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ÜLEVAADE 2011/2012 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 2012

        Kõikide valimisse kuuluvate klassidega viidi küsitlus läbi arvutiklassis 

arendusjuhi või IT spetsialisti juuresolekul.

Uuringus osalev sihtgrupp:         

        Valiku põhjendus:         

 5.klassid – viimane õppeaasta, mil toimub põhiline õppetöö  

klassiõpetajaga 

 9.klassid ja 12.klassid  - kooliastme 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 %   

Kokku 229 172 75   

5.klassid 110 96 87   

9.klassid 73 48 66   

12.klassid 46 28 61   
Käesolev kokkuvõte kajastab koondstatistikat kogu õpilaste 2011/2012 õppeaasta 

rahuloluuuringust ning eraldi koondstatistikat klassiti (5.klasside kokkuvõte, 9.klasside 

kokkuvõte ja 12.klasside kokkuvõte). Rahuloluküsitluse viimase osana on välja toodud 

kokkuvõte õpilaste rahulolust keskmiste hinnangute võrdlusena.  
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Suhted koolis  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 



 

  



Info liikumine koolis  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 



 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 













 

 

  



Õppetöö läbiviimine  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

 

  



Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 



 

  



Koolikeskkond  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 

 





 

  



Koolis on head tingimused…  
 

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - 

pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 



 

  



Lõpetuseks: 
 

 

 



 

 

Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele, kirjaviis üldjoontes 

muutamata 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

õpetajad võiksid lastega veidi lapselikumalt käituda,sest keegi õpilastest täiskasvanud ja mis 

siis et õpilased teevad pahandusi nad on ju ikkagi lapsed ja karjumine ja karistamine ei aita 

kedagi eriti veel ähvardamine 

Võiksid olla paremad! 

inimesed  arvestaks rohkem teistega 

ei tohi kakelta! 

Sooviksin natuke paremaid suhteid paari klassiõega,kuna nähtavasti nad räägivad minust ja mu 

teistest sõbrannadest palju taga.Kuigi teised seda ei tee,sooviksin ma ikka natuke sõbralikumat 

keskonda oma klassis.Tänan! 

Ma ei oska õeldagi lihtsalt peaks olema sõbralikumad  

kõik saaksid kõikidega hästi läbi 

kõik saaksid kõikidega läbi 

võiks natuke parem olla 

kõik oleksid sõbralikud 

vähem tunde 

pahad 



pahad 

Suhtumine on normaalne, aga on ka teissuguseid 

Narritakse väga palju . 

Laste käitumine õpetajate suhtes 

Kõigi suhted võiksid olla väga head. 

Kõigi suhted võiksid olla head. 

lapsed võiksid koridoris vaiksemalt olla 

osadele õpetajatele pannakse välimuse järgi hüüdnimesi. 

et kõik oleksid sõbralikud 

Rohkem klasside vahelist koostööd sooviks. 

Liiga palju on agresiivseid inimesi.  

Õhkkond pole eriti sõbralik, kohati sõimatakse kaasõpilasi jms. 

mõnitatakse üksteist 

väikesed lapsed võiksid käituda ilusamalt mitte ei tule kooli peal vastu ja ütlevad ükskõik mida 

suurematele 

Õpetajad võiksid olla karmimad. 

Õpetajad eelistavad õpilasi, kes neile poevad. 

Klassikomplektid on liiga suured. Liiga palju on õpilasi, kes ei ole motiveeritud ja on 

konfliktsed.  

Klassikomplektid on liiga suured. Liiga palju on õpilasi, kes ei ole motiveeritud ja on 

konfliktsed. Õpetajatega saab enam-vähem rahul olla. 

Õpetaja peaksid rohkem püüda mõista noori ja võib-olla samastuda natukene rohkem. 

Olen tähendanud põhikooli osas/väiksemate osas füüsilist vägivalda. Ei tea kas tegemist on 

sõbraliku müksuga või mitte, aga tundub kurjakuulutav 

ühistegevusi on vähe, ja kui ongi tegevust, siis on see kogu aeg samade klassidega (nt 12 klass 

või 10 klass vms.), pigem juba olgu siis 10 ja 12 klass või 11 ja 10 vms - oleks vähe huvitavam 

! 

Direktor on väga sõbralik. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Õpilasesindus rohkem tegeleb ürituste korraldamisega kui kooli siseprobleemidega... näiteks 

koolikiusamine.  

Suust suhu, üks õpilane teab aga teistele tuleb tihti üllatusena mingi üritus / juhtum. 



Õpilastele peaks infot levitama eelkõige toimiva klassijuhatamise kaudu. Samuti suurendada 

õpilasesinduse ja raadio osakaalu. ÕE koosolekud pikemaks! 

sõpradet 

käib küll 

Ekooli uus süsteem on suht halb 

õpetajad võiksid rohkem täpsustada mis õppida on kui ekooli kirjutavad, kuna kui puudud siis 

vahest ei saa aru mis on jäänud 

Lisaksin selle ÕE kohapealt seda, et Õpilasesindus peaks olema aktiivsete õpilaste ühendus, aga 

aktiviste on väga vähe. Jääb selline mulje, et ÕE eksisteerib sellepärast, et kõik oleks JOKK, 

aga reaalselt ei ole neid suurt sõnaõigust.  

Saan alati vajaliku info kätte! 

klassi koduleht 

Meie klassis on väga hea teada saada infot.Nii kui meie õpetaja midagi olulist teada saab,kohe 

jõuab jutt meieni.Kõige rohkem saan ma infot E-Koolist.Tänan! 

et tuleks võibolla teatada rohkem infot 

õpetajad võiksid kõikidest asjadest rääkida aga mei õpetaja kõikidest asjadest ei räägi 

tleb olla asja likum 

et e-kooli ei oleks ja et õpetajad ei paneks hindeid e-kooli 

SPORTI ROHKEM :D :D 

rohkem sporti !!! 

