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Ülevaade 2014/2015 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  

 Märts 2015 

 Kõikide valimisse kuuluvate klassidega viisid küsitluse läbi arendusjuht ja klassijuhatajad, 

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 

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

vastuseid või teha ettepanekuid. 

 Graafikutel esitatud tulemused on absoluutarvudes ja protsentides.  

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

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

täiesti nõus“ ning „Ei oska vastata“. 

 

Vastajate arv         

  Õpilasi Vastajaid 

Vastajate 

% 

õpilaste 

üldarvust   

Kokku 280 238 85   

5. klassid 87 80 92   

7. klassid 69 61 84  

9. klassid 72 62 86   

11. klassid 52 38 73   

 

Käesolev kokkuvõte kajastab koondstatistikat kogu õpilaste 2014/2015 õppeaasta rahulolu-uuringust 

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. 

  



5 
 

 

 
Jüri Gümnaasium 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Koondstatistika 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri 2015 



6 
 

Koolikeskkond ja suhted 
 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 113 47.5 

3 72 30.3 

5 33 13.9 

2 13 5.5 

Ei oska vastata 4 1.7 

1 3 1.3 

kokku 238  

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

4 109 45.8 

5 89 37.4 

3 28 11.8 

2 7 2.9 

1 3 1.3 

Ei oska vastata 2 0.8 

kokku 238  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 106 44.5 

3 57 23.9 

5 57 23.9 

2 8 3.4 

Ei oska vastata 7 2.9 

1 3 1.3 

kokku 238  

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 89 37.4 

3 78 32.8 

5 50 21.0 

2 12 5.0 

Ei oska vastata 6 2.5 

1 3 1.3 

kokku 238  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

4 70 29.4 

3 68 28.6 

5 68 28.6 

2 16 6.7 

Ei oska vastata 10 4.2 

1 6 2.5 

kokku 238  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 84 35.3 

5 52 21.8 

3 49 20.6 

Ei oska vastata 26 10.9 

2 15 6.3 

1 12 5.0 

kokku 238  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

5 102 42.9 

4 62 26.1 

3 37 15.5 

Ei oska vastata 20 8.4 

2 13 5.5 

1 4 1.7 

kokku 238  

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 133 55.9 

4 69 29.0 

3 20 8.4 

Ei oska vastata 7 2.9 

2 5 2.1 

1 4 1.7 

kokku 238  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 86 36.1 

5 71 29.8 

3 38 16.0 

Ei oska vastata 24 10.1 

2 11 4.6 

1 8 3.4 

kokku 238  

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

4 92 38.7 

5 91 38.2 

3 27 11.3 

Ei oska vastata 11 4.6 

2 9 3.8 

1 8 3.4 

kokku 238  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 110 46.2 

4 77 32.4 

3 34 14.3 

Ei oska vastata 8 3.4 

2 7 2.9 

1 2 0.8 

kokku 238  

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

5 88 37.0 

4 84 35.3 

3 43 18.1 

1 8 3.4 

2 8 3.4 

Ei oska vastata 7 2.9 

kokku 238  
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Õppetöö läbiviimine 
 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 90 38.0 

5 77 32.5 

3 53 22.4 

Ei oska vastata 10 4.2 

2 4 1.7 

1 3 1.3 

kokku 237  

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 116 48.9 

5 69 29.1 

3 43 18.1 

Ei oska vastata 5 2.1 

1 3 1.3 

2 1 0.4 

kokku 237  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

5 99 41.8 

4 76 32.1 

3 37 15.6 

Ei oska vastata 12 5.1 

2 8 3.4 

1 5 2.1 

kokku 237  

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 87 36.7 

5 80 33.8 

3 41 17.3 

2 21 8.9 

Ei oska vastata 5 2.1 

1 3 1.3 

kokku 237  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 94 39.7 

3 60 25.3 

5 53 22.4 

2 17 7.2 

1 8 3.4 

Ei oska vastata 5 2.1 

kokku 237  

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 140 59.1 

4 67 28.3 

3 17 7.2 

Ei oska vastata 8 3.4 

1 3 1.3 

2 2 0.8 

kokku 237  

 

 



