0 

3-rahuldavalt 7 35.0 

5-väga hästi 1 5.0 

2-pigem halvasti 1 5.0 

kokku 20  
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Sooline jaotuvus 12.klassides 

 
variant n % 

mees 12 60.0 

naine 8 40.0 

kokku 20  
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12.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

enamjaolt sõbralik õhkkond.  

Väikseid võiks taltsutada kuidagi 

arvestaksid rohkem õpilaste soovidega 

Õpetajad võiksid vähem õpilasi kommenteerida, kui see ei puuduta nende õppimisedukust 

Koolis on hea õhkkond, inimestega saab suhelda küll. 

Halb on see, et saab päris korralikult eristada õpetajate ,,heatujupäevi,, ja ,,pahatujupäevi,,. Vahel 

lihtsalt saab ilma põhjuseta vastu päid ja jalgu. 

Väikeste klasside õpilased on jube ülbeks läinud. Kui isegi ilusti rääkida nendega kuidas toimetada 

tuleks, et kuula nad ikkagist sõna ja ometigi iga sellist olukorda käsitletakse kui väiksema ja 

kaitsetuma õplase kiusamisena. Väikeste kasvatus teeb muret. 

nooremaid klasse ( 4-9 ) rohkem korrale kitsuda, nii tunnis kui ka vahetundide ajal, see mis vahest 

toimub, millised sõnad ja käitumised on väga jube. 

Heatahtlikku norimist on võib-olla liiga palju. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Info liigub õpetajalt õpilastele ja ekooli kaudu. Klassijuhataja ja juhtkond väga rolli ei mängi 

Suhteliselt rahul, ÕE võiks natuke rohkem häält tõsta 

Ei teagi, kas koolil ongi mingit lehte kusigapäevased üritused kirja läheksid. 

Enamus infot saan siiski koolilehelt, klassijuhataja ei räägi just palju.  

Meie klass suhtleb omavahel Facebookis, hea ja mugav koht selleks. 

õpilasesinduse töö on minimaalseks jäänud. Kuid üldiselt saab ikka kõigest õigel ajal teada. 

õpilasesindus on ära vajunud, võiks aktiivsust tõsta 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Kahjuks on klassis väga palju segavaid faktoreid ehk üldjuhul klassikaaslased, kes on tunnis niisama, 

eesmärgiga mitte saada puudumine. See segab oluliselt ka õppetöö toimimist.  

Meie, 12.h klassi tunniplaan on väga halb just seoses konsultatsiooniaegadega. Õpetajad on alati 

selleks ajaks juba läinud kui meil alles tunnid lõpevad. Seega peame vahel mõnest viimasest tunnist 

ära minema, et saaks konsultatsiooni või vastata oma õpetaja juuresolekul. 

Kodutöid jäetakse nii palju, et hobide/huviringide jaoks jääb vähe aega ja kodutööde tegemiseks tuleb 

sageli aega võtta une arvelt. Pole haruldus, kui mõni päev on mitu kontrolltööd. Isegi kui öelda 

õpetajale, et niigi palju õppimist on, ei pöörata sellele sageli tähelepanu. Vaid tuleb ikkagi töö ära teha. 

Õpetöö peaks keskenduma rohkem nende arendamisele, kes tahavad õppida, mitte nende õpilastele, 

kes ei taha. Liigselt pööratakse tähelepanu sellistele õpilastele, kes pole õppimisest üldse huvitatud ja 

kelle arendamine reaalseid tulemusi ei too, mille tõttu kannatavad paremad õpilased, kes võiksid 

saavutada paremaid tulemusi, kui nendega rohkem tegeleda. 

Kodus õppimine sõltub täiesti nädalast, mõni nädal on väga suur koormus, mille tõttu tuleb õppida 

päris mitu tundi. Seevastu mõnel lihtsalt nädalal saab õpitud alla poole tunni. Kodutööd võiksid jaguda 

nädalate peale paremini, et ei tuleks äärmuslikke nädalaid. 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Aega, et tegeleda oma hobidega, on äärmiselt vähe. Oleneb ja sõltub päevast. Ent ma ei eeldagi, et 

koolikõrvalt peaks olema igapäevaselt aega tegeleda  oma hobiga 

Vahest on liiga palju õppida, nt. 2 kt-d ühel päeval, siis ei jõua hobidega tegeleda 

Nõustun, et enda arendus võimalusi on kindlasti palju ja valikuvõimalus pole väike. See annab 

õpilasele suurema võimaluse teha midagi, mis teda ennast huvitab ja samas pakub ka rahuolu.  

Aega jääb väheks nendega tegelemiseks. Peale 8h kooli ei ole eriti jõudu ja aega muuga tegeleda. 