Infot võiks klassijuhid levitada.  

Ei ole kindel info liikumisega 

kooli õpetjate käest 

Kõik võiksid käia rohkem ringides.(sport.) 

kooli kantselei ja ,õpilas esinduselt ja koolilehes võiks olla rohkem infot 

Võiks kooli sisenseid võistlusi rohkem olla 

et kõik olrksid aktiivsed 

et kui on mingid võistlused võiks kohe kohad teada saada 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Et õpetajad püüaksid rohkemaidata kaasa laste hinnete paranemisele, pakkuda selleks 

lahendusi,olla õpilasele olemas,kui õpilasel vaja. 

Olgem palun loovamad õpetajad, ''by the book'' ei ole küll väljend mille järgi õpetada. 



Kindlasti on andekamad õpilased jäetud tahaplaanile, sets õpetajal lihtsalt ei ole aega nendega 

tegelemiseks nõrgemate õpilaste kõrvalt. Ringitunnid on kas eksamikonsulatatsiooniks, kuid nt 

on puudu keelteringid, mis aitaksid keele õppimisele kõvasti kaasa.  

Õpetajad on väga erinevad. On õpetajaid, kes on äärmiselt meeldivad ja õpetavad oma ainet 

hästi, aga on ka vastupidist(ilmselge). 

Õppida antakse liigselt ning koormatakse õpilasi 

Õpilasi e ikohelda võrdselt, targematel on vahel isegi lubatud telefoniga tegeleda! 

õppetöö võiks olla võrdne , ja õpetajad eelistavad õpilasi.  

pole hullu 

Õpetajad eelistavad kindlaid õpilasi ja ei pööra tähelepanu õpilastele, kes omandavad ainet 

aeglasemalt. Mõni õpetaja tegeleb eksami tegijate/olümpiaadi tegijatega aga ei pööra 

tähelepanu teistele.  

Nõrgemate õpilaste järeleaitamiseks kulub minuarust kohutavalt palju aega, mis pidurdab 

suuremaosa õpilaste edasiliikumist antud aines. 

Liiga palju hinnatakse spordisaavutusi. Andekamad õpilased jäävad tihti tähelepanuta, sest 

põhirõhku pööratakse sellele et nõrgemad ennast kuidagi koolist läbi veaks. 

lapsed  õpiks  paremini  tunnis ja teeks  kodutööd  kodus ära 

Õnneks pole minul õppetööga raskusi.Olen enda arust hea õpilane ja selleärast ma õpiabi ega 

logopeedi ei vaja.Kui ma olen olnud haige,küsin ma õpetajalt ,kas ta saakas mulle järelvastamis 

tunni anda.Kui saab,teen oma tööd lõpuni ja saan nende eest vastava hinde.Kokkuvõttes...Väga 

hea! 

VÄHEM ÕPPE TÖÖD 

rohkem tööõpetust 

konsultatsioon võiks olla natuke tihedamini 

et hinded oleksid head 

vahe tunnid võiks olla   15    mini 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Meie koolis on number 1 õppetöö ja siis muu. Näiteks klassidevahelised võistlused ja muu 

selline, peale tunde !? Korduvalt läheb asi nihu kuna kõigil on vaja koolibussile jõuda, no tule 

taevas appi, pole ju raske üks tund päeva lõpust ära jätta ja see võistlus korraldada, me kõik 

oleks rahul sellega, elus on muudki kui ÕPPIMINE. 

Õppetöö kõrvalt jääb küll aega tegeleda huviga, kuid pärast huviringi või trenni enam aega ei 

jää, et õppida või midagi. 

Liiga palju jäetakse õppida ja liiga palju kontrolltöösi ühel päeval. 

Vanasti leidus ikka tegevusi, kus ei pidanud midagi maksma. Nüüd on kõik tasulised. 



oleks  rohkem huvialasi 

rohkem ringe võik olla 

Meie armas õpetaja teeb meile väga huvitavaid ekskursioone.Tunnen nendest väga huvi ja 

tahaksin väga nendest osa võtta.Teen selleks võimalikult palju.Tänan! 

norm 

Teine küsimus, pnin sellepärast 1, sest ma ju ei tea kuidas teistel on aga mulle ei sobi ükski aeg, 

kuigi tahaksin käia küll kuskil ringis :( 

Rohkem pilli mängimis võimalusi. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Toit on hea!:) 

Toolid/lauad kipuvad olema madalavõitu ja toolid kiiksuvad häirivalt. 

Meil on olema sküll vastavad vahendid koolielu paremaks muutmiseks, aga me kasutame neid 

liiga vähe. Praktikat võiks rohkem olla,näiteks nagu keemia katsed, või bioloogias uuringud jne. 

keemia- ja füüsikatundides on head tingimused olemas, kuid tunnen puudust katsetest, mis on 

seatud kursuse teemaga. 

Võtke midagi nende ülbete puberteetidest nolkidega ette, misjaoks teil need kaamerad on? 

Õpilaste kiusamist saab vähendada ainult õpilane-õpilane tasandil, aga sinna jõuda - ei oska 

pakkuda ühtegi varianti. Kui ei saa elimineerida halvasti käitujaid, siis võiks nad vähemalt mitte 

segada neid, kes soovivad õppida - see peaks olema prioriteet.  

*Kui ühel ajal on tunnis 5 klassi on päris raske ruume leida, kuid sellele püütakse lahendust 

leida. *Arvutid ei tööta või klaviatuurid on katki. 

Oleme n-ö külakool, kus võetakse ju põhimõtteliselt kõik vastu. Vägivalda esineb igal juhul, 

see on vältimatu. 

toit on väga hea  

Kisa tase on liiga suur 

Meie koolis on SUPER tingimused õppimiseks, kahjuks ei kasutata seda piisavalt ära. 