15 
 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 67 28.3 

3 60 25.3 

5 47 19.8 

Ei oska vastata 39 16.5 

2 13 5.5 

1 11 4.6 

kokku 237  

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 65 27.5 

3 61 25.8 

5 60 25.4 

Ei oska vastata 29 12.3 

2 14 5.9 

1 7 3.0 

kokku 236  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 98 41.4 

2 -– 3 tundi 45 19.0 

kuni 0,5 tundi 44 18.6 

ei oska vastata 32 13.5 

üle 3 tunni 18 7.6 

kokku 237  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 

variant n % 

5 98 41.4 

4 79 33.3 

3 33 13.9 

2 11 4.6 

Ei oska vastata 10 4.2 

1 6 2.5 

kokku 237  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 78 32.9 

4 73 30.8 

Ei oska vastata 31 13.1 

3 28 11.8 

2 20 8.4 

1 7 3.0 

kokku 237  

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 91 38.4 

4 81 34.2 

3 38 16.0 

2 13 5.5 

Ei oska vastata 10 4.2 

1 4 1.7 

kokku 237  

 



18 
 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

5 53 22.4 

4 48 20.3 

3 47 19.8 

1 45 19.0 

2 35 14.8 

Ei oska vastata 9 3.8 

kokku 237  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

3 64 27.0 

4 61 25.7 

5 41 17.3 

2 29 12.2 

Ei oska vastata 25 10.5 

1 17 7.2 

kokku 237  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

4 68 28.7 

5 56 23.6 

Ei oska vastata 44 18.6 

3 41 17.3 

1 14 5.9 

2 14 5.9 

kokku 237  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

Ei oska vastata 57 24.1 

4 57 24.1 

5 41 17.3 

3 38 16.0 

2 25 10.5 

1 19 8.0 

kokku 237  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 85 35.9 

4 67 28.3 

3 37 15.6 

Ei oska vastata 25 10.5 

2 13 5.5 

1 10 4.2 

kokku 237  

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 89 37.6 

4 80 33.8 

Ei oska vastata 32 13.5 

3 24 10.1 

2 8 3.4 

1 4 1.7 

kokku 237  



21 
 

Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

5 96 40.5 

4 88 37.1 

3 31 13.1 

2 10 4.2 

1 9 3.8 

Ei oska vastata 3 1.3 

kokku 237  

 

 

Taustandmed 
 

Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 128 54.0 

5-väga hästi 64 27.0 

3-rahuldavalt 34 14.3 

2-pigem halvasti 7 3.0 

1-väga halvasti 4 1.7 

kokku 237  
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Käin ..... 

 

variant n % 

5 .klassis 79 33.3 

9. klassis 61 25.7 

7. klassis 60 25.3 

11. klassis 37 15.6 

kokku 237  

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

mees 122 51.5 

naine 115 48.5 

kokku 237  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

Kirjaviis üldjoontes muutmata, isikustatud kommentaarid on edastatud otse töötajatele ja 

õpetajale ning vastused „ei tea“, „ei oska vastata“ jms on eemaldatud. 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Õpetajaid on erinevaid osad nendest on väga heaks eeskujuks, osade kohta ei hakka kommenteerima. 

Väiksematele võiks seletada milliseid sõnu võib kasutada, milliseid mitte- tihtipeale austus vanemate 

inimeste vastu puudub. Mõned õpetajad võiksid asju rohkem seletada ja läbi rääkida. 

Toitlustamine hea 

Keskkond on lärmakas,aga see just hea. Suhete kohta oskan seda öelda,et kõik saavad enamjaolt 

kõikidega läbi. 

Õpilastel on ükskõik kuidas õpetajad käituvad ja ei otsi neilt mingisugust eeskuju. Kindlad reeglid ja 

kokkulepped? Ei, ei ole. Väga paljud õpilased on leidnud endale mitu ideed, mis panevad nad 

mõtlema, et reeglid on tegelikusest teistsugused. Et võib ära minna kui õpetaja on 15 minutit 

puudunud ja ka õpetajad on nii väitnud, teised koolitöötajad, aga vastupidi. 

Ma ei soovi midagi lisada. 

