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Ülevaade 2013/2014 õppeaasta õpilaste rahuloluküsitluse läbiviimisest 
 

Küsitluse eesmärk 

 Antud küsitlusega soovisime teada saada 5., 7. , 9. ja 11. 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 Koolikeskkond ja suhted 

II Info liikumine 

III Õppetöö läbiviimine 

IV Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 

V Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

  

Uuringu läbiviimise aeg ja viis  

 veebruar 2014 

 Kõikide valimisse kuuluvate klassidega viisid küsitluse läbi arendusjuht või IT-tugiisik, seda 

arvutiklassis või mobiilse sülearvutiklassiga. 

 

Uuringus osalev sihtgrupp, valiku põhjendus 

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

 7. klassid – 1. aasta III kooliastmes, uute suundade moodustamine 

 9. klassid – kooliastme lõpp 

 11. klassid – gümnaasiumi 2. aasta, kogemus gümnaasiumis õppimisest 

 Õpilaste arvamuse muutumine läbi erinevate kooliastmete. 

 

Küsitluse vorm 

 Anonüümne 

 Koosnes viiest struktureeritud küsimuste grupist ning küsimustele vastamiseks kulus 

keskmiselt 12 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 311 264 85   

5. klassid 90 82 91   

7. klassid 103 89 86  

9. klassid 69 54 78   

11. klassid 49 39 80   

 

Käesolev kokkuvõte kajastab koondstatistikat kogu õpilaste 2013/2014 õppeaasta rahuloluuuringust 

ning eraldi koondstatistikat klassiti (5. klasside kokkuvõte, 7. klasside kokkuvõte, 9. klasside 

kokkuvõte ja 11. klasside kokkuvõte). Rahuloluküsitluse viimase osana on välja toodud kokkuvõte 

õpilaste rahulolust keskmiste hinnangute võrdlusena. 
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Koolikeskkond ja suhted 
 

 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

  114 43.2 

3 – nii ja naa 85 32.2 

5 – olen täiesti nõus 38 14.4 

2 – pigem ei ole nõus 18 6.8 

1 – ei ole üldse nõus 5 1.9 

Ei oska vastata 4 1.5 

kokku 264  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 112 42.4 

5 – olen täiesti nõus 109 41.3 

3 – nii ja naa 35 13.3 

Ei oska vastata 4 1.5 

2 – pigem ei ole nõus 2 0.8 

1 – ei ole üldse nõus 2 0.8 

kokku 264  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 106 40.2 

5 – olen täiesti nõus 89 33.7 

3 – nii ja naa 54 20.5 

Ei oska vastata 8 3.0 

2 – pigem ei ole nõus 4 1.5 

1 – ei ole üldse nõus 3 1.1 

kokku 264  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 102 38.6 

3 – nii ja naa 73 27.7 

5 – olen täiesti nõus 52 19.7 

2 – pigem ei ole nõus 22 8.3 

Ei oska vastata 10 3.8 

1 – ei ole üldse nõus 5 1.9 

kokku 264  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 76 28.8 

3 – nii ja naa 71 26.9 

5 – olen täiesti nõus 65 24.6 

2 – pigem ei ole nõus 26 9.8 

Ei oska vastata 16 6.1 

1 – ei ole üldse nõus 10 3.8 

kokku 264  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 73 27.7 

5 – olen täiesti nõus 61 23.1 

3 – nii ja naa 58 22.0 

Ei oska vastata 43 16.3 

2 – pigem ei ole nõus 19 7.2 

1 – ei ole üldse nõus 10 3.8 

kokku 264  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 96 36.4 

4 – pigem olen nõus 74 28.0 

3 – nii ja naa 52 19.7 

Ei oska vastata 19 7.2 

2 – pigem ei ole nõus 17 6.4 

1 – ei ole üldse nõus 6 2.3 

kokku 264  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 138 52.3 

4 – pigem olen nõus 76 28.8 

3 – nii ja naa 30 11.4 

Ei oska vastata 10 3.8 

1 – ei ole üldse nõus 6 2.3 

2 – pigem ei ole nõus 4 1.5 

kokku 264  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 91 34.5 

4 – pigem olen nõus 81 30.7 

3 – nii ja naa 47 17.8 

Ei oska vastata 26 9.8 

2 – pigem ei ole nõus 11 4.2 

1 – ei ole üldse nõus 8 3.0 

kokku 264  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 96 36.4 

4 – pigem olen nõus 82 31.1 

3 – nii ja naa 47 17.8 

1 – ei ole üldse nõus 14 5.3 

2 – pigem ei ole nõus 14 5.3 

Ei oska vastata 11 4.2 

kokku 264  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 102 38.6 

4 – pigem olen nõus 94 35.6 

3 – nii ja naa 44 16.7 

2 – pigem ei ole nõus 12 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 8 3.0 

Ei oska vastata 4 1.5 

kokku 264  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 98 37.1 

4 – pigem olen nõus 76 28.8 

3 – nii ja naa 56 21.2 

1 – ei ole üldse nõus 15 5.7 

2 – pigem ei ole nõus 14 5.3 

Ei oska vastata 5 1.9 

kokku 264  
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Õppetöö läbiviimine 
 

 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 112 42.4 

5 – olen täiesti nõus 78 29.5 

3 – nii ja naa 56 21.2 

2 – pigem ei nõustu 9 3.4 

Ei oska vastata 6 2.3 

1 – ei ole üldse nõus 3 1.1 

kokku 264  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 133 50.4 

5 – olen täiesti nõus 70 26.5 

3 – nii ja naa 53 20.1 

2 – pigem ei nõustu 5 1.9 

Ei oska vastata 2 0.8 

1 – ei ole üldse nõus 1 0.4 

kokku 264  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 95 36.0 

5 – olen täiesti nõus 87 33.0 

3 – nii ja naa 53 20.1 

Ei oska vastata 13 4.9 

2 – pigem ei ole nõus 12 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 4 1.5 

kokku 264  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 93 35.2 

5 – olen täiesti nõus 81 30.7 

3 – nii ja naa 66 25.0 

2 – pigem ei nõustu 14 5.3 

Ei oska vastata 8 3.0 

1 – ei ole üldse nõus 2 0.8 

kokku 264  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 112 42.4 

3 – nii ja naa 71 26.9 

5 – olen täiesti nõus 51 19.3 

2 – pigem ei ole nõus 16 6.1 

1 – ei ole üldse nõus 9 3.4 

Ei oska vastata 5 1.9 

kokku 264  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 149 56.4 

4 – pigem olen nõus 79 29.9 

3 – nii ja naa 27 10.2 

2 – pigem ei nõustu 5 1.9 

Ei oska vastata 3 1.1 

1 – ei ole üldse nõus 1 0.4 

kokku 264  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 77 29.2 

3 – nii ja naa 57 21.6 

5 – olen täiesti nõus 52 19.7 

Ei oska vastata 42 15.9 

2 – pigem ei ole nõus 24 9.1 

1 – ei ole üldse nõus 12 4.5 

kokku 264  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 76 28.8 

5 – olen täiesti nõus 55 20.8 

3 – nii ja naa 46 17.4 

Ei oska vastata 39 14.8 

2 – pigem ei ole nõus 32 12.1 

1 – ei ole üldse nõus 12 4.5 

vastamata 4 1.5 

kokku 264  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 
variant n % 

0, 5 - 1 tundi 117 44.3 

2 – 3 tundi 46 17.4 

ei oska vastata 42 15.9 

kuni 0,5 tundi 39 14.8 

üle 3 tunni 20 7.6 

kokku 264  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
 

 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 99 37.5 

4 – pigem olen nõus 93 35.2 

3 – nii ja naa 43 16.3 

Ei oska vastata 17 6.4 

1 – ei ole üldse nõus 7 2.7 

2 – pigem ei ole nõus 5 1.9 

kokku 264  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 84 31.8 

5 – olen täiesti nõus 70 26.5 

3 – nii ja naa 40 15.2 

Ei oska vastata 35 13.3 

2 – pigem ei ole nõus 22 8.3 

1 – ei ole üldse nõus 13 4.9 

kokku 264  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 99 37.5 

5 – olen täiesti nõus 80 30.3 

3 – nii ja naa 54 20.5 

Ei oska vastata 17 6.4 

2 – pigem ei ole nõus 7 2.7 

1 – ei ole üldse nõus 7 2.7 

kokku 264  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 72 27.3 

4 - pigem olen nõus 60 22.7 

2 – pigem ei ole nõus 50 18.9 

1 – ei ole üldse nõus 35 13.3 

5 – olen täiesti nõus 31 11.7 

Ei oska vastata 16 6.1 

kokku 264  

 

 

Panustan koolielu arendamisse (teen ettepanekuid, osalen klassi, kooli ürtuste korraldamises 

jms) 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 70 26.5 

4 - pigem olen nõus 65 24.6 

5 – olen täiesti nõus 57 21.6 

2 – pigem ei nõustu 34 12.9 

Ei oska vastata 26 9.8 

1 – ei ole üldse nõus 12 4.5 

kokku 264  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 68 25.8 

4 – pigem olen nõus 67 25.4 

3 – nii ja naa 51 19.3 

Ei oska vastata 43 16.3 

2 – pigem ei ole nõus 24 9.1 

1 – ei ole üldse nõus 11 4.2 

kokku 264  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 62 23.5 

Ei oska vastata 57 21.6 

4 – pigem olen nõus 52 19.7 

5 – olen täiesti nõus 48 18.2 

2 – pigem ei ole nõus 27 10.2 

1 – ei ole üldse nõus 18 6.8 

kokku 264  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 80 30.3 

4 – pigem olen nõus 68 25.8 

3 – nii ja naa 57 21.6 

Ei oska vastata 29 11.0 

2 – pigem ei ole nõus 18 6.8 

1 – ei ole üldse nõus 12 4.5 

kokku 264  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 83 31.4 

4 – pigem olen nõus 83 31.4 

3 – nii ja naa 44 16.7 

Ei oska vastata 40 15.2 

2 – pigem ei ole nõus 10 3.8 

1 – ei ole üldse nõus 4 1.5 

kokku 264  
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Olen meie kooliga rahul 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 100 37.9 

4 – pigem olen nõus 87 33.0 

3 – nii ja naa 56 21.2 

1 – ei ole üldse nõus 10 3.8 

Ei oska vastata 7 2.7 

2 – pigem ei ole nõus 4 1.5 

kokku 264  
 

 

Taustandmed 
 

 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 143 54.2 

3-rahuldavalt 56 21.2 

5-väga hästi 52 19.7 

2-pigem halvasti 11 4.2 

1-väga halvasti 2 0.8 

kokku 264  
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Sinu sugu: 

 
variant n % 

naine 133 50.4 

mees 131 49.6 

kokku 264  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes muutmata, 

isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Et meie koolis ei oleks kaklusi 

Mulle väga meeldivad kooli töötajad 

Kiusamist peaks olema vähem. 