Koolikeskkond on suhteliselt ebameeldiv. Õpilased lõhuvad kõike kogu aeg. Puhtust ei osata ka 

hoida. Võiks need lõhkujad ja muud tüübid ühiskondlikku tööd tegema panna. Kui nüüd midagi 

positiivset lisada, siis toit on üle mõistuse hea! 

Meie kooli keskkond võiks olla palju sõbralikum.Tuleb ette palju poiste kakluseid ja tüdrukute 

tülisid.Tahaksin seda palju rohkem muuta.Tänan! 

vetsud pole täitsa puhtad. 

toidud võiks paremad olla 

Olen näinud korduvalt söögi sees juukse karvu. 



võiks rohkem makarooni olla 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Vähem kiusamist ja rahulikku keskonda. 

olen üleüldiselt rahul aga õpetajad võiksid rohkem proffesionaalsed olla seoses õpilaste 

intiimsusega 

olen meie kooliga rahul 

Ringide ajad võiksid varemad olla. 

suurem kool 

Võiks olla sõbralikum keskkond,rohkem huvitavaid ekskursioone,suhted võiksid olla sees ja 

väljaspool kooli rohkem paremad.Tänan küsitluste eest.Oli meeldiv vastata! 

Tahaks rohkem klasside vahelisi sportlike võistlusi. 

et  inimestel   oleks   tahe   siia   õppima   tulla  mitte   lollitama 

Buffeti hinnad odavamaks,puhtam toit söögivahetunnil(vahest on tükid sees). 

mõlemal pool võiks olla liftid ja võiks rohkem tähelepannu seada kiusamisela 

Teised võiks ka lifti kasutada. 

võik olla rohkem spordi võistlusei koolis kui ka eesti välised 

rohkem võiks olla klasside vahelisi võistlusi 

rohkem klasside vahelisi võistluseid spordis 

soovin , et oleks kella aeg parem ja hiljem ,siis oleme palj värskemad ja mitte liiga väsinud. 

Ei panda märkuseid kui söödivahetunnis jooksed 

ei oleks mingisi igavaid mänge vmsEriti On vahel koolide vaheline luuletuse võistlus mis on 

Väga igavad :S 

ei oleks nii palju õppida! 

Pehmed toolid, parem söök,lahedamad õpsid,ratsutamis tund koolis,kool hakkaks kell 9 ja 

tunnid kestaksid vähem ja vaheaeg pikem. 

et kooli suuremaks 

SPORTI JA MUUD LAHEDAT 

rohkem kehalise kasvatuse tunde 

Vahem kiusamisi,pehmemad toolid klassides,nooremad õpetajad,parem söök,lahedamad 

õpsid(leebemad), et koli oleks ratsutamis tund,kool hakkaks kell 9 ja bussid ei jõuaks nii vara 

kooli kui praegu on mina jõuan kell 7.10  

toolid võiks pehmemad olla  



Õpetajad on veits kurjad ja koolis võiks olla ratsutamis tunnid ka :D ja Kool võiks alata 

hommikuti hiljem, mingi 09.00 paiku. 

Olen meie kooliga super rahul ! Mulle meeldib oma kool. 

mitte vägivalda 

kalasuppi ei taha!!!!!! 

Kiusamine võiks ära jääda. 

Ei tohiks ropendada,kiusata ja lüüa. 

kool võiks olla suurem ja  rohkem klasse 

Kui tehakse aknaid lahti, et siis neid kaua lahti ei hoitaks. 

söögi vahe tund võiks olla  viiendatel klassidel kell 11.00 

Arvan et giibiga oleks mõndadel õpilastel raske koolis hakkama saada.(Mõned on hajameelsed 

või peab peale giibi veel palju asju kooli kaasa võtma...) 

Ma arvan, et meie kooli tüdrukud, olen tähele pannud, et söögivahetundidel ei söö, vahest ainult 

leiba. Nad võiksid samamoodi süüa, nagu teised. 

Rohkemüritusi kus on mittu klassi koos. 

öölugemine kuni 9 klassini 

Kool on liiga turvaliseks tehtud. Kunagi olid 'ägedad' rebaste retsimised ning nüüd on kuidagi 

lahja võitu viimastel aastatel olnud. Samuti võib näiteks tuua õpetajate päeva, kus õpetajad 

viibivad nüüd koolis ning gümnaasiumi õpilased saavad ainult 3 tundi õppeainet anda. 

Minuarust võiks ikka huvitavamad olla sellised asjad. 

Õpilaste koostöövõime suurendamine, muutused klassiõhkkonnas, õpetajate suhtumine 

õpilastesse võrdselt. 

muudame normaalsemaks 

Suuremaks väikesed ja suured eraldi ja õpetajad kes hindavad näo järgi tuleks lahti lasta 

aa niisama tiksuda 

v4hem kodutöid!!!!!!!!!!!! 

Pinksi lauad korda, siis on parem lõõgastuda vahetunnis 

Sporti rohkem!Õpetajad ei tohiks valida enda lemmikuid! 

Õpetajatele tuleb rohkem palka maksta (mitte vaid meie kooli viga) 

Õpilaste ohjeldamiseks tuleks rakendada karmimaid meetmeid. Ma tunnen, et õpilastel on liiga 

palju õigusi ja neid tuleks kõvasti kärpida. Kooli paremaks muutmisel tuleks kõigepealt 

alustada, sellest, et panna prioriteedid paika. Samuti peaks võrdsustama kultuuri ja spordi 

osakaalu. Praegu pööratakse koolis kultuurile palju vähem tähelepanu, kui spordile.  



Võiks olla rohkem praktilist õpimist, mitte puhast fakti õppet pidevalt. 

võiks tulla rohkem õpilastele vastu just koduste tööde suhtes, et õpilastele jääks ka oma vaba 

aeg, et kasvõi niisama puhata,ning samuti võiks olla parem hindamissüsteem ja õpetajate 

suhtumine 

Kontrollida, et aknad poleks talvel koridorides lahti! 