Et oleks parem toit sööklas ja kui midagi juurde tahad pead sa saama. 

ei ole kindel 

ma arvan et midagi kõik on tore 

võib toitu alati juurde võtta 

Soovin et oleks peale saksa ja vene keele mingi muu kell ka 

meie koolis võiks olla toredam ja sõbralikum keskkond aga muidu mulle meeldib see kool 

Klass võiks paremini käituda 

teha rohkem kiva tunde 

Lapsed võiksid olla sõbralikumad Ei oleks õelad  

Sööklas tuleks anda poole õuna, pirni või apelsini asemel terve. Kogu aeg öeldakse, et tuleb süüa 

puuvilju ja koolis antakse ainult pool?! 

suht … 

kokatädi Jane on valmis mind ära kuulama. 

Leiba plz 

Sõbralikud ja abivalmid tädikesed. 

Tooge mulle leiba pls 

Koolis on hea seltskond, aga vahel tunnen ennast ebaturvaliselt ja mite just parimas seltskonnas. Kooli 

toit on hea, aga üks kord oli toidu sees juuksekarv. 

See ei ole päris normaalne, et kokad ei luba meil (viimane söögivahetund) toitu juurde võtta, kuigi 

seda on silmnähtavalt üle. Tekib küsimus, et mida sellega tehakse? Visatakse ära, et õpilased jumala 

eest rohkem süüa ei saaks? Viiakse koju? Absurdne! 

Õpetajad võiksid mõistlikumad õpilaste suhtes olla. 

Õpetajad pole õpilaste suhtes arvestavad.  

Korda tehakse ainult karmimaks, selle asemel, et kuldset keskteed leida. 

Täpselt ei oska öelda 

Kool ei peaks üritama reegleid luua selleks, et endal oleks alati õigus. Kooli all pean silmas õpetajaid 

ja muid töötajaid jms. Kui kool tahab, et õpilased reegleid järgiks, siis kontrollige oma õpetajaid, et ka 

nemad Eesti riigi seadusi järgiks. Tuleks korraldada küsitlused õpetajate kohta iga kuu. Kui üks 

õpetaja saab liiga palju negatiivset tagasiside tuleks probleemiga tegeleda. Probleem pole alati 
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õpilastes. Tunniplaani koostamisele tuleks kaasata ka õpilased ja vaadata, et tunniplaan sobiks 

ÕPILASTELE ka.. 

Mitte midagi kuna kõik on OK :) 

mitte midagi meie praegune kool on perfektne 

Vanemad klassid kiusavad nooremaid! 

vanemad klassid kipuvad nooremaid kiusama 

Õpetajad võiksid suhtuda õpilastesse paremini ja ei tohiks olla nii hajameelsed. Õpetajad võiksid 

seletada ka kõik teemad ilusti lahti mitte niimoodi et keegi ei saa aru (mõtlen siin oma klassijuhatajat) 

Õpetajad ei tohiks olla nii hajameelsed ja võiksid seletada paremini (pean silmas enda klassijuhatajat) 

midagi 

Koolis on head õpetajad 

Koolitoidu osas ei ole üldse rahul. Tihti on söök otsas ja koolikokad on ka väga ebameeldivad.Üks 

kokk või noh koristaja pritsis mu ükskord veega üle ja ei palunud vabandust. 

Osad nooremad õpilased on väga vaenulikud ning ei pea lugu vanematest, nii õpetajatest kui ka 

kaasõpilastest. 

koolis puudub ühtne vaimsus 

Söök on tihti otsas ja viimastele hilisematele sööjatele pakutakse teisi sööke, mida menüüs pole. 

Kui on probleem ei tegeleta mitte selle põhjuse vaid tagajärjega.  

osad nooremad õpilased ei austa vanemaid õpilasi ja käitutakse ebaviisakalt ning ülbelt 

Nn 'pahadeõpilaste' käitumine ei ole ju paranenud, seega on vaja midagi muud. 

kui me väiksed olime trügiti koguaeg meie ette  ja nüüd on meie kord aga me ei sa.  see on meie suhtes 

ebaaus  

Suhted õpilaste ja õpetajate vahel on üsnagi pingelised. Õpilased saavad ise omavahel hästi läbi, 

erandeid muidugi on ,aga enamjaolt on suhted head. 