Et kõigil oleks olla siin hea ja mõnus , keegi ei pea põdema ja räägi julgelt kui sind kaas õpilased 

kiusavad 

Põhiliselt kõik on hea aga need mõned asjad lihtsalt ei ole nii head näiteks mõned ei toeta klassi ei ole 

sõbralik Ja see ongi kõik 

Selline arvamus sobib mulle küll. 

Õpetajad võiksid sõbralikumad olla 

Mulle ei meeldi et vahetunnis ei tohi telefonis mängida. 

Võiks olla nii,et kui pinksi laua juures mängitakse siis need kes mängivad peavad laskma ka teistel 

mängida!!!! 

Rohkem valikuid kooli huviringides võiks olla. 

Koolis võiks olla tüdrukute puutöö ring. 

Ei oleks suitsetamist ega narkoäri 

Et õpetajad võiksid olla sõbralikumad ja koolipeal öeldakse tere, ja õpilasi võiks kohelda võrdselt :S 

Sööklas on väga rõvedad nõud, mina seal ei sööks 

Et sööklas ei trügita nii palju. 

mõned õpilased käituvad halvasti, aga üldiselt on meie koolis kord majas 

Koolitoit on üksluine ja nõud on mustad, väga ebameeldiv!!!!!Kurat ja Ingel võiksid vähem koridoris 

kurameerida, jääks ruumi ka kõndimiseks! 

õpetajatele rohkem puhkust 

1.3 cm pikad putukad. 

Koolis on talviti külm  

Üldiselt olen koolikeskkonnaga rahul,kuid mõned õpetajad ei tervita meid,kui meie seda teeme ning 

paljudes õppeainetes meid ei aidata. 

Rohkem respecti õpilastele. 

Koolivägivallal võiks pingsamalt silma peal hoida, et seda vähendada.  

Koolivägivalda vähendada terves koolis ja paremat suhtumist õpetajadesse.  

Paremat toitu 

Ma ei viitsi oma toitu ise ära viia. 

Kooli ei huvita õpilaste tervis.  

Mullet mütsi alla!!! 

Võiks teha toitlustamise kohta eraldi küsitluse. Kooli toidud ei ole igapäev kõige paremad- need võiks 

väljavahetada toitudega mida süüakse rohkem.  

Palun kalasuppi mitte serveerida!!!!! 

Toit võiks natuke parem olla ja igapäev võiks olla ka mingi puuvili, kui ma ei taha sooja toitu.  

Vähem kalasuppi, seda ei peaks täielikult menüüst eemaldama, sest see on tervislik, kuid see pole 

normaalne kui see peaaegu, et iga neljapäev on ning see raisku läheb, sest suur osa inimesi ei söö toitu. 

Kalasupp keelata ära. 

Toitlustamise kohta võiks teha veid suurema küsitluse, paljud kooliõpilased pole rahul senise kooli 

toiduga. 

Eemaldage kalasupp 

Kalasuppi ei tohiks anda! 

KEELATA KALASUPP! 

Õpilate käitumisele tuleks tähelepanu pöörata, eriti noorematele. Paljudele ei meeldi kalasupp, seda 

võiks vähendada ja igapäevaselt võiksid toidulisana olla salatid ( ilma mingite lisandite nagu näiteks 

hapukoor ja õli). rohkem rohelist ja tervislikku toitu. 
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Kooli reostatakse liiga palju ning kindla peale kool juba laguneb mida on jube vaadata, põrandad ja 

lauad on tihti peale mustad, ning õpetajad on õpilaste peale tihtipeale ilmaasjata vihased või karjuvad 

lihtsalt 

Õpetajad ei pea lubadustest kinni. Pidevad kontrolltööd. Õpetajad ei suuda klassis korda hoida 

Koolitoit on alati otsas gümnaasiumi söögivahetunnil. 

Õpetajad rõhutavad kooli reeglitest kinni pidamisest, aga ise rikuvad neid pidevalt. Panevad töid liialt 

näiteks jne(rohkem kui lubatud). 

Olen mitmeid kordi tähelepanu juhtinud sellele, et 3. söögivahetunnil on tihti toit otsas või viimastele 

sööjatele antakse menüüst erinevat toitu. Samuti on ka erinevates järjekordades erinevad toidud. 

Pikapäevarühmas on ka tihti pärast 7. tundi sööma minnes näiteks kohukesed otsas.  

õpetajad on nõrk koht 

Taimetoitlastele ei mõelda üldse. Parem pöörata sellele tähelepanu. Kool on õpikeskkond, kuid siiski 

miski pole lubatud. 

Kontrolltööde kokkuleppeid võiks korraldada mitu korda on olnud ühel päeval vähemalt kaks 

kontrolltööd.  

Õpetajad peaksid rohkem püüdma suhtuda õpilastesse hästi ja neil peaks olema õpilaste suhtes rohkem 

mõistvust. Samas nõustun ka, et õpilaste kohustus on olla rohkem tolerantsem 

Rohkem disipliini oleks vaja, üritusi mis tooksid õpilased oma vahel kokku suhtlema(filmiõhtu 

näiteks) 

Õpilastega ei arvestata ning peale mitmeid kaebusi ei muutu paraku midagi ning asi läheb sama rada 

pidi edasi. 

Õpetajad peaksid kullipilguga üle vaatama enda kehtestamisreeglid, mida ja kuidas nad neid 

kasutavad. Rohkem positiivust õpetajate nägudesse, et oleks hea tulla klassi! 

Eesti keele õpetajaga pole rahul,ning klass ei saa hästiläbi ja õpetaja ei kuula õpilaste arvamust. 

Õpetaja ei peaks olema nina püsti ja käituma nagu ta oleks maailma naba ja kõige targem. Õpetaja 

peaks olema küll austatud, kuid ta ei peaks olema nina püsti ja snoobilik. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Meie matemaatika õpetaja räägib kontrolltöö ajal ja see häirib 

Võiks rohkem nalja olla 

VÄHEM ÕPPIDA!!!! :) 

Õpetajad võiksid arvestada rohkem laste vabaajaga ka. Kui jäetakse palju õppida peame me hiljem 

raamatuid sammuti lugema,aga vabaks ajaks ei jää üldse aega ning õue ei saa ka värsket õhku hingama 

minna! 

Ei oleks palju lugeda ega õppida 

Liiga palju kodutööd. Parandage see ära! 

Et kindlat aega ei ole kui kaua ma õppin oleneb antud õppimisest 

vähem kodutöid 

minu arust on kõik õppetööga korras 

VÄHEM KODUTÖÖD!!! 

vähem  kodutööd oleks hea 

liiga palju koduseid ülesandeid! 

Antke vähem õppida 

liiga palju koduseid ülesandeid!! 

Vähem võüiks õppida anda. :D 

:) võiks vähem olla tunde  

teen kiiresti ära 

konsultatsiooniks ei ole aega,sest on trennid sellel ajal 

Mina töötan tundides alati kaasa,kuid õpilaste küsimustele ei pöörata väga tähelepanu. 

Öpilased on kurjad. 

Kodu ülesannetele kulutan niipalju aega kui neid ülessandeid on. 

koduseid töid võiks vähem olla ja vähem tunde 

Koduseidülesandeid võiks olla kordades vähem. 
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Et kodutöid võiks vähem olla 

Minu eraelu mainiti ei vasta 

Kodustele ülesannetele kulub iga päev eri aeg. 

vastuse varjänti 1-1,5-2 tundi ei ole 

Kui kodus on vähem õppida siis ma ei õpi väga kaua aga kui on vaja kirjutada essee või midagi 

suuremat teha või pähe õppida siis ma õpin kauem. Mõnikord ma ei jõua isegi trenni kuna on liiga 

palju õppida 

Mõnikord on ebanormaalsed ülesanded nagu alaa 'vaata seda saadet, tunnis räägime sellest' 

Ainetes tuleks vaadata õpilase keskmist ja panna talle selle põhjal hinne, sest kui ta ei saa mõnest 

asjast aru ja ta pingutab aga saab ikka kahe siis see ei ole normaalne 

vähem kodutöid 

Ei teegi koduseid töid 

Õpetajad on laisad ja töötavad ainult palga jaoks, õpilastest nad väga ei hooli 

Liiga palju kodutöid antakse. Ma pean tihti valima kas tegelen rohkem õppimise või oma hobidega, 

siis ma valin hobid ja õppimine jääb unarusse. 