Õpetaja teeb oma tööd hästi, kuid viimasel ajal on õpilastel püüdumus teda vältida ja ennast ära peita. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Lihtsamad söögid võiksid olla, mitte ploomikastmed ja hiina pärased asjad 

kõik tip-top 

Toit on väga viis. 
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tehnikamüra on liiga suur. eriti hull on asi arvutiklassis ja näiteks soome keele klassis. puhurid vmi 

töötavad väga kõvasti ja häirivalt. 

Usun, et koolikeskkonda ei kasutata sajaprotsendiliselt. Füüsikas ei tee me pea mitte kunagi katseid  

Koolitualetid on sageli täis kustud.Koolilõunal võiks rohkem arvestada ka taimetoitlastega.Kui on 

arvutitunnid ja õpilased saavad sülearvutid, võiks olla ikkagi piisav wify ühendus, et tööd teha. 

Kiusamist esineb üsna palju, reageering sellele õn nõrk (omad kogemused). 

Palun kas saaks näiteks kord nädalas õppelaude pesta. Kuna vahest kui valge pluus seljas on, siis 

päeva lõpuks on varukad mustad, kuna hoian neid lauapeal. Klasse võiks rohkem tuulutada.  

Poiste tööõpetuse läbiviimiseks on tingimused head. Arvutiõpetuse koha pealt võiksid serverid olla 

paremad/kiiremad ning füüsika klassis võiks olla rohkem praktilisi vidinaid (nagu keemia klassis on 

labor). 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Mitte hoida koolis õpilasi, kes õppimisega hakkama ei saa. Sellel niisama ''läbilaskmisel'' ei näe mõtet 

ning see segab ka õppida tahvate inimeste õppimist ning õppeedukust. Sellega tuleks tõesti midagi ette 

võta!!!! 

Koduseid töid võiks paremini jaotada, kipuvad kõik ühele päevale hunnikusse sattuma ja nagu ennist 

mainisin, söögid võiksid olla lihtsamad ja eestimaisemad 

Eemaldada ained, mina 70% õpilastel vaja ei oleks 80% ainetest saaks õpilased ise valida...oleks nagu 

1 suur klass, mis jaotatakse valitud ainete põhjal mitmeks erinevaks klassiks, näiteks kui 100 õpilast 

on valiku teinud, siis pannakse tunniplaan paika ja põhi ainetel on mitu erinevat õpet ja vastavalt 

tugevustele need rühmad tehtud.  

Ma arvan, et kindlasti saaks veel palju teha koolikeskkonna arendamiseks aga samas olen ka rahul 

praeguse seisukorraga.  

Suurematel võiks söögivahetund varem olla, kuna 5h jooksul läheb kõht väga tühjaks ja puhvetis ei 

soovi antud majandusliku olukorraga väga tihti käia. 

Rohkem arvestamist õpilastega sooviks. ODAVAMAD HINNA BUFFETIS! Tehke palun kooli wifi 

korda.  

Koolis õpetajad võiksid õppeprogrammis keskenduda olulisele ja vähemolulise välja jätta, et seeläbi 

vähendada õppekoormust ja tõsta õpilaste motivatsiooni üldse vihik avada ja kodutöid tegema 

hakata.Võiks rohkem arvestada taimetoitlastega, mõni päev jääb kõht ikka päris tühjaks või tuleb 

kuiva keedukartulit/makaroni süüa. 

Kooli üldised põhimõtted peaksid olema teistsugused. Liiga palju pööratakse tähelepanu põhjuseta 

puudumistele. Samas, kui õpilane on tunnis, kuid tööd kaasa ei tee ning segab selle asemel teisi 

õpilasi, on kooli suhtumise kohaselt väiksem probleem. Tegelikult on see variant hoopis kehvem. Kui 

õpilane tunnis õppida ei taha, siis ei ole sellel tähtsust, kui ta tunnis käib. Seega nende õpilaste 

aitamiseks, kes õppida tahavad, tuleks pöörata vähem tähelepanu põhjuseta puudumistele. Peale selle 

sisaldab õppeprogramm liiga palju ebavajalikku õppimist. Keskenduda tuleks just vajaminevale ja 

sellele, mis ka meelde jääb. Liiga palju õpetatakse faktiteadmisi, mida ei suuda enamik inimesi kauaks 

ajaks omandada. Õpilasi tuleks rohkem õpetada seoste tegemisel, mille kaudu saaksid õpilased ka 

tulevikus antud teemat uuesti ja kergesti omandada, mitte sundides neid õppima liigseid fakte, mida 

annab lihtsasti interneti vahendusel leida. 

Üldiselt on kõik positiivne ja okei, kuid riietusruumides on pikemat aega probleemid veesurvega, 

tihtipeale töötab kolmest duššist ainult üks ja kahest niriseb natukene vett. 