Keskkond on sõbralik ja ka õpetajad tunnevad huvi tublimate õpilaste ja nende huvide üle, samas oleks 

tore ka õpetajatest rohkem teada. Leian, et tugikeskus on suurepärane täiendus siin koolis. 

Väga meeldiv psühholoog on Hedy Laidre  

Paljud õpetajad on tuimad ja kurjad ja ei motiveeri õpilasi pingutama, viivad nad tujust ära. Osad 

õpetajad on kas lapsikud, ei tunne ainet mida nad õpetavad või hoopis mõlemad korraga. 

Koolikeskkond on sõbralik ning alati leidub abivalmis õpilasi ja õpetajaid, kes vajadusel alati 

abistavad.  

Palju meeldivaid õpetajaid :) Aga kui tunnitöö tehtud või kehaline läbi ja peaksin ringi jalutama kooli 

peal, siis on ikka keegi, kes tuleb väga tõredalt süüdistama, selle asemel, et selgitada välja miks 

õpilane tunnis pole. Väga halb suhtumine koolitöötaja poolt. 

Liiga palju sodimisi on seintel klassides 

Väga hea. 

Meil on väga meeldivad õpetajad 

Olen rahul pole hullu :D 

Mulle meeldiks kui näiteks kas või 1 päev kuus saaksime me valida toidu söögi vahetunniks 

hääletamise abil millele saavad vastata kogu kooli õpilased. 

õpilased võiksid mitte kiusata 

Et suuremad ei noriks väikeste kallal 

Pikapäevas on kartulid vahel toored. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpetajad võiksid õpilasi aegsasti informeerida neid puudutava info kohta 
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On mõned ained kus nõrgematel õpilastel on tõsiselt keeruline teistega saamu pidada. Paljude ainete 

kohta see ei kehti, enamjaolt orienteerutakse pigem tugevamate järgi. 

Lihtsate ülesannete eest ei peaks kohe ühtesid õpilastele lajatama kui on jäänud millegi pärast 

tegemata. 

Õppetöö jaoks vajalik materjal on  hiljaks jäänud. Olen mitu korda ligenud kodutööd või kuulnud seda 

õpetajalt, oodates terast mingisugust allikat millega tööd teha(kuna nii nad väitsid, et see on seal) kuid 

see tuli alles kas homme või mitme mitme tunnipärast sinna (pärast seda kui ma õppima hakkan mis 

on praktiliselt kohe kui koju jõuan) ka konsultatsiooni ajad on tihtipeale samadel päevadel mis teeb 

koolis järgi jõudmise raskeks kui õpilane on haige olnud.  

midagi, sest saan aru mida õpetaja õpetab ja kui ma aru ei saa siis õpetaja seletab mulle ja teistele 

õpilastele kui nad aru ei saa       

laupäeval ja pühapäeval ei jäätaks õppida 

Õpetajad võiksid olla  abi valmsad ja aitata kes on hädas 

ei õpigi 

See on sujuv, endiselt esineb probleeme telefonide kasutusega ja õpilastega, kes ei tee kaasa. Peaks äki 

rohkem rakendama ebameeldivate õpilaste eemaldamist õppetundidest, et teised ei kannataks. 

õpetajad võiksid olla pisut seltsivamad, nad võiksid rohkem märgata õpilasi ja nende muresid ning 

probleeme. 

Õnneks on reaal, tava ja humanitaarklass. 

Ma ei jaksa üldse õppida kuna ma olen koguaeg väga väsinud  

Õppetöö on meie koolis hea, aga vahel jään oma sõbrale alla teadmiste poolest, kes käib minuga samas 

klassiastmes aga erinevas koolis. 

Karistused õpetajatele, kes lisavad kontrolltöid päevadele, kus need juba on; kes lisavad kodused tööd 

liiga hilja 

PALUKS VEEL ROHKEM ÕPPIMIST, ET ÕPILASELE EI JÄÄKS AEGA TEGELEDA OMA 

HUVIDEGA. 

Koduseid ülesandeid on liiga palju ja tunniplaan pole hästi läbi mõeldud osade klasside jaoks. 