Tuleb tegelda õpilaste muredega rohkem. Tuleb rohkem tegeleda õpilastega, kellel on koolis 

pahandused ja teeb teistele halba. Mõned õpetajad on liiga helded ja neil on raske enda sõna 

maksma panna, aga see on väga oluline. Juba varakult tuleb õpilastele näidata, et kool pole 

ainult lõbustuskoht. Kui seda varakult ei näidata, siis hiljem ei saa seda ammugi teha.  

Ei ole mõtet tampida seda üks ühele õppimist, koolis võiks olla just nagu tööligi, paindlik 

graafik - peaasi, et kõik tehtud saab ja kohale jõuab õpilasele ja võiks proovida saada lahti 

reaal/humanitaarharu eelarvamustest, et humanitaar on halvematele ja reaal parematele jne, 

tehke kuuendikele selgeks milles humanitaar seisneb ja milles reaal, pole ju raske. 

Gümnaasiumisse sisseastumisel võiksid katsed olla karmimad ja seeläbi tekiks koolil 

automaatselt ka paremad tulemused eksamitel, sest siis on klassid väiksemad, klassi tase 

ühtlasem ja kergem õpilasel edasi liikuda. Gümnaasiumi aste peaks olema ikka neile kes edasi 

soovivad liikuda 

Kool iseenesest on korras, selleks, et õpikogemust parandada, oleks vaja pigem haridussüsteemi 

muuta. 

Vähendada bürokraatiat. Vormide, aruannete ja seadustes näpuga järje ajamine on läinud üle 

piiri. Ühest küljest on see kaitseks koolile ja õpetajale, teisalt veeretab see vastutust õpilaselt ära 

- nii nad ei õpigi aru saama, et vastutavad nemad. Gümnaasiumiõpilastel võiks vähemalt lubada 

olümpiaadidele/väljasõitudele ise minna (ilma õpetajata), sest oleme juba täiskasvanud 

inimesed. Suurim soovitus koolile: vähem bürokraatiat 

kaotada mõttetused 

Keemias ja füüsikas võiks toimuda rohkem katseid. Füüsikas küll vaatame häid filme ning 

teeme ka katseid, kuid keemias, siis kui mina õppisin seda, ei tehtud peaaegu üldse 

katseid.Väga hämmastav oli mulle ka see, kui ma nägin kuidas majandusjuhataja ja turvanaine 

klassiõele kõrri kargasid sellepärast, et ta julges parkida koolimaja ette parklasse, mis on 

''mõeldud ainult õpetajatele''. Vähemalt nii väitis turvanaine. Küsides seda direktorilt, siis tema 

vastas, et me võime ikka parkida sinna ning sellepärast oligi see väga kahetsusväärne juhtum. 

Oleks meeldivam kui töötajad ei suhtuks õpilastesse nii ülbelt nagu nemad oleksid meie 

ülemad, kuigi tegelikult pole nad võib-olla keegi. 

Pöörata rohkem tähelepanu õpilaste riietusele. Mitte just kohustuslikule koolivormile, vaid 

sellele, et teha mingid reeglid. Päris häiriv on vaadata teismelisi sussidega koolis käimas. 

Jälgida õpilaste käitumist ning mitte lasta neil üksteist kiusata ja vägivalda kasutada. Üldjuhul 

õpetajad ei näe, mis toimub nurga taga. Ning peale selle nagu ei näekski turvatöötaja meie 

koolis, et teatud õpilased suitsetamas käivad. Kuidas sellesse suhtuda, et osad õpilased saavad 

karistatud ja teised, kes temaga tuttavad-sõbrad on, nende puhul surutakse silm kinni, kuid 

parkimisküsimustes võib turvatöötaja lausa kallale karata, et 'reegleid ei rikutaks.' Tõsiselt peab 

üle vaatama reeglid ja selle, kas osad asjad siin koolis ikka seadusega kokku langevad. Üldjuhul 

12.'s klassis isegi KT'de arvust ei peeta kinni, sest nädalas 7 KT on ilmselgelt palju, võrreldes 



sellega, et neid ainult 3 tohiks olla.  

Õpetajad pole õpilaste puudumises nii süüdi, kui tundub, et juhtkond seda tembeldab. Lisaks 

kujutan ette, et õpetaja töö on raske ja kui peale idiootsete õpilaste elatakse ülevalt pool ka 

kukil, muudab see töö veelgi raskemaks. Ehk teisi sõnu, olge chillid. 
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Suhted koolis  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

  



 

  



Info liikumine koolis  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 



 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 

 











 

  



Õppetöö läbiviimine  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult

 

 



 

  



Koolikeskkond  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Koolis on head tingimused…  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 



 

  



Lõpetuseks 
 

 

 



 

  



5.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele, kirjaviis 

muutamata 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

õpetajad võiksid lastega veidi lapselikumalt käituda,sest keegi õpilastest täiskasvanud ja mis 

siis et õpilased teevad pahandusi nad on ju ikkagi lapsed ja karjumine ja karistamine ei aita 

kedagi eriti veel ähvardamine 

Võiksid olla paremad! 

inimesed  arvestaks rohkem teistega 

ei tohi kakelta! 

Sooviksin natuke paremaid suhteid paari klassiõega,kuna nähtavasti nad räägivad minust ja 

mu teistest sõbrannadest palju taga.Kuigi teised seda ei tee,sooviksin ma ikka natuke 

sõbralikumat keskonda oma klassis.Tänan! 

Ma ei oska õeldagi lihtsalt peaks olema sõbralikumad  

kõik saaksid kõikidega hästi läbi 

kõik saaksid kõikidega läbi 

võiks natuke parem olla 

kõik oleksid sõbralikud 

vähem tunde 

pahad 

pahad 

Suhtumine on normaalne, aga on ka teissuguseid 

Narritakse väga palju . 