Õppimiseks kulutaksin rohkem aega kui õpiks igasse tundi korralikult 

Tihti öeldakse, et koduseid töid antakse sellepärast, et tunnis ei jõuta piisavalt kiiresti antud teemat 

läbida. Tegelikkus on see, et tunnis toimub korralagedus ja on loomulik, et ei jõuta. Miks peavad 

kannatama inimesed, kes koolis kaasa töötavad nende pärast, kes ei tööta ? 

Liiga palju kodutööd + veel käia autokoolis, teha oma uurimistööd ja oma trennid, ei jõua kõike!! 

Kodused ülesanded võiksid olla ainult need, mida tunnis ära ei jõudnud lõpetada, kuid antakse üha 

enam rohkem ja rohkem koduseid ülesandeid ja koormus on juba päris suur. 

Tunnen, et andekamatel õpilastel pole motivatsiooni õppida, sest nende võimetele ei pöörata 

tähelepanu ning põhirõhk on siiski nõrgemate gümnaasiumist läbi vedamisel. 

väärtustatakse ainult spordi valdkonnas. 

Pigem õpetada TUNNIS MITTE KODUS 

Mõned õpsid kaotavad koguaeg tööd ära, panevad ühtesid lampi sisse... 

Matemaatikas ei pöörata piisavalt tähelepanu nõrgematele õpilastele. Konsulatatsioonid reaalainetes 

on kõik samal päeval. 

Rohkem tunnustust õpetajate poolt 

Liiga palju tunde ning koduseid töid, ei jõua keskenduda enda eraelule piisavalt. 

Kõik õpetajad kahjuks ei kasuta erinevaid meetodeid; ainult powerpoint esitlust näiteks ajaloos kuulata 

ei ole nii põnev. Aine tuleks tuua õpilasele lähemale, et see teda isiklikult puudutaks, et ta saaks aru, et 

ta on sellega seotud.Informatsioon ei liigu vahel piisavalt kiiresti klassini; unustatakse meile teatada nt. 

tunni ärajäämisest. 

Liiga palju koduseid töid, eriti raske on siis, kui käia koolikõrvalt tööl või tegeleda treeninguga.  

Tunnis peaks jõudma rohkem tööd teha, aga töö ei tohiks olla tuim faktide pähe tuupimine vaid 

analüüsimine ja õpilase enda arvamuse ja silmaringi ärakasutamine. Mõned ained on sellised, et peab 

fakte õppima tuimalt pähe, kuid enamus ained on siiski analüütilised ja nõuavad loomingulisust 

õpilaselt. Õpitakse siiski rohkem praktilisel kui teoreetilisel teel. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Kevadball võiks olla kohustuslik 

et saaksin käia peale tunde võimlas, kui tahan 

Rohkem võiks tegeleda igasuguste üritustega jne. 

Natuke rohkem ringe võiks olla!! 

Õppida on väga palju kuigi olen 5 klassi õpilane, siis trennis jõuan käia 2x nädalas, sest rohkem ei jõua 

:/ 

Kitarri ringe võiks rohkem olla 

Võiks vähem õppida anda :D 

rohkem sport tegevusi 

Õppetöövälised tegevused on võimaldatud, kuid kahjuks on nendes võimalik osaleda sellise 

koolikoormuse juures ainult kõrge loomuliku intelligentsiga inimestel. 
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Võiks olla vähem koduseid töid ja kontrolltööid võiks olla nii palju, kui lubatud.... 

Et õpetajad saaksid aru, kui õpilastel on kooliväliseid huvisid ja tegevusi ning ei jõua absoluutselt 

kõike õigeaegselt valmis teha. 

Pole aega tegeleda, liiga palju koduseid ülesandeid. 

Liiga palju koduseid töid 

Õpilasesindus on väga hea, eriti gümnaasiumi oma, neid tuleks rohkem kuulata. 

Need on okei kõik.. 

õpilasesinudus on organisatsioon mis küll reaalselt eksisteerib ning mille on nii nimetatud võimalus 

midagi muuta või teha kuigi tegelikuses reaalne võimalus midagi muuta ja teha on väga minimaalne. 

Rohkem spordiüritusi 

Trenni ei saa alati minna, sest õppetööga seonduv koormus on nii suur. 

hea ÕE 

Võiks tuua tagasi playboxy ürituse. õppetööde kõrvalt ei jõua käia huviringides, kuid kui oleks 

võimalus käia siis võiks olla ring mis on suunatud Gümnaasiumi õpilastele 

rohkem.(tantsime,jalgpall,võrk vms) 

võiks proovida klasse rohkem osalema üritustel, need hakkavad vaikselt ära haihtuma, keegi ei ole 

väga motiveeritud osalema.  

Koolitöö mõjutab enda aktiivsust, seega ei jõua osaleda nendes. 

Õpilasesindusse vanemaid inimesi otsustama! Kasvõi korraldada küsitlus, mida koolirahvas sooviks 

üritusel näha või teha. 

Õpeetööväliseid tegevusi peaks oskuslikumalt organiseerima, näiteks moeshow ja playbox. 

Õpilasesinduse peab uuesti üles ehitama, sest sellel pole mõju koolis toimuvale. Keegi ei osale seal, 

sest keegi ei taha hakata õpilasesindust uuesti üles ehitama, sellele peaks keskenduma huvijuht. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Söökla võiks suurem olla 

Tahaks et meie uus opetaja oleks Kristo Remmelgas 

rohkem kehalist kasvatust 

Kaasaegsem võiks ollla 

Kool mulle iseenesest meeldib,ootan juba kooli suurendamist. 

Koolil võiks vahetundide ajal olla mänge mida saaks põrandal mängida või väljaviskamist! 

Teha suurem pallisaal 

telefoni keeld tuleks viiendatel maha võtta, kuna see ei sega ju õpptööd ja selles vanuses ei mängita 

mänge, ainult käime internetis :P 

Tehke niimoodi, et oleks lubadud olla telefonis isegi siis kui ei mängi. NT mul on vaja emale helistada 

et suured ei suitsetaks nii palju  

MITTE NII PALJU KODUTÖID 

Kooli võiks tulla rohkem mees õpetajaji 

Võiks vähem õppida anda :D 

Võiks aidata neid kes on kooliga hätta jäänud, kuid tuleks ka arendada neid kellel läheb väga hästi. 

Laske õpetaja X lahti. 

Õpetaja X võiks ära minna 

Keelake kalasupp ära! Mõnikord on magustoit ka tükkis (kohupiim näiteks) ja kartulipuder näeb välja 

nagu löga (pole eriti hea maitsega ka).Hariduse puhul on mul vanem vend, kelle kõik klassikaaslased 

on peaaegu ülikoolis välja langenud. 

Keelake kalasupp ära. Aitäh. 

õpetajad võiksid sedusi ja õpilase õigusi jälgia mitte neid ise välja mõelda 

Õpetajad järgiksid õpilaste õigusi 

Õpetaja X minema saata ?  

Kool tuleks jagada väiksematesse hoonetesse. Peaks olema palju väikseid koole. 

toit on hea 

Meie kooli maine on selline, et õpilased linna koolidest teevad siia katseid vaid selleks, et nad saavad 

kindlasti siia sisse. 



27 
 

Rõhutatakse alati et muutke oma suhtumist õpetajate vastu, aga õpetajad siiski vastastiku suhtumist 

üles ei näita.. 

Jüri kool on kahjuks paljudel nii öelda varuvariant.  Kool, kuhu tehakse katsed ja tullakse kui kuhugi 

mujale sisse ei saa. 

maine maine maine. Jürist räägitakse kui kohast kuhu saab sisse kui teistesse koolidesse ei saa. 

Mõelda koheselt stressi vähendamisele, alates õpetajatest lõpetades väiksemate klasside kisaga. Peale 

selle mugavdada ajaveetmise võimalusi peale tunde! (Koolibuss R4 väljub 16.25, mis on 40 minutit 

peale viimast tundi, vahest rohkemgi, näiteks kui on 7 tundi ja muud moodi koju ei saa. Ehk 

tähelepanupunkt - KOOLIBUSS 

Uusi õpilasi on väga vähe, keegi ei taha siia õppima tulla(gümnaasiumi suhtes).  

Tegutsemist muuta ning aidata lapsi kel on raskusi õppimisega, olla vastutulelikud 

Paremad õpetajad palgata kes teevad oma tööd mõnuga ja omast tahtest...maine on väga langenud 

koolil. 

Sisseastumis katsed peaksid olema 9 klassi lõpus karmimad. Kui lastakse kooli sisse õpilased, kes ei 

oska käituda ega pole motiveeritud õppima, viib see ka teiste inimeste, kes väga tahavad õppida, 

taseme alla. 

Kuulata rohkem õpilasi, leida sobivad kompromissid ning täita seaduseid, millest jääb vahepeal puudu.  