Ükskülgne,enamjaolt igav 

Liiga palju. Jagaks uurimustöö kogu kümnaasiumi aja sisse. 

Oleneb olukorrast, mõni päev 0,5 tundi ning teinekord ka üle 3 tunni 

Koolis peavad mõned õpilased õppima ained mida nad oskavad juba. Näiteks 11.klassi inglise keel on 

paljudele õpilastele täiesti kasutu, sest õpetatakse maksimaalset B2 taseme kuigi osad õpilased on juba 

selle taseme läbinud. 

Õpime liiga palju üleliigset ja mõttetut ja koduseid töid on liiga palju 

Pidevalt on õppetöö koormus väga suur ja kurnav 

Kodutöö peaks olema lisa tunnitööle mitte lisatund. Õpetajad peaksid tunde läbiandma huvitavamalt, 

et õpilastes oleks suurem huvi aine ja üldse õppimise vastu. Tehnika areneb edasi iga nädalaga, kool 

on millegi pärast enam-vähem samas punktis kus ta on juba seisnud aastaid. Õppetöö on väga üksluine 

ja stressitekitav, õpilastes tekib vastikus tunne kooli ja õppimise suhtes juba üsna varakult (4.-6. 

klassis), midagi tuleb muuta. 

et inglise keel oleks iga päev 

Võid olla vähem koduseid töid, kuna alati on väga palju koduseid töid ja see kurnab õpilasi. 

Kodu tööd on huvitavad 

võiksite pöörata rohkem tähelepanu nõrgematele õpilatele. 

Õppetöö võiks olla mitmekesises ja funktsionaalsem. Kodustele ülesannetele kulutatav aeg on väga 

erinev, kohati on õppimist nii palju, et õppid mitu tundi. Näiteks kui ühel päeval on mitu tööd. 
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Teinekord on ainult paar ülesannet, mille saab väga ruttu tehtud. Negatiivsem ongi see, et õpetajad ei 

arvesta teiste aintetega ning siis pannaksegi vahel kõik tööd ühele päevale ja nädalale. 

Kontrolltööd on alati kõik ühel nädalal, võiks olla paremini jaotatud või siis üldse oleks eraldi 

arvestuse nädal nagu on nt. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Vahepeal ei pane õpetajad õppimist ka 

õigeaegselt Stuudiumisse või siis väga hilja. On olnud ka juhuseid kui õpetaja paneb õppimise alles 

sama päeva hommikul ja siis saavad kõik õpilased vastu päid ja jalgu, et miks on tegemata. 

õpetajad võiksid alati oma hommikused rohud ära võtta, mitte meie peal oma närve kulutama, kuna 

õpetajal on rohud võtmata 

Hästi palju ollakse hinnetes kinni, mitte ainult õpilased vaid ka õpetajad. Õpetajatele on oluline pigem 

tööd mitte see kas õpilased reaalselt ka teadmisi omandavad. Osad õpetajad nagu ei oskaks või ei 

tahaks õpetada. 

õpetajad võiksid näha kuidagi koduseid ülesandeid ka mitte ainult kontrolltöid. Enamus ajast õpetajad 

arvavad, et tunnikontrollid on väikse mahuga ja neid võib lõpmatuseni panna aga kui päevas on kuni 4 

tunnikontrolli siis see on natuke liig. 

Mõni päev ei ole midagi õppida ning järgmisel päeval pannakse väga palju õppida. Tunnid mida 

kulutan õppimiseks oleneb kui palju on õppida jäetud. 

õppetööde aeg on väga erinev. Vahel on ühel päeval teha 2 tv lehekülge, lugeda õpikust, kirjutada 

arutlus, õppida reeglid ning korrata kontrolltööks. Vahel aga pole õppida midagi, peale 2 lk lugemise. 

Küsimusele, kui palju päevas õppimisele kulutan on keeruline vastata. 

Iga õpetaja eesmärk võiks olla, et õpilatele saaks aine ilusti selgeks, mitte kahtede ja õppekava 

väliste/mõttetute harjutuste tegemine.  