Laste käitumine õpetajate suhtes 

Kõigi suhted võiksid olla väga head. 

Kõigi suhted võiksid olla head. 

lapsed võiksid koridoris vaiksemalt olla 

osadele õpetajatele pannakse välimuse järgi hüüdnimesi. 

et kõik oleksid sõbralikud 

Rohkem klasside vahelist koostööd sooviks. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Saan alati vajaliku info kätte! 



klassi koduleht 

Meie klassis on väga hea teada saada infot.Nii kui meie õpetaja midagi olulist teada 

saab,kohe jõuab jutt meieni.Kõige rohkem saan ma infot E-Koolist.Tänan! 

et tuleks võibolla teatada rohkem infot 

õpetajad võiksid kõikidest asjadest rääkida aga mei õpetaja kõikidest asjadest ei räägi 

tleb olla asja likum 

et e-kooli ei oleks ja et õpetajad ei paneks hindeid e-kooli 

SPORTI ROHKEM :D :D 

rohkem sporti !!! 

Infot võiks klassijuhid levitada.  

Ei ole kindel info liikumisega 

kooli õpetjate käest 

Kõik võiksid käia rohkem ringides.(sport.) 

kooli kantselei ja ,õpilas esinduselt ja koolilehes võiks olla rohkem infot 

Võiks kooli sisenseid võistlusi rohkem olla 

et kõik olrksid aktiivsed 

et kui on mingid võistlused võiks kohe kohad teada saada 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

lapsed  õpiks  paremini  tunnis ja teeks  kodutööd  kodus ära 

Õnneks pole minul õppetööga raskusi.Olen enda arust hea õpilane ja selleärast ma õpiabi 

ega logopeedi ei vaja.Kui ma olen olnud haige,küsin ma õpetajalt ,kas ta saakas mulle 

järelvastamis tunni anda.Kui saab,teen oma tööd lõpuni ja saan nende eest vastava 

hinde.Kokkuvõttes...Väga hea! 

VÄHEM ÕPPE TÖÖD 

rohkem tööõpetust 

konsultatsioon võiks olla natuke tihedamini 

et hinded oleksid head 

vahe tunnid võiks olla   15    mini 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

oleks  rohkem huvialasi 

rohkem ringe võik olla 



Meie armas õpetaja teeb meile väga huvitavaid ekskursioone.Tunnen nendest väga huvi ja 

tahaksin väga nendest osa võtta.Teen selleks võimalikult palju.Tänan! 

norm 

Teine küsimus, pnin sellepärast 1, sest ma ju ei tea kuidas teistel on aga mulle ei sobi ükski 

aeg, kuigi tahaksin käia küll kuskil ringis :( 

Rohkem pilli mängimis võimalusi. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Meie kooli keskkond võiks olla palju sõbralikum.Tuleb ette palju poiste kakluseid ja 

tüdrukute tülisid.Tahaksin seda palju rohkem muuta.Tänan! 

vetsud pole täitsa puhtad. 

toidud võiks paremad olla 

Olen näinud korduvalt söögi sees juukse karvu. 

võiks rohkem makarooni olla 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Vähem kiusamist ja rahulikku keskonda. 

olen üleüldiselt rahul aga õpetajad võiksid rohkem proffesionaalsed olla seoses õpilaste 

intiimsusega 

olen meie kooliga rahul 

Ringide ajad võiksid varemad olla. 

suurem kool 

Võiks olla sõbralikum keskkond,rohkem huvitavaid ekskursioone,suhted võiksid olla sees ja 

väljaspool kooli rohkem paremad.Tänan küsitluste eest.Oli meeldiv vastata! 

Tahaks rohkem klasside vahelisi sportlike võistlusi. 

et  inimestel   oleks   tahe   siia   õppima   tulla  mitte   lollitama 

Buffeti hinnad odavamaks,puhtam toit söögivahetunnil(vahest on tükid sees). 

mõlemal pool võiks olla liftid ja võiks rohkem tähelepannu seada kiusamisela 

Teised võiks ka lifti kasutada. 

võik olla rohkem spordi võistlusei koolis kui ka eesti välised 

rohkem võiks olla klasside vahelisi võistlusi 

rohkem klasside vahelisi võistluseid spordis 

soovin , et oleks kella aeg parem ja hiljem ,siis oleme palj värskemad ja mitte liiga väsinud. 



Ei panda märkuseid kui söödivahetunnis jooksed 

ei oleks mingisi igavaid mänge vmsEriti On vahel koolide vaheline luuletuse võistlus mis on 

Väga igavad :S 

ei oleks nii palju õppida! 

Pehmed toolid, parem söök,lahedamad õpsid,ratsutamis tund koolis,kool hakkaks kell 9 ja 

tunnid kestaksid vähem ja vaheaeg pikem. 

et kooli suuremaks 

SPORTI JA MUUD LAHEDAT 

rohkem kehalise kasvatuse tunde 

Vahem kiusamisi,pehmemad toolid klassides,nooremad õpetajad,parem söök,lahedamad 

õpsid(leebemad), et koli oleks ratsutamis tund,kool hakkaks kell 9 ja bussid ei jõuaks nii 

vara kooli kui praegu on mina jõuan kell 7.10  

toolid võiks pehmemad olla  

Õpetajad on veits kurjad ja koolis võiks olla ratsutamis tunnid ka :D ja Kool võiks alata 

hommikuti hiljem, mingi 09.00 paiku. 

Olen meie kooliga super rahul ! Mulle meeldib oma kool. 

mitte vägivalda 

kalasuppi ei taha!!!!!! 

Kiusamine võiks ära jääda. 