Õpetamismetoodikat peaks muutma loomingulisemaks ja analüütilisemaks. Tuim faktide pähe 

tuupimine ei anna õpilasele mitte midagi lisaks. 
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Koolikeskkond ja suhted 
 

 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 31 37.8 

3 – nii ja naa 28 34.1 

5 – olen täiesti nõus 15 18.3 

2 – pigem ei nõustu 5 6.1 

Ei oska vastata 2 2.4 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 41 50.0 

4 – pigem olen nõus 31 37.8 

3 – nii ja naa 7 8.5 

2 – pigem ei nõustu 2 2.4 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 33 40.2 

5 – olen täiesti nõus 23 28.0 

3 – nii ja naa 21 25.6 

Ei oska vastata 4 4.9 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 35 42.7 

5 – olen täiesti nõus 29 35.4 

3 – nii ja naa 12 14.6 

Ei oska vastata 5 6.1 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.2 

kokku 82  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 40 48.8 

4 – pigem olen nõus 26 31.7 

3 – nii ja naa 11 13.4 

Ei oska vastata 5 6.1 

kokku 82  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 37 45.1 

4 – pigem olen nõus 24 29.3 

Ei oska vastata 12 14.6 

3 – nii ja naa 9 11.0 

kokku 82  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 40 48.8 

4 – pigem olen nõus 20 24.4 

3 – nii ja naa 17 20.7 

Ei oska vastata 4 4.9 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 58 70.7 

4 – pigem olen nõus 13 15.9 

3 – nii ja naa 7 8.5 

Ei oska vastata 2 2.4 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

kokku 82  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 31 37.8 

4 – pigem olen nõus 23 28.0 

3 – nii ja naa 15 18.3 

Ei oska vastata 8 9.8 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 30 36.6 

4 – pigem olen nõus 25 30.5 

3 – nii ja naa 15 18.3 

2 – pigem ei nõustu 7 8.5 

Ei oska vastata 3 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

kokku 82  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 33 40.2 

4 – pigem olen nõus 29 35.4 

3 – nii ja naa 15 18.3 

2 – pigem ei ole nõus 4 4.9 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 38 46.3 

4 – pigem olen nõus 21 25.6 

3 – nii ja naa 14 17.1 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.9 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.7 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  
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Õppetöö läbiviimine 
 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 47 57.3 

4 – pigem olen nõus 27 32.9 

3 – nii ja naa 5 6.1 

Ei oska vastata 3 3.7 

kokku 82  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 34 41.5 

5 – olen täiesti nõus 32 39.0 

3 – nii ja naa 15 18.3 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 36 43.9 

4 – pigem olen nõus 29 35.4 

3 – nii ja naa 11 13.4 

Ei oska vastata 4 4.9 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 38 46.3 

4 – pigem olen nõus 24 29.3 

3 – nii ja naa 15 18.3 

Ei oska vastata 2 2.4 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.4 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 34 41.5 

5 – olen täiesti nõus 28 34.1 

3 – nii ja naa 14 17.1 

2 – pigem ei nõustu 4 4.9 

Ei oska vastata 1 1.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 60 73.2 

4 – pigem olen nõus 15 18.3 

3 – nii ja naa 6 7.3 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 22 26.8 

5 – olen täiesti nõus 22 26.8 

Ei oska vastata 14 17.1 

3 – nii ja naa 14 17.1 

2 – pigem ei ole nõus 6 7.3 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.9 

kokku 82  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 31 37.8 

4 – pigem olen nõus 24 29.3 

Ei oska vastata 11 13.4 

3 – nii ja naa 8 9.8 

2 – pigem ei ole nõus 4 4.9 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

vastamata 2 2.4 

kokku 82  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 
variant n % 

0, 5 - 1 tundi 29 35.4 

2 -– 3 tundi 20 24.4 

ei oska vastata 17 20.7 

kuni 0,5 tundi 11 13.4 

üle 3 tunni 5 6.1 

kokku 82  

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
 

 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 45 54.9 

4 – pigem olen nõus 24 29.3 

3 – nii ja naa 8 9.8 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.2 

kokku 82  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 38 46.3 

4 – pigem olen nõus 26 31.7 

3 – nii ja naa 9 11.0 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.9 

2 – pigem ei ole nõus 4 4.9 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 40 48.8 

4 – pigem olen nõus 21 25.6 

3 – nii ja naa 14 17.1 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.7 

Ei oska vastata 2 2.4 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.4 

kokku 82  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 23 28.0 

4 – pigem olen nõus 22 26.8 

2 – pigem ei ole nõus 14 17.1 

5 – olen täiesti nõus 12 14.6 

1 – ei ole üldse nõus 7 8.5 

Ei oska vastata 4 4.9 

kokku 82  

 

 

Panustan koolielu arendamisse (teen ettepanekuid, osalen klassi, kooli ürtuste korraldamises 

jms) 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 27 32.9 

4 – pigem olen nõus 27 32.9 

3 – nii ja naa 15 18.3 

Ei oska vastata 8 9.8 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

kokku 82  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 38 46.3 

4 – pigem olen nõus 16 19.5 

Ei oska vastata 12 14.6 

3 – nii ja naa 12 14.6 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 31 37.8 

Ei oska vastata 16 19.5 

4 – pigem olen nõus 16 19.5 

3 – nii ja naa 16 19.5 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.4 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.2 

kokku 82  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 43 52.4 

4 – pigem olen nõus 20 24.4 

3 – nii ja naa 13 15.9 

Ei oska vastata 3 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.4 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 50 61.0 

4 – pigem olen nõus 14 17.1 

3 – nii ja naa 9 11.0 

Ei oska vastata 7 8.5 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.4 

kokku 82  
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Olen meie kooliga rahul 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 50 61.0 

4 – pigem olen nõus 18 22.0 

3 – nii ja naa 9 11.0 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.7 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Taustandmed 
 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 45 54.9 

5-väga hästi 21 25.6 

3-rahuldavalt 11 13.4 

2-pigem halvasti 3 3.7 

1-väga halvasti 2 2.4 

kokku 82  
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Sinu sugu: 

 
variant n % 

naine 43 52.4 

mees 39 47.6 

kokku 82  
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5. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Et meie koolis ei oleks kaklusi 

Mulle väga meeldivad kooli töötajad 

Kiusamist peaks olema vähem. 

Et kõigil oleks olla siin hea ja mõnus , keegi ei pea põdema ja räägi julgelt kui sind kaas õpilased 

kiusavad 

Põhiliselt kõik on hea aga need mõned asjad lihtsalt ei ole nii head näiteks mõned ei toeta klassi ei ole 

sõbralik Ja see ongi kõik 

Selline arvamus sobib mulle küll. 

Õpetajad võiksid sõbralikumad olla 

Mulle ei meeldi et vahetunnis ei tohi telefonis mängida. 

Võiks olla nii,et kui pinksi laua juures mängitakse siis need kes mängivad peavad laskma ka teistel 

mängida!!!! 

Rohkem valikuid kooli huviringides võiks olla. 

Koolis võiks olla tüdrukute puutöö ring. 

Ei oleks suitsetamist ega narkoäri 

Et õpetajad võiksid olla sõbralikumad ja koolipeal öeldakse tere, ja õpilasi võiks kohelda võrdselt :S 

Sööklas on väga rõvedad nõud, mina seal ei sööks 

Et sööklas ei trügita nii palju. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Meie matemaatika õpetaja räägib kontrolltöö ajal ja see häirib 

Võiks rohkem nalja olla 

VÄHEM ÕPPIDA!!!! :) 

Õpetajad võiksid arvestada rohkem laste vabaajaga ka. Kui jäetakse palju õppida peame me hiljem 

raamatuid sammuti lugema,aga vabaks ajaks ei jää üldse aega ning õue ei saa ka värsket õhku hingama 

minna! 

Ei oleks palju lugeda ega õppida 

Liiga palju kodutööd. Parandage see ära! 

Et kindlat aega ei ole kui kaua ma õppin oleneb antud õppimisest 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Kevadball võiks olla kohustuslik 

et saaksin käia peale tunde võimlas, kui tahan 

Rohkem võiks tegeleda igasuguste üritustega jne. 

Natuke rohkem ringe võiks olla!! 

Õppida on väga palju kuigi olen 5 klassi õpilane, siis trennis jõuan käia 2x nädalas, sest rohkem ei jõua 

:/ 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Söökla võiks suurem olla 

Tahaks et meie uus opetaja oleks Kristo Remmelgas 

rohkem kehalist kasvatust 

Kaasaegsem võiks ollla 

Kool mulle iseenesest meeldib,ootan juba kooli suurendamist. 

Koolil võiks vahetundide ajal olla mänge mida saaks põrandal mängida või väljaviskamist! 

Teha suurem pallisaal 

telefoni keeld tuleks viiendatel maha võtta, kuna see ei sega ju õpptööd ja selles vanuses ei mängita 

mänge, ainult käime internetis :P 

Tehke niimoodi, et oleks lubadud olla telefonis isegi siis kui ei mängi. NT mul on vaja emale helistada 
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Jüri Gümnaasium 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

7. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 47 52.8 

3 – nii ja naa 25 28.1 

5 – olen täiesti nõus 14 15.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.1 

kokku 89  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 42 47.2 

5 – olen täiesti nõus 35 39.3 

3 – nii ja naa 9 10.1 

Ei oska vastata 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 41 46.1 

4 – pigem olen nõus 29 32.6 

3 – nii ja naa 13 14.6 

Ei oska vastata 2 2.2 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

kokku 89  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 38 42.7 

3 – nii ja naa 27 30.3 

5 – olen täiesti nõus 15 16.9 

2 – pigem ei ole nõus 5 5.6 

Ei oska vastata 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

kokku 89  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 36 40.4 

4 – pigem olen nõus 23 25.8 

5 – olen täiesti nõus 16 18.0 

2 – pigem ei nõustu 7 7.9 

Ei oska vastata 4 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

kokku 89  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 23 25.8 

5 – olen täiesti nõus 21 23.6 

Ei oska vastata 18 20.2 

4 – pigem olen nõus 18 20.2 

2 – pigem ei ole nõus 5 5.6 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.5 

kokku 89  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 32 36.0 

4 – pigem olen nõus 29 32.6 

3 – nii ja naa 13 14.6 

2 – pigem ei nõustu 7 7.9 

Ei oska vastata 6 6.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

kokku 89  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 51 57.3 

4 – pigem olen nõus 29 32.6 

3 – nii ja naa 6 6.7 

Ei oska vastata 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 31 34.8 

4 – pigem olen nõus 29 32.6 

3 – nii ja naa 16 18.0 

Ei oska vastata 8 9.0 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.2 

kokku 89  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 40 44.9 

4 – pigem olen nõus 27 30.3 

3 – nii ja naa 14 15.7 

Ei oska vastata 4 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 38 42.7 

4 – pigem olen nõus 30 33.7 

3 – nii ja naa 16 18.0 

2 – pigem ei nõustu 3 3.4 

Ei oska vastata 1 1.1 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 35 39.3 