Ei oskagi midagi soovitada. 

Mitte püüelda kuskile eliitkooli tasemele, kasutusele võtta mitte nii keerukad õppesuunad, karmilt 

jälgida koolis toimuvat kiusamist. 

Rohkem käitumist õpetada alates juba esimesest klassist ja rohkem korrale kutsuda pubekaid, kel on 

väga ropp suu ja kõva hääl.  

Arvestada tuleks rohkem õpilaste soovide ja muredega. Samuti panustada klasside praktilisemale 

poolele. 

Pomm ,tikk v  c4 . 
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Põhilised järeldused Jüri Gümnaasiumi 2012/2013 õpilaste rahuloluuuringust 
 

Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste rahuloluuuringu keskmine veidi langenud, eelmisel 

õppeaastal oli see 4,0, käesoleval 3,9. Eelmise õppeaasta rahuloluuuringu tulemus oli ka viimase viie 

aasta kõrgeim. Viimase viie aasta võrdluses on käesoleva õppeaasta tulemus teisel kohal. 

Nagu ka eelmisel õppeaastal anti kõrgemaid hinnanguid (≥ 3,9) järgmistele 

valdkondadele/alavaldkondadele: õppetöövälised võimalused (4,4), konsultatsioonide ja 

järelaitamistundide võimalus (4,3), tingimused erinevate ainetundide läbiviimiseks (kehaline, käsitöö, 

kunst, arvuti, keemia) (4,3), õpetajate töö kvaliteet (4,1), õpilaste saavutuste väärtustamine koolis 

(4,0), kooli ruumide seisukord ja puhtus (4,0), klassi õpilaste vahelised suhted (3,9).  

Lisaks hindavad õpilased kõrgeks kooli mainet ja arvavad, et siia soovitakse õppima tulla, nad usuvad 

et Jüri Gümnaasiumis omandatud haridus võimaldab neil tulevikus hästi hakkama saada, nad 

soovitavad oma kooli õppima tulla ning üldiselt on oma kooliga rahul (4,1). 

Eelmisel õppeaastal hinnati kõrgelt: kooli toitlustamist (4,3), käesoleval õppeaastal anti sellele 

keskmiseks hinnanguks 3,8, õpilasesinduse aktiivsust (4), käesoleval õppeaastal anti sellele 

keskmiseks hinnanguks 3,6. Veidi langes ka õpilaste hinnang vanemate teadlikkuse osas koolis 

toimuva kohta - eelmisel õppeaastal 3,9, käesoleval õppeaastal 3,8. 

Madalamaid hinnanguid (≤3,4) anti järgmistele valdkondadele/alavaldkondadele – nende valdkondade 

parendamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata: kiusamine koolis 3,0 (eelmisel õppeaastal 2,9), 

õpilaste turvatunne tema asjade varastamise või lõhkumise osas 3,2 (eelmisel õppeaastal 3,3), 

õpilasesinduse mõjuvõim koolielus 3,3 (eelmisel õppeaastal 3,6). 

Õpilased hindasid endiselt koormavaks õppetööd, mis ei jäta nende arvates piisavalt aega 

huvitegevuseks 3,2 (eelmisel õppeaastal 3,4). 

Veidi madalmaks võrreldes kooli sisehindamise mõõdikuga õpilaste rahulolus jäävad (3,8) üldjoontes 

samad valdkonnad, mis eelmisel õppeaastalgi: õhkkond koolis 3,5 (eelmisel õppeaastal 3,6), 

nõrgemate ja andekamate arendamine 3,5 (eelmisel õppeaastal 3,7), koolis toimuvate õppetööväliste 

tegevuste aegade sobivus 3,6 (eelmisel õppeaastal oli sama) , õpilaste ja õpetajate vahelised suhted 3,6 

(eelmisel õppeaastal 3,7). Langenud oli õpilaste hinnang vägivallajuhtumitele reageerimise osas – 3,6 

(eelmisel õppeaastal: 3,8). 

Koolis toimuva kohta saab õpilane infot eelkõige klassijuhatajalt – keskmine hinnang 3,9 (eelmisel 

õppeaastal 4,2) ja e-koolist (3,9, eelmisel õppeaastal 4,1). Kõige vähem saadakse infot klassi 

kodulehelt (1,4) ja maililistist (1,8) – paljudel klassidel polegi neid.  

Kodus õppimisele kulutab: 32% õpilastest 0,5-1 tundi, 20% 2-3 tundi, 19% kuni 0,5 tundi, 7% üle 3 

tunni. 

Enamik õpilasi tunneb, et neil läheb koolis pigem hästi (63%), 19% tunneb, et väga hästi ning 15%, et 

rahuldavalt. 

 