Ei tohiks ropendada,kiusata ja lüüa. 

kool võiks olla suurem ja  rohkem klasse 

Kui tehakse aknaid lahti, et siis neid kaua lahti ei hoitaks. 

söögi vahe tund võiks olla  viiendatel klassidel kell 11.00 

Arvan et giibiga oleks mõndadel õpilastel raske koolis hakkama saada.(Mõned on 

hajameelsed või peab peale giibi veel palju asju kooli kaasa võtma...) 

Ma arvan, et meie kooli tüdrukud, olen tähele pannud, et söögivahetundidel ei söö, vahest 

ainult leiba. Nad võiksid samamoodi süüa, nagu teised. 

Rohkemüritusi kus on mittu klassi koos. 

öölugemine kuni 9 klassini 
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Suhted koolis 
Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 



 

  



Info liikumine koolis  

 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 



 

  



Koolis toimuva kohta saan infot: 











 

  



Õppetöö läbiviimine  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 





 

  



Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 



 

 

  



Koolikeskkond  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 





 

 

  



Koolis on head tingimused…  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 



 

  



Lõpetuseks 

 

 



 

 

  



9.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele, kirjaviis 

üldjoontes muutamata 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

Liiga palju on agresiivseid inimesi.  

Õhkkond pole eriti sõbralik, kohati sõimatakse kaasõpilasi jms. 

mõnitatakse üksteist 

väikesed lapsed võiksid käituda ilusamalt mitte ei tule kooli peal vastu ja ütlevad ükskõik 

mida suurematele 

Õpetajad võiksid olla karmimad. 

Õpetajad eelistavad õpilasi, kes neile poevad. 

Klassikomplektid on liiga suured. Liiga palju on õpilasi, kes ei ole motiveeritud ja on 

konfliktsed.  

Klassikomplektid on liiga suured. Liiga palju on õpilasi, kes ei ole motiveeritud ja on 

konfliktsed. Õpetajatega saab enam-vähem rahul olla. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

käib küll 

Ekooli uus süsteem on suht halb 

õpetajad võiksid rohkem täpsustada mis õppida on kui ekooli kirjutavad, kuna kui puudud siis 

vahest ei saa aru mis on jäänud 

Lisaksin selle ÕE kohapealt seda, et Õpilasesindus peaks olema aktiivsete õpilaste ühendus, 

aga aktiviste on väga vähe. Jääb selline mulje, et ÕE eksisteerib sellepärast, et kõik oleks 

JOKK, aga reaalselt ei ole neid suurt sõnaõigust.  

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õppida antakse liigselt ning koormatakse õpilasi 

Õpilasi e ikohelda võrdselt, targematel on vahel isegi lubatud telefoniga tegeleda! 

õppetöö võiks olla võrdne , ja õpetajad eelistavad õpilasi.  

pole hullu 

Õpetajad eelistavad kindlaid õpilasi ja ei pööra tähelepanu õpilastele, kes omandavad ainet 

aeglasemalt. Mõni õpetaja tegeleb eksami tegijate/olümpiaadi tegijatega aga ei pööra 

tähelepanu teistele.  

Nõrgemate õpilaste järeleaitamiseks kulub minuarust kohutavalt palju aega, mis pidurdab 

suuremaosa õpilaste edasiliikumist antud aines. 

Liiga palju hinnatakse spordisaavutusi. Andekamad õpilased jäävad tihti tähelepanuta, sest 

põhirõhku pööratakse sellele et nõrgemad ennast kuidagi koolist läbi veaks. 



Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Liiga palju jäetakse õppida ja liiga palju kontrolltöösi ühel päeval. 

Vanasti leidus ikka tegevusi, kus ei pidanud midagi maksma. Nüüd on kõik tasulised. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

toit on väga hea  

Kisa tase on liiga suur 

Meie koolis on SUPER tingimused õppimiseks, kahjuks ei kasutata seda piisavalt ära. 

Koolikeskkond on suhteliselt ebameeldiv. Õpilased lõhuvad kõike kogu aeg. Puhtust ei osata 

ka hoida. Võiks need lõhkujad ja muud tüübid ühiskondlikku tööd tegema panna. Kui nüüd 

midagi positiivset lisada, siis toit on üle mõistuse hea! 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Kool on liiga turvaliseks tehtud. Kunagi olid 'ägedad' rebaste retsimised ning nüüd on kuidagi 

lahja võitu viimastel aastatel olnud. Samuti võib näiteks tuua õpetajate päeva, kus õpetajad 

viibivad nüüd koolis ning gümnaasiumi õpilased saavad ainult 3 tundi õppeainet anda. 

Minuarust võiks ikka huvitavamad olla sellised asjad. 

Õpilaste koostöövõime suurendamine, muutused klassiõhkkonnas, õpetajate suhtumine 

õpilastesse võrdselt. 

muudame normaalsemaks 

Suuremaks väikesed ja suured eraldi ja õpetajad kes hindavad näo järgi tuleks lahti lasta 

aa niisama tiksuda 

v4hem kodutöid!!!!!!!!!!!! 

Pinksi lauad korda, siis on parem lõõgastuda vahetunnis 

Sporti rohkem!Õpetajad ei tohiks valida enda lemmikuid! 

Õpetajatele tuleb rohkem palka maksta (mitte vaid meie kooli viga) 

Õpilaste ohjeldamiseks tuleks rakendada karmimaid meetmeid. Ma tunnen, et õpilastel on 

liiga palju õigusi ja neid tuleks kõvasti kärpida. Kooli paremaks muutmisel tuleks kõigepealt 

alustada, sellest, et panna prioriteedid paika. Samuti peaks võrdsustama kultuuri ja spordi 

osakaalu. Praegu pööratakse koolis kultuurile palju vähem tähelepanu, kui spordile.  
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Suhted koolis  

 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult  



 

  



Info liikumine koolis  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 

 



 

Koolis toimuva kohta saan infot: 

 

 













 

  



Õppetöö läbiviimine  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 

 



 

  



Koolikeskkond  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Koolis on head tingimused…  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 





 

  



Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga  
 

Vastati skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nii ja naa, 4 - pigem 

nõustun ja 5 - nõustun täielikult 



 

  



Lõpetuseks 

 

 



 

 

12.klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele, kirjaviis 

muutamata 

Mida soovid lisada suhete kohta koolis? 