4 – pigem olen nõus 24 27.0 

3 – nii ja naa 21 23.6 

2 – pigem ei ole nõus 6 6.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

Ei oska vastata 1 1.1 

kokku 89  
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Õppetöö läbiviimine 

 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 43 48.3 

5 – olen täiesti nõus 20 22.5 

3 – nii ja naa 20 22.5 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.2 

Ei oska vastata 1 1.1 

kokku 89  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 48 53.9 

5 – olen täiesti nõus 25 28.1 

3 – nii ja naa 14 15.7 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.1 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  

 

 

  



55 
 

Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 35 39.3 

5 – olen täiesti nõus 28 31.5 

3 – nii ja naa 16 18.0 

Ei oska vastata 4 4.5 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.4 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

kokku 89  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 35 39.3 

5 – olen täiesti nõus 23 25.8 

3 – nii ja naa 22 24.7 

2 – pigem ei nõustu 6 6.7 

Ei oska vastata 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 33 37.1 

3 – nii ja naa 32 36.0 

5 – olen täiesti nõus 14 15.7 

2 – pigem ei nõustu 4 4.5 

Ei oska vastata 3 3.4 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

kokku 89  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 48 53.9 

4 – pigem olen nõus 34 38.2 

3 – nii ja naa 4 4.5 

Ei oska vastata 1 1.1 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.1 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 26 29.2 

3 – nii ja naa 22 24.7 

Ei oska vastata 17 19.1 

5 – olen täiesti nõus 14 15.7 

2 – pigem ei ole nõus 6 6.7 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.5 

kokku 89  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 30 33.7 

Ei oska vastata 18 20.2 

3 – nii ja naa 16 18.0 

5 – olen täiesti nõus 14 15.7 

2 – pigem ei ole nõus 5 5.6 

1 – ei ole üldse nõus 4 4.5 

vastamata 2 2.2 

kokku 89  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 
variant n % 

0, 5 - 1 tundi 50 56.2 

2 -– 3 tundi 13 14.6 

kuni 0,5 tundi 13 14.6 

ei oska vastata 8 9.0 

üle 3 tunni 5 5.6 

kokku 89  

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 

 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 35 39.3 

5 – olen täiesti nõus 33 37.1 

3 – nii ja naa 16 18.0 

Ei oska vastata 4 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 33 37.1 

5 – olen täiesti nõus 21 23.6 

3 – nii ja naa 13 14.6 

Ei oska vastata 11 12.4 

2 – pigem ei ole nõus 8 9.0 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

kokku 89  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 38 42.7 

5 – olen täiesti nõus 24 27.0 

3 – nii ja naa 20 22.5 

Ei oska vastata 4 4.5 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 26 29.2 

4 - pigem olen nõus 25 28.1 

5 – olen täiesti nõus 14 15.7 

2 – pigem ei ole nõus 12 13.5 

1 – ei ole üldse nõus 7 7.9 

Ei oska vastata 5 5.6 

kokku 89  

 

 

Panustan koolielu arendamisse (teen ettepanekuid, osalen klassi, kooli ürtuste korraldamises 

jms) 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 24 27.0 

5 – olen täiesti nõus 20 22.5 

4 – pigem olen nõus 17 19.1 

2 – pigem ei nõustu 12 13.5 

Ei oska vastata 10 11.2 

1 – ei ole üldse nõus 6 6.7 

kokku 89  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 33 37.1 

5 – olen täiesti nõus 20 22.5 

3 – nii ja naa 17 19.1 

Ei oska vastata 14 15.7 

2 – pigem ei ole nõus 4 4.5 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

Ei oska vastata 24 27.0 

3 – nii ja naa 23 25.8 

4 - pigem olen nõus 22 24.7 

5 – olen täiesti nõus 10 11.2 

2 – pigem ei ole nõus 7 7.9 

1 – ei ole üldse nõus 3 3.4 

Kokku 

 

89  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 27 30.3 

4 – pigem olen nõus 24 27.0 

3 – nii ja naa 19 21.3 

Ei oska vastata 12 13.5 

2 – pigem ei ole nõus 5 5.6 

1 – ei ole üldse nõus 2 2.2 

kokku 89  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 37 41.6 

5 – olen täiesti nõus 21 23.6 

Ei oska vastata 17 19.1 

3 – nii ja naa 10 11.2 

2 – pigem ei ole nõus 3 3.4 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  
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Olen meie kooliga rahul 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 35 39.3 

4 – pigem olen nõus 35 39.3 

3 – nii ja naa 16 18.0 

2 – pigem ei ole nõus 2 2.2 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.1 

kokku 89  

 

Taustandmed 

 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 56 62.9 

5-väga hästi 17 19.1 

3-rahuldavalt 16 18.0 

kokku 89  
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Sinu sugu: 

 
variant n % 

mees 45 50.6 

naine 44 49.4 

kokku 89  
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7. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

mõned õpilased käituvad halvasti, aga üldiselt on meie koolis kord majas 

Koolitoit on üksluine ja nõud on mustad, väga ebameeldiv!!!!!Kurat ja Ingel võiksid vähem koridoris 

kurameerida, jääks ruumi ka kõndimiseks! 

õpetajatele rohkem puhkust 

1.3 cm pikad putukad. 

Koolis on talviti külm  

Üldiselt olen koolikeskkonnaga rahul,kuid mõned õpetajad ei tervita meid,kui meie seda teeme ning 

paljudes õppeainetes meid ei aidata. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

vähem kodutöid 

minu arust on kõik õppetööga korras 

VÄHEM KODUTÖÖD!!! 

vähem  kodutööd oleks hea 

liiga palju koduseid ülesandeid! 

Antke vähem õppida 

liiga palju koduseid ülesandeid!! 

Vähem võüiks õppida anda. :D 

:) võiks vähem olla tunde  

teen kiiresti ära 

konsultatsiooniks ei ole aega,sest on trennid sellel ajal 

Mina töötan tundides alati kaasa,kuid õpilaste küsimustele ei pöörata väga tähelepanu. 

Öpilased on kurjad. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Kitarri ringe võiks rohkem olla 

Võiks vähem õppida anda :D 

rohkem sport tegevusi 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

et suured ei suitsetaks nii palju  

MITTE NII PALJU KODUTÖID 

Kooli võiks tulla rohkem mees õpetajaji 

Võiks vähem õppida anda :D 

Võiks aidata neid kes on kooliga hätta jäänud, kuid tuleks ka arendada neid kellel läheb väga hästi. 
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Jüri Gümnaasium 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

9. klasside kokkuvõte 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri 2014 
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Koolikeskkond ja suhted 
 

 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 22 40.7 

4 – pigem olen nõus 20 37.0 

5 – olen täiesti nõus 5 9.3 

2 – pigem ei nõustu 3 5.6 

Ei oska vastata 2 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 3.7 

kokku 54  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 23 42.6 

4 – pigem olen nõus 15 27.8 

3 – nii ja naa 14 25.9 

Ei oska vastata 1 1.9 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.9 

kokku 54  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 24 44.4 

5 – olen täiesti nõus 19 35.2 

3 – nii ja naa 9 16.7 

Ei oska vastata 2 3.7 

kokku 54  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 23 42.6 

3 – nii ja naa 15 27.8 

5 – olen täiesti nõus 6 11.1 

2 – pigem ei nõustu 6 11.1 

Ei oska vastata 2 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 3.7 

kokku 54  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 19 35.2 

2 – pigem ei nõustu 9 16.7 

3 – nii ja naa 8 14.8 

Ei oska vastata 7 13.0 

5 – olen täiesti nõus 6 11.1 

1 – ei ole üldse nõus 5 9.3 

kokku 54  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 20 37.0 

3 – nii ja naa 12 22.2 

Ei oska vastata 11 20.4 

2 – pigem ei ole nõus 6 11.1 

1 – ei ole üldse nõus 4 7.4 

5 – olen täiesti nõus 1 1.9 

kokku 54  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 18 33.3 

4 – pigem olen nõus 12 22.2 

3 – nii ja naa 8 14.8 

Ei oska vastata 7 13.0 

2 – pigem ei ole nõus 6 11.1 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

kokku 54  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 25 46.3 

4 – pigem olen nõus 16 29.6 

3 – nii ja naa 6 11.1 

Ei oska vastata 5 9.3 

1 – ei ole üldse nõus 2 3.7 

kokku 54  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 21 38.9 

4 – pigem olen nõus 15 27.8 

Ei oska vastata 8 14.8 

3 – nii ja naa 7 13.0 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.9 

kokku 54  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 16 29.6 

5 – olen täiesti nõus 14 25.9 

3 – nii ja naa 10 18.5 

1 – ei ole üldse nõus 6 11.1 

Ei oska vastata 4 7.4 

2 – pigem ei ole nõus 4 7.4 

kokku 54  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 21 38.9 

5 – olen täiesti nõus 15 27.8 

3 – nii ja naa 6 11.1 

1 – ei ole üldse nõus 6 11.1 

Ei oska vastata 3 5.6 

2 – pigem ei ole nõus 3 5.6 

kokku 54  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 20 37.0 

3 – nii ja naa 13 24.1 

5 – olen täiesti nõus 8 14.8 

1 – ei ole üldse nõus 7 13.0 

2 – pigem ei ole nõus 4 7.4 

Ei oska vastata 2 3.7 

kokku 54  
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Õppetöö läbiviimine 
 