Õpetaja peaksid rohkem püüda mõista noori ja võib-olla samastuda natukene rohkem. 

Olen tähendanud põhikooli osas/väiksemate osas füüsilist vägivalda. Ei tea kas tegemist on 

sõbraliku müksuga või mitte, aga tundub kurjakuulutav 

ühistegevusi on vähe, ja kui ongi tegevust, siis on see kogu aeg samade klassidega (nt 12 klass 

või 10 klass vms.), pigem juba olgu siis 10 ja 12 klass või 11 ja 10 vms - oleks vähe huvitavam 

! 

Direktor on väga sõbralik. 

Mida soovid info liikumise kohta lisada? 

Õpilasesindus rohkem tegeleb ürituste korraldamisega kui kooli siseprobleemidega... näiteks 

koolikiusamine.  

Suust suhu, üks õpilane teab aga teistele tuleb tihti üllatusena mingi üritus / juhtum. 

Õpilastele peaks infot levitama eelkõige toimiva klassijuhatamise kaudu. Samuti suurendada 

õpilasesinduse ja raadio osakaalu. ÕE koosolekud pikemaks! 

sõpradet 



Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Et õpetajad püüaksid rohkemaidata kaasa laste hinnete paranemisele, pakkuda selleks 

lahendusi,olla õpilasele olemas,kui õpilasel vaja. 

Olgem palun loovamad õpetajad, ''by the book'' ei ole küll väljend mille järgi õpetada. 

Kindlasti on andekamad õpilased jäetud tahaplaanile, sets õpetajal lihtsalt ei ole aega nendega 

tegelemiseks nõrgemate õpilaste kõrvalt. Ringitunnid on kas eksamikonsulatatsiooniks, kuid nt 

on puudu keelteringid, mis aitaksid keele õppimisele kõvasti kaasa.  

Õpetajad on väga erinevad. On õpetajaid, kes on äärmiselt meeldivad ja õpetavad oma ainet 

hästi, aga on ka vastupidist(ilmselge). 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Meie koolis on number 1 õppetöö ja siis muu. Näiteks klassidevahelised võistlused ja muu 

selline, peale tunde !? Korduvalt läheb asi nihu kuna kõigil on vaja koolibussile jõuda, no tule 

taevas appi, pole ju raske üks tund päeva lõpust ära jätta ja see võistlus korraldada, me kõik 

oleks rahul sellega, elus on muudki kui ÕPPIMINE. 

Õppetöö kõrvalt jääb küll aega tegeleda huviga, kuid pärast huviringi või trenni enam aega ei 

jää, et õppida või midagi. 

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? 

Toit on hea!:) 

Toolid/lauad kipuvad olema madalavõitu ja toolid kiiksuvad häirivalt. 

Meil on olema sküll vastavad vahendid koolielu paremaks muutmiseks, aga me kasutame neid 

liiga vähe. Praktikat võiks rohkem olla,näiteks nagu keemia katsed, või bioloogias uuringud 

jne. 

keemia- ja füüsikatundides on head tingimused olemas, kuid tunnen puudust katsetest, mis on 

seatud kursuse teemaga. 

Võtke midagi nende ülbete puberteetidest nolkidega ette, misjaoks teil need kaamerad on? 

Õpilaste kiusamist saab vähendada ainult õpilane-õpilane tasandil, aga sinna jõuda - ei oska 

pakkuda ühtegi varianti. Kui ei saa elimineerida halvasti käitujaid, siis võiks nad vähemalt 

mitte segada neid, kes soovivad õppida - see peaks olema prioriteet.  

*Kui ühel ajal on tunnis 5 klassi on päris raske ruume leida, kuid sellele püütakse lahendust 

leida. *Arvutid ei tööta või klaviatuurid on katki. 

Oleme n-ö külakool, kus võetakse ju põhimõtteliselt kõik vastu. Vägivalda esineb igal juhul, 

see on vältimatu. 

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? 

Võiks olla rohkem praktilist õpimist, mitte puhast fakti õppet pidevalt. 

võiks tulla rohkem õpilastele vastu just koduste tööde suhtes, et õpilastele jääks ka oma vaba 

aeg, et kasvõi niisama puhata,ning samuti võiks olla parem hindamissüsteem ja õpetajate 



suhtumine 

Kontrollida, et aknad poleks talvel koridorides lahti! 

Tuleb tegelda õpilaste muredega rohkem. Tuleb rohkem tegeleda õpilastega, kellel on koolis 

pahandused ja teeb teistele halba. Mõned õpetajad on liiga helded ja neil on raske enda sõna 

maksma panna, aga see on väga oluline. Juba varakult tuleb õpilastele näidata, et kool pole 

ainult lõbustuskoht. Kui seda varakult ei näidata, siis hiljem ei saa seda ammugi teha.  

Ei ole mõtet tampida seda üks ühele õppimist, koolis võiks olla just nagu tööligi, paindlik 

graafik - peaasi, et kõik tehtud saab ja kohale jõuab õpilasele ja võiks proovida saada lahti 

reaal/humanitaarharu eelarvamustest, et humanitaar on halvematele ja reaal parematele jne, 

tehke kuuendikele selgeks milles humanitaar seisneb ja milles reaal, pole ju raske. 