 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 30 55.6 

5 – olen täiesti nõus 10 18.5 

3 – nii ja naa 9 16.7 

2 – pigem ei nõustu 3 5.6 

Ei oska vastata 2 3.7 

kokku 54  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 29 53.7 

3 – nii ja naa 14 25.9 

5 – olen täiesti nõus 9 16.7 

Ei oska vastata 1 1.9 

2 – pigem ei nõustu 1 1.9 

kokku 54  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 17 31.5 

4 – pigem olen nõus 15 27.8 

3 – nii ja naa 11 20.4 

Ei oska vastata 5 9.3 

2 – pigem ei ole nõus 5 9.3 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.9 

kokku 54  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 19 35.2 

3 – nii ja naa 15 27.8 

5 – olen täiesti nõus 12 22.2 

Ei oska vastata 4 7.4 

2 – pigem ei ole nõus 4 7.4 

kokku 54  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 28 51.9 

3 – nii ja naa 14 25.9 

5 – olen täiesti nõus 6 11.1 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

Ei oska vastata 1 1.9 

kokku 54  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 30 55.6 

4 – pigem olen nõus 14 25.9 

3 – nii ja naa 7 13.0 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

Ei oska vastata 1 1.9 

kokku 54  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 17 31.5 

5 – olen täiesti nõus 15 27.8 

Ei oska vastata 10 18.5 

3 – nii ja naa 9 16.7 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.9 

kokku 54  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 16 29.6 

3 – nii ja naa 11 20.4 

Ei oska vastata 9 16.7 

2 – pigem ei ole nõus 8 14.8 

5 – olen täiesti nõus 7 13.0 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

kokku 54  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 
variant n % 

0, 5 - 1 tundi 26 48.1 

ei oska vastata 11 20.4 

kuni 0,5 tundi 9 16.7 

2 -– 3 tundi 5 9.3 

üle 3 tunni 3 5.6 

kokku 54  

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 

 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 16 29.6 

5 – olen täiesti nõus 15 27.8 

3 – nii ja naa 11 20.4 

Ei oska vastata 7 13.0 

1 – ei ole üldse nõus 4 7.4 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.9 

kokku 54  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 
variant n % 

Ei oska vastata 15 27.8 

4 – pigem olen nõus 11 20.4 

3 – nii ja naa 10 18.5 

2 – pigem ei ole nõus 7 13.0 

5 – olen täiesti nõus 7 13.0 

1 – ei ole üldse nõus 4 7.4 

kokku 54  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 19 35.2 

5 – olen täiesti nõus 13 24.1 

3 – nii ja naa 9 16.7 

Ei oska vastata 8 14.8 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

kokku 54  

 

 

  



79 
 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 15 27.8 

2 – pigem ei ole nõus 11 20.4 

1 – ei ole üldse nõus 10 18.5 

4 - pigem olen nõus 7 13.0 

Ei oska vastata 6 11.1 

5 – olen täiesti nõus 5 9.3 

kokku 54  

 

 

Panustan koolielu arendamisse (teen ettepanekuid, osalen klassi, kooli ürtuste korraldamises 

jms) 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 19 35.2 

2 – pigem ei ole nõus 11 20.4 

Ei oska vastata 8 14.8 

4 - pigem olen nõus 7 13.0 

5 – olen täiesti nõus 5 9.3 

1 – ei ole üldse nõus 4 7.4 

kokku 54  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 13 24.1 

Ei oska vastata 12 22.2 

2 – pigem ei ole nõus 8 14.8 

4 - pigem olen nõus 8 14.8 

1 – ei ole üldse nõus 8 14.8 

5 – olen täiesti nõus 5 9.3 

kokku 54  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

Ei oska vastata 14 25.9 

2 – pigem ei ole nõus 11 20.4 

3 – nii ja naa 9 16.7 

1 – ei ole üldse nõus 9 16.7 

4 - pigem olen nõus 7 13.0 

5 – olen täiesti nõus 4 7.4 

kokku 54  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 16 29.6 

Ei oska vastata 12 22.2 

3 – nii ja naa 10 18.5 

5 – olen täiesti nõus 9 16.7 

2 – pigem ei ole nõus 4 7.4 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

kokku 54  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 22 40.7 

Ei oska vastata 12 22.2 

5 – olen täiesti nõus 11 20.4 

3 – nii ja naa 6 11.1 

2 – pigem ei ole nõus 2 3.7 

1 – ei ole üldse nõus 1 1.9 

kokku 54  
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Olen meie kooliga rahul 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 22 40.7 

5 – olen täiesti nõus 13 24.1 

3 – nii ja naa 11 20.4 

Ei oska vastata 4 7.4 

1 – ei ole üldse nõus 3 5.6 

2 – pigem ei ole nõus 1 1.9 

kokku 54  

 

 

Taustandmed 

 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 26 48.1 

3-rahuldavalt 15 27.8 

5-väga hästi 11 20.4 

2-pigem halvasti 2 3.7 

kokku 54  
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Sinu sugu: 

 
variant n % 

naine 27 50.0 

mees 27 50.0 

kokku 54  
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9. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Rohkem respecti õpilastele. 

Koolivägivallal võiks pingsamalt silma peal hoida, et seda vähendada.  

Koolivägivalda vähendada terves koolis ja paremat suhtumist õpetajadesse.  

Paremat toitu 

Ma ei viitsi oma toitu ise ära viia. 

Kooli ei huvita õpilaste tervis. 

Mullet mütsi alla!!! 

Võiks teha toitlustamise kohta eraldi küsitluse. Kooli toidud ei ole igapäev kõige paremad- need võiks 

väljavahetada toitudega mida süüakse rohkem.  

Palun kalasuppi mitte serveerida!!!!! 

Toit võiks natuke parem olla ja igapäev võiks olla ka mingi puuvili, kui ma ei taha sooja toitu.  

Vähem kalasuppi, seda ei peaks täielikult menüüst eemaldama, sest see on tervislik, kuid see pole 

normaalne kui see peaaegu, et iga neljapäev on ning see raisku läheb, sest suur osa inimesi ei söö toitu. 

Kalasupp keelata ära. 

Toitlustamise kohta võiks teha veid suurema küsitluse, paljud kooliõpilased pole rahul senise kooli 

toiduga. 

Eemaldage kalasupp 

Kalasuppi ei tohiks anda! 

KEELATA KALASUPP! 

Õpilate käitumisele tuleks tähelepanu pöörata, eriti noorematele. Paljudele ei meeldi kalasupp, seda 

võiks vähendada ja igapäevaselt võiksid toidulisana olla salatid ( ilma mingite lisandite nagu näiteks 

hapukoor ja õli). rohkem rohelist ja tervislikku toitu. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Kodu ülesannetele kulutan niipalju aega kui neid ülessandeid on. 

koduseid töid võiks vähem olla ja vähem tunde 

Koduseidülesandeid võiks olla kordades vähem. 

Et kodutöid võiks vähem olla 

Minu eraelu mainiti ei vasta 

Kodustele ülesannetele kulub iga päev eri aeg. 

vastuse varjänti 1-1,5-2 tundi ei ole 

Kui kodus on vähem õppida siis ma ei õpi väga kaua aga kui on vaja kirjutada essee või midagi 

suuremat teha või pähe õppida siis ma õpin kauem. Mõnikord ma ei jõua isegi trenni kuna on liiga 

palju õppida 

Mõnikord on ebanormaalsed ülesanded nagu alaa 'vaata seda saadet, tunnis räägime sellest' 

Ainetes tuleks vaadata õpilase keskmist ja panna talle selle põhjal hinne, sest kui ta ei saa mõnest 

asjast aru ja ta pingutab aga saab ikka kahe siis see ei ole normaalne 

vähem kodutöid 

Ei teegi koduseid töid 

Õpetajad on laisad ja töötavad ainult palga jaoks, õpilastest nad väga ei hooli 

Liiga palju kodutöid antakse. Ma pean tihti valima kas tegelen rohkem õppimise või oma hobidega, 

siis ma valin hobid ja õppimine jääb unarusse. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Õppetöövälised tegevused on võimaldatud, kuid kahjuks on nendes võimalik osaleda sellise 

koolikoormuse juures ainult kõrge loomuliku intelligentsiga inimestel. 

Võiks olla vähem koduseid töid ja kontrolltööid võiks olla nii palju, kui lubatud.... 

Et õpetajad saaksid aru, kui õpilastel on kooliväliseid huvisid ja tegevusi ning ei jõua absoluutselt 

kõike õigeaegselt valmis teha. 



85 
 

Pole aega tegeleda, liiga palju koduseid ülesandeid. 

Liiga palju koduseid töid 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Laske õpetaja X lahti. 

Õpetaja X võiks ära minna 

Keelake kalasupp ära! Mõnikord on magustoit ka tükkis (kohupiim näiteks) ja kartulipuder näeb välja 

nagu löga (pole eriti hea maitsega ka).Hariduse puhul on mul vanem vend, kelle kõik klassikaaslased 

on peaaegu ülikoolis välja langenud. 

Keelake kalasupp ära. Aitäh. 

õpetajad võiksid sedusi ja õpilase õigusi jälgia mitte neid ise välja mõelda 

Õpetajad järgiksid õpilaste õigusi 

Õpetaja X minema saata ?  