Gümnaasiumisse sisseastumisel võiksid katsed olla karmimad ja seeläbi tekiks koolil 

automaatselt ka paremad tulemused eksamitel, sest siis on klassid väiksemad, klassi tase 

ühtlasem ja kergem õpilasel edasi liikuda. Gümnaasiumi aste peaks olema ikka neile kes edasi 

soovivad liikuda 

Kool iseenesest on korras, selleks, et õpikogemust parandada, oleks vaja pigem 

haridussüsteemi muuta. 

Vähendada bürokraatiat. Vormide, aruannete ja seadustes näpuga järje ajamine on läinud üle 

piiri. Ühest küljest on see kaitseks koolile ja õpetajale, teisalt veeretab see vastutust õpilaselt 

ära - nii nad ei õpigi aru saama, et vastutavad nemad. Gümnaasiumiõpilastel võiks vähemalt 

lubada olümpiaadidele/väljasõitudele ise minna (ilma õpetajata), sest oleme juba täiskasvanud 

inimesed. Suurim soovitus koolile: vähem bürokraatiat 

kaotada mõttetused 

Keemias ja füüsikas võiks toimuda rohkem katseid. Füüsikas küll vaatame häid filme ning 

teeme ka katseid, kuid keemias, siis kui mina õppisin seda, ei tehtud peaaegu üldse 

katseid.Väga hämmastav oli mulle ka see, kui ma nägin kuidas majandusjuhataja ja turvanaine 

klassiõele kõrri kargasid sellepärast, et ta julges parkida koolimaja ette parklasse, mis on 

''mõeldud ainult õpetajatele''. Vähemalt nii väitis turvanaine. Küsides seda direktorilt, siis tema 

vastas, et me võime ikka parkida sinna ning sellepärast oligi see väga kahetsusväärne juhtum. 

Oleks meeldivam kui töötajad ei suhtuks õpilastesse nii ülbelt nagu nemad oleksid meie 

ülemad, kuigi tegelikult pole nad võib-olla keegi. 

Pöörata rohkem tähelepanu õpilaste riietusele. Mitte just kohustuslikule koolivormile, vaid 

sellele, et teha mingid reeglid. Päris häiriv on vaadata teismelisi sussidega koolis käimas. 

Jälgida õpilaste käitumist ning mitte lasta neil üksteist kiusata ja vägivalda kasutada. Üldjuhul 

õpetajad ei näe, mis toimub nurga taga. Ning peale selle nagu ei näekski turvatöötaja meie 

koolis, et teatud õpilased suitsetamas käivad. Kuidas sellesse suhtuda, et osad õpilased saavad 

karistatud ja teised, kes temaga tuttavad-sõbrad on, nende puhul surutakse silm kinni, kuid 

parkimisküsimustes võib turvatöötaja lausa kallale karata, et 'reegleid ei rikutaks.' Tõsiselt peab 

üle vaatama reeglid ja selle, kas osad asjad siin koolis ikka seadusega kokku langevad. 

Üldjuhul 12.'s klassis isegi KT'de arvust ei peeta kinni, sest nädalas 7 KT on ilmselgelt palju, 

võrreldes sellega, et neid ainult 3 tohiks olla.  



Õpetajad pole õpilaste puudumises nii süüdi, kui tundub, et juhtkond seda tembeldab. Lisaks 

kujutan ette, et õpetaja töö on raske ja kui peale idiootsete õpilaste elatakse ülevalt pool ka 

kukil, muudab see töö veelgi raskemaks. Ehk teisi sõnu, olge chillid. 

 

  



 

                  

PÕHILISED JÄRELDUSED JÜRI 

GÜMNAASIUMI 2011/2012 ÕPILASTE 

RAHULOLUUURINGUST 
Võrreldes eelmise kolme õppeaastaga on õpilaste rahuloluuuringu keskmine käesoleval 

õppeaastal kasvanud – see on 4,0 (nt eelmisel õppeaastal 3,6). 

Kõrgemaid hinnanguid (≥ 3,9)  anti järgmistele valdkondadele/alavaldkondadele: 

konsultatsioonide ja järelaitamistundide võimalus (4,4), õppetöövälised võimalused (4,4), 

tingimused erinevate ainetundide läbiviimiseks (kehaline, käsitöö, kunst, arvuti, keemia) 

(4,4), kooli toitlustamine (4,3), õpetajate töö kvaliteet (4,1), õpilaste saavutuste väärtustamine 

koolis (4,1), õpilasesinduse aktiivsus (4), kooli ruumide seisukord ja puhtus (4,0), klassi 

õpilaste vahelised suhted (3,9), vanemate teadlikus koolis toimuvast (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). 

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

valdkondade parendamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata: kiusamine koolis (2,9), õpilaste 

turvatunne tema asjade varastamise või lõhkumise osas (3,3) (samas õpilased tunnevad, et 

vägivallajuhtumitele reageeritakse - 3,8), õppetöö koormav, ei jää piisavalt aega 

huvitegevuseks (3,4) (samas kodus kulutatakse aega õppimisele vähe – 58% kuni tund). 

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

õhkkond koolis (3,6), õpilasesinduse mõjuvõim koolielus (3,6), koolis toimuvate 

õppetööväliste tegevuste aegade sobivus (3,6), nõrgemate ja andekamate arendamine (3,7), 

õpilaste ja õpetajate vahelised suhted (3,7). 

Koolis toimuva kohta saab õpilane infot eelkõige klassijuhatajalt (4,2) ja e-koolist (4,1). 

Vähem kasutatakse infokanalitena kantseleid (2,6) ja vähe saavad infot koolilehest (2,6).  

Kodus õppimisele kulutab: 36% õpilastest 0,5-1 tundi, 22% kuni 0,5 tundi ning 20% 2-3 

tundi. 

Peaaegu pooled õpilastest tunnevad, et neil läheb koolis pigem hästi (48%), veerand tunneb, 

et neil läheb väga hästi (25%) ning peaaegu veerand (23%) tunneb, et neil läheb koolis 

rahuldavalt. 