Kool tuleks jagada väiksematesse hoonetesse. Peaks olema palju väikseid koole. 
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Koolikeskkond ja suhted 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 16 41.0 

3 – nii ja naa 10 25.6 

2 – pigem ei ole nõus 9 23.1 

5 – olen täiesti nõus 4 10.3 

kokku 39  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 24 61.5 

5 – olen täiesti nõus 10 25.6 

3 – nii ja naa 5 12.8 

kokku 39  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 20 51.3 

3 – nii ja naa 11 28.2 

5 – olen täiesti nõus 6 15.4 

2 – pigem ei ole nõus 1 2.6 

1 – ei ole üldse nõus 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 
variant n % 

3 – nii ja naa 19 48.7 

2 – pigem ei ole nõus 10 25.6 

4 - pigem olen nõus 6 15.4 

5 – olen täiesti nõus 2 5.1 

Ei oska vastata 1 2.6 

1 – ei ole üldse nõus 1 2.6 

kokku 39  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 16 41.0 

2 – pigem ei ole nõus 10 25.6 

4 - pigem olen nõus 8 20.5 

5 – olen täiesti nõus 3 7.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 14 35.9 

4 - pigem olen nõus 11 28.2 

2 – pigem ei ole nõus 8 20.5 

Ei oska vastata 2 5.1 

5 – olen täiesti nõus 2 5.1 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

kokku 39  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 14 35.9 

4 - pigem olen nõus 13 33.3 

5 – olen täiesti nõus 6 15.4 

2 – pigem ei ole nõus 4 10.3 

Ei oska vastata 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 18 46.2 

3 – nii ja naa 11 28.2 

5 – olen täiesti nõus 4 10.3 

2 – pigem ei ole nõus 4 10.3 

Ei oska vastata 1 2.6 

1 – ei ole üldse nõus 1 2.6 

kokku 39  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 14 35.9 

3 – nii ja naa 9 23.1 

5 – olen täiesti nõus 8 20.5 

2 – pigem ei ole nõus 4 10.3 

Ei oska vastata 2 5.1 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 14 35.9 

5 – olen täiesti nõus 12 30.8 

3 – nii ja naa 8 20.5 

1 – ei ole üldse nõus 3 7.7 

2 – pigem ei ole nõus 2 5.1 

kokku 39  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 16 41.0 

4 – pigem olen nõus 14 35.9 

3 – nii ja naa 7 17.9 

2 – pigem ei ole nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 17 43.6 

4 – pigem olen nõus 11 28.2 

3 – nii ja naa 8 20.5 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

2 – pigem ei ole nõus 1 2.6 

kokku 39  
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Õppetöö läbiviimine 

 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 22 56.4 

4 – pigem olen nõus 12 30.8 

2 – pigem ei ole nõus 4 10.3 

5 – olen täiesti nõus 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 22 56.4 

3 – nii ja naa 10 25.6 

5 – olen täiesti nõus 4 10.3 

2 – pigem ei ole nõus 3 7.7 

kokku 39  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 16 41.0 

3 – nii ja naa 15 38.5 

5 – olen täiesti nõus 6 15.4 

2 – pigem ei ole nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 15 38.5 

3 – nii ja naa 14 35.9 

5 – olen täiesti nõus 8 20.5 

2 – pigem ei ole nõus 2 5.1 

kokku 39  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 17 43.6 

3 – nii ja naa 11 28.2 

2 – pigem ei ole nõus 6 15.4 

5 – olen täiesti nõus 3 7.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 
variant n % 

4 - pigem olen nõus 16 41.0 

5 – olen täiesti nõus 11 28.2 

3 – nii ja naa 10 25.6 

2 – pigem ei ole nõus 2 5.1 

kokku 39  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 12 30.8 

3 – nii ja naa 12 30.8 

2 – pigem ei ole nõus 10 25.6 

1 – ei ole üldse nõus 3 7.7 

Ei oska vastata 1 2.6 

5 – olen täiesti nõus 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 
variant n % 

2 – pigem ei ole nõus 15 38.5 

3 – nii ja naa 11 28.2 

4 – pigem olen nõus 6 15.4 

1 – ei ole üldse nõus 3 7.7 

5 – olen täiesti nõus 3 7.7 

Ei oska vastata 1 2.6 

kokku 39  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 
variant n % 

0, 5 - 1 tundi 12 30.8 

2 – 3 tundi 8 20.5 

üle 3 tunni 7 17.9 

ei oska vastata 6 15.4 

kuni 0,5 tundi 6 15.4 

kokku 39  

 
 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 

 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 18 46.2 

3 – nii ja naa 8 20.5 

5 – olen täiesti nõus 6 15.4 

Ei oska vastata 4 10.3 

2 – pigem ei ole nõus 3 7.7 

kokku 39  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 14 35.9 

Ei oska vastata 8 20.5 

3 – nii ja naa 8 20.5 

5 – olen täiesti nõus 4 10.3 

2 – pigem ei ole nõus 3 7.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

kokku 39  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 21 53.8 

3 – nii ja naa 11 28.2 

5 – olen täiesti nõus 3 7.7 

Ei oska vastata 3 7.7 

2 – pigem ei ole nõus 1 2.6 

kokku 39  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

2 – pigem ei ole nõus 13 33.3 

1 – ei ole üldse nõus 11 28.2 

3 – nii ja naa 8 20.5 

4 – pigem olen nõus 6 15.4 

Ei oska vastata 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Panustan koolielu arendamisse (teen ettepanekuid, osalen klassi, kooli ürtuste korraldamises 

jms) 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 14 35.9 

3 – nii ja naa 12 30.8 

2 – pigem ei ole nõus 8 20.5 

5 – olen täiesti nõus 5 12.8 

kokku 39  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 
variant n % 

4 – pigem olen nõus 10 25.6 

3 – nii ja naa 9 23.1 

2 – pigem ei ole nõus 9 23.1 

Ei oska vastata 5 12.8 

5 – olen täiesti nõus 5 12.8 

1 – ei ole üldse nõus 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 14 35.9 

2 – pigem ei ole nõus 7 17.9 

4 – pigem olen nõus 7 17.9 

1 – ei ole üldse nõus 5 12.8 

Ei oska vastata 3 7.7 

5 – olen täiesti nõus 3 7.7 

kokku 39  
 

 

  



101 
 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 15 38.5 

2 – pigem ei ole nõus 8 20.5 

4 – pigem olen nõus 8 20.5 

1 – ei ole üldse nõus 5 12.8 

Ei oska vastata 2 5.1 

5 – olen täiesti nõus 1 2.6 

kokku 39  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 19 48.7 

4 – pigem ei ole nõus 10 25.6 

Ei oska vastata 4 10.3 

2 – pigem ei ole nõus 3 7.7 

1 – ei ole üldse nõus 2 5.1 

5 – olen täiesti nõus 1 2.6 

kokku 39  
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Olen meie kooliga rahul 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 20 51.3 

4 – pigem ei ole nõus 12 30.8 

1 – ei ole üldse nõus 3 7.7 

5 – olen täiesti nõus 2 5.1 

Ei oska vastata 1 2.6 

2 – pigem ei ole nõus 1 2.6 

kokku 39  

 
 

Taustandmed 

 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 
variant n % 

4-pigem hästi 16 41.0 

3-rahuldavalt 14 35.9 

2-pigem halvasti 6 15.4 

5-väga hästi 3 7.7 

kokku 39  

 

 

Sinu sugu: 
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variant n % 

mees 20 51.3 

naine 19 48.7 

kokku 39  
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11. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Kooli reostatakse liiga palju ning kindla peale kool juba laguneb mida on jube vaadata, põrandad ja 

lauad on tihti peale mustad, ning õpetajad on õpilaste peale tihtipeale ilmaasjata vihased või karjuvad 

lihtsalt 

Õpetajad ei pea lubadustest kinni. Pidevad kontrolltööd. Õpetajad ei suuda klassis korda hoida 

Koolitoit on alati otsas gümnaasiumi söögivahetunnil. 

Õpetajad rõhutavad kooli reeglitest kinni pidamisest, aga ise rikuvad neid pidevalt. Panevad töid liialt 

näiteks jne(rohkem kui lubatud). 

Olen mitmeid kordi tähelepanu juhtinud sellele, et 3. söögivahetunnil on tihti toit otsas või viimastele 

sööjatele antakse menüüst erinevat toitu. Samuti on ka erinevates järjekordades erinevad toidud. 

Pikapäevarühmas on ka tihti pärast 7. tundi sööma minnes näiteks kohukesed otsas.  

õpetajad on nõrk koht 

Taimetoitlastele ei mõelda üldse. Parem pöörata sellele tähelepanu. Kool on õpikeskkond, kuid siiski 

miski pole lubatud. 

Kontrolltööde kokkuleppeid võiks korraldada mitu korda on olnud ühel päeval vähemalt kaks 

kontrolltööd.  

Õpetajad peaksid rohkem püüdma suhtuda õpilastesse hästi ja neil peaks olema õpilaste suhtes rohkem 

mõistvust. Samas nõustun ka, et õpilaste kohustus on olla rohkem tolerantsem 

Rohkem disipliini oleks vaja, üritusi mis tooksid õpilased oma vahel kokku suhtlema(filmiõhtu 

näiteks) 

Õpilastega ei arvestata ning peale mitmeid kaebusi ei muutu paraku midagi ning asi läheb sama rada 

pidi edasi. 

Õpetajad peaksid kullipilguga üle vaatama enda kehtestamisreeglid, mida ja kuidas nad neid 

kasutavad. Rohkem positiivust õpetajate nägudesse, et oleks hea tulla klassi! 

Eesti keele õpetajaga pole rahul,ning klass ei saa hästiläbi ja õpetaja ei kuula õpilaste arvamust. 

Õpetaja ei peaks olema nina püsti ja käituma nagu ta oleks maailma naba ja kõige targem. Õpetaja 

peaks olema küll austatud, kuid ta ei peaks olema nina püsti ja snoobilik. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õppimiseks kulutaksin rohkem aega kui õpiks igasse tundi korralikult 

Tihti öeldakse, et koduseid töid antakse sellepärast, et tunnis ei jõuta piisavalt kiiresti antud teemat 

läbida. Tegelikkus on see, et tunnis toimub korralagedus ja on loomulik, et ei jõuta. Miks peavad 

kannatama inimesed, kes koolis kaasa töötavad nende pärast, kes ei tööta ? 

Liiga palju kodutööd + veel käia autokoolis, teha oma uurimistööd ja oma trennid, ei jõua kõike!! 

Kodused ülesanded võiksid olla ainult need, mida tunnis ära ei jõudnud lõpetada, kuid antakse üha 

enam rohkem ja rohkem koduseid ülesandeid ja koormus on juba päris suur. 

Tunnen, et andekamatel õpilastel pole motivatsiooni õppida, sest nende võimetele ei pöörata 

tähelepanu ning põhirõhk on siiski nõrgemate gümnaasiumist läbi vedamisel. 

väärtustatakse ainult spordi valdkonnas. 

Pigem õpetada TUNNIS MITTE KODUS 

Mõned õpsid kaotavad koguaeg tööd ära, panevad ühtesid lampi sisse... 

Matemaatikas ei pöörata piisavalt tähelepanu nõrgematele õpilastele. Konsulatatsioonid reaalainetes 

on kõik samal päeval. 

Rohkem tunnustust õpetajate poolt 

Liiga palju tunde ning koduseid töid, ei jõua keskenduda enda eraelule piisavalt. 

Kõik õpetajad kahjuks ei kasuta erinevaid meetodeid; ainult powerpoint esitlust näiteks ajaloos kuulata 

ei ole nii põnev. Aine tuleks tuua õpilasele lähemale, et see teda isiklikult puudutaks, et ta saaks aru, et 

ta on sellega seotud.Informatsioon ei liigu vahel piisavalt kiiresti klassini; unustatakse meile teatada nt. 

tunni ärajäämisest. 

Liiga palju koduseid töid, eriti raske on siis, kui käia koolikõrvalt tööl või tegeleda treeninguga.  



105 
 

Tunnis peaks jõudma rohkem tööd teha, aga töö ei tohiks olla tuim faktide pähe tuupimine vaid 

analüüsimine ja õpilase enda arvamuse ja silmaringi ärakasutamine. Mõned ained on sellised, et peab 

fakte õppima tuimalt pähe, kuid enamus ained on siiski analüütilised ja nõuavad loomingulisust 

õpilaselt. Õpitakse siiski rohkem praktilisel kui teoreetilisel teel. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Õpilasesindus on väga hea, eriti gümnaasiumi oma, neid tuleks rohkem kuulata. 

Need on okei kõik.. 

õpilasesinudus on organisatsioon mis küll reaalselt eksisteerib ning mille on nii nimetatud võimalus 

midagi muuta või teha kuigi tegelikuses reaalne võimalus midagi muuta ja teha on väga minimaalne. 

Rohkem spordiüritusi 

Trenni ei saa alati minna, sest õppetööga seonduv koormus on nii suur. 

hea ÕE 

Võiks tuua tagasi playboxy ürituse. õppetööde kõrvalt ei jõua käia huviringides, kuid kui oleks 

võimalus käia siis võiks olla ring mis on suunatud Gümnaasiumi õpilastele 

rohkem.(tantsime,jalgpall,võrk vms) 

võiks proovida klasse rohkem osalema üritustel, need hakkavad vaikselt ära haihtuma, keegi ei ole 

väga motiveeritud osalema.  

Koolitöö mõjutab enda aktiivsust, seega ei jõua osaleda nendes. 

Õpilasesindusse vanemaid inimesi otsustama! Kasvõi korraldada küsitlus, mida koolirahvas sooviks 

üritusel näha või teha. 

Õpeetööväliseid tegevusi peaks oskuslikumalt organiseerima, näiteks moeshow ja playbox. 

Õpilasesinduse peab uuesti üles ehitama, sest sellel pole mõju koolis toimuvale. Keegi ei osale seal, 

sest keegi ei taha hakata õpilasesindust uuesti üles ehitama, sellele peaks keskenduma huvijuht. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

toit on hea 

Meie kooli maine on selline, et õpilased linna koolidest teevad siia katseid vaid selleks, et nad saavad 

kindlasti siia sisse. 

Rõhutatakse alati et muutke oma suhtumist õpetajate vastu, aga õpetajad siiski vastastiku suhtumist 

üles ei näita.. 

Jüri kool on kahjuks paljudel nii öelda varuvariant.  Kool, kuhu tehakse katsed ja tullakse kui kuhugi 

mujale sisse ei saa. 

maine maine maine. Jürist räägitakse kui kohast kuhu saab sisse kui teistesse koolidesse ei saa. 

Mõelda koheselt stressi vähendamisele, alates õpetajatest lõpetades väiksemate klasside kisaga. Peale 

selle mugavdada ajaveetmise võimalusi peale tunde! (Koolibuss R4 väljub 16.25, mis on 40 minutit 

peale viimast tundi, vahest rohkemgi, näiteks kui on 7 tundi ja muud moodi koju ei saa. Ehk 

tähelepanupunkt - KOOLIBUSS 

Uusi õpilasi on väga vähe, keegi ei taha siia õppima tulla(gümnaasiumi suhtes).  

Tegutsemist muuta ning aidata lapsi kel on raskusi õppimisega, olla vastutulelikud 

Paremad õpetajad palgata kes teevad oma tööd mõnuga ja omast tahtest...maine on väga langenud 

koolil. 

Sisseastumis katsed peaksid olema 9 klassi lõpus karmimad. Kui lastakse kooli sisse õpilased, kes ei 

oska käituda ega pole motiveeritud õppima, viib see ka teiste inimeste, kes väga tahavad õppida, 

taseme alla. 

Kuulata rohkem õpilasi, leida sobivad kompromissid ning täita seaduseid, millest jääb vahepeal puudu.  

Õpetamismetoodikat peaks muutma loomingulisemaks ja analüütilisemaks. Tuim faktide pähe 

tuupimine ei anna õpilasele mitte midagi lisaks. 
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Põhilised järeldused Jüri Gümnaasiumi 2013/2014 õpilaste rahuloluuuringust 
 

Käesoleval õppeaastal viidi õpilaste rahuloluküsitlus läbi uue täiustunud küsimustikuga. Mõnevõrra 

muudeti järgmiseks viieks aastaks (sisehindamise uueks perioodiks) uuringu sihtgruppi – 12. klasside 

õpilaste asemel küsitletakse 11. klasside õpilasi, sest 12. klasside õpilastele on koostatud teist laadi 

küsimustik, mis on fokusseeritud gümnaasiumi arendusele ning annab tagasisidet konkretiseeritumalt 

(nt konkreetsele õpetajale). Lisandunud on uuringu sihtgrupina ka 7. klassi õpilased. 

Õpilaste rahuloluuuringu keskmine oli 3,84, mis täidab sihi (≥ 3,8).  

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

 konsultatsioonide võimalus (4,4), 

 kaaslase toetamine (4,3), 

 reeglite ja kokkulepete olemasolu koolis (4,3), 

 õpilaste omavahelised suhted (4,1), 

 õppetöö välised võimalused (4,1), 

 töötajaskonna valmisolek õpilasi toetada (4), 

 kodukorra rikkumistele reageerimine (4), 

 kooli ruumide seisukord (4), 

 õpetajate töö kvaliteet (4), 

 õppetundides kaasatöötamine (4), 

 õpilaste saavutuste väärtustamine (4), 

 toitlustamine (3,9), 

 turvatunne koolis (3,9), 

 õppetundides erinevate meetodite kasutamine (3,9), 

 traditsioonilised ja ülekoolilised üritused (3,9), 

 koolis pakutavate ringide kvaliteet (3,8). 

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 (3,9). Kuigi võrreldes eelmise 

õppeaastaga on hinnangud kooli mainele langenud (eelmisel õppeaastal 4,1). 

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

valdkondade parendamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata – koormus õppetöös, mis ei jäta piisavalt 

aega huvitegevuseks (3,01) - sellele antavad hinnangud näitavad vähemalt viimase kolme aasta lõikes 

langustendentsi, õpilasesinduse mõjuvõim koolielus (3,4). 

Veidi madalmaks võrreldes kooli sisehindamise mõõdikuga õpilaste rahulolus jäävad (keskmine 

hinne vahemikus 3,5-3,7): nõrgemate õpilaste arendamine (3,5), õpilaste enda panus koolielu 

arendamisse (3,5), andekate arendamine (3,6), õhkkond koolis (3,6), õpetajate käitumine (3,6), õpilaste 

ja õpetajate vahelised suhted (3,7), õpetajate panus koolelu vaimsuse kujundamisse (3,7), õppetööd 

puudutava info liikumine (3,7). 

Kodustele ülesannetele kulutab 44% õpilastest 0,5-1 tundi, 17% 2-3 tundi, 15% kuni 0,5 tundi, 8% 

üle 3 tunni – õppimisele kulutatav aeg on võrreldes eelmise õppeaastaga kahanenud (nt eelmisel 

õppeaasta põhjal kulutas 32% õpilastest õppimisele 0,5-1 tundi). 

Enamik õpilasi tunneb, et neil läheb koolis pigem hästi (54%), 20% tunneb, et väga hästi ning 21%, 

et rahuldavalt. 
 