Kodutöid jaotuvad ebaühtlaselt ja koormus läheb suureks. Õpetajad aga ei hooli õpilaste koormusest ja 

teistest ülesannetest. Eriti värvikaks juhuseks on see kui protestida kontrolltöö vastu (Sest sel päeval 

on juba kontrolltöö või on nädalas juba niigi palju töid) siis pannakse kontrolltöö tunnikontrolli alla ja 

pärast tehakse hinne arvestatavaks hindeks, mis on ebaaus õpilaste suhtes. 

Vahest harva on koduseid töid üle mõistuse, seega kodus õppimis aeg sõltub õpetaja tujust ja vahest ka 

iseloomust. Samas on vahest tunnis liiga halb töökeskkond, sest õpetaja ei suuda ohjeldada klassis 

valitsevat kisa ja lärmi. 

Liiga palju kodutööd 

liigapalju kodutöid  

Koduseid töid jäetakse liiga palju, kontrolltöid tehakse liiga tihti, pahandatakse kui õigeaegselt asjad 

tehud ei saa. 

Õppetööks vajalik info jõuab tavaliselt minuni õigeaegselt, kuid on ka juhuseid kui ma olen haige, et 

õpetajad unustavad vajaliku info stuudiumi lisamata. Siis saan info kätte sõpradelt.Kodustele 

ülesannetele kulutan ma tavaliselt umbes kahe tunni, kuid see oleneb ka sellest kui palju on õppida. 

Kui v'hem siis ei kuluta väga palju aega. 

Väga hea 

koduseid ülesanded võiks olla vähem eriti reedesel päeval. 

koduseid ülesandeid võiks vähem olla 

Vahel on palju kodutööd aga seda pole võimatult palju 

Kodutööd võik olla maksimum 4 aines ühel päeval ja kehalise kasvatuse tunde võiks rohkem olla. 

andekamatele lastele ei peaks andma nii palju koduseid ülesandeid 

Oleks hea, kui vähem kodutöid oleks. 

võiks vähem õppida jääda 

võiksime teha rohkem koostõõd 

et võiksime teha rohkem koostööd. 
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Tavaliselt läheb koduste tööde tegemiseks 5-15 min. 

tüdrukuid koheldatakse leebemalt  

Puhkepäevadeks jätta vähem õppimisi. 

Koduseid töid on teha normaalselt ei ole liiga palju ega liiga vähe 

Võiks teha rohkem üritusi seoses matemaatikaga näiteks :D Siis areneksid lapsed ka ja neile meeldiks 

koolis käia 

Oleneb palju õppida on. Tavaliselt on päris palju õppida 

Ei viitsi teha 

Võiks vähem kodutööd olla 

Et lapsed nii laisad poleks 

vähem kodutöid 

Minu arvamusel võiks ka keskenduda andekamatele õpilastele sama palju kui nõrgematele, sest kunagi 

on need targad inimesed kes riiki juhivad. Ma ei ütle et nõrgematele ei tohiks abi anda aga et 

andekatele keskendutaks sama palju 

Viimase küsimuse kohta oleneb kui palju õppida on. Ehk siis palju 

Kodutööd on nõmedad.End of story. 

Võiks olla sõbralikum 

paremad toidud 

Kõik on väga hästi ja võiks muuta ,suhtumis pahatesse lastesse 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

võiks olla suurem huviringide valik 

Koolis ei tohiks olla üritusi mis on KOHUSTUSLIKUD kui nende eest peab maksma või kui peab 

sportima.  

ok den 

Kool võiks korraldada klassidevahelise sulgpalli turniirid 

võiks olle rohkem huviringe. 

Õpetajad võiksid vähem õppida jätta. 

Vähem kodutöid plz 

küsitleda õpilasi, mis ringe või üritusi võiks teha 

Ma ei mõista, miks kool propageerib huvialaringe, kui gümnaasiumiõpilastel ei jää selleks absoluutselt 

aega? 

Seda ei eksisteeri, sest pole aega õppimise kõrvalt. -.- 

Koolis ei ole piisavalt üritusi ja õppetöö võtab liiga palju aega peale tundi lõppu. 

võiks olla arvuti või informaatika ring 

Lahedad 

pole eriti aega õppetööväliseid tegevusi harrastada 

Kool võiks korraldada rohkem talviseid väljasõite( Kuutsemäe, Kiviõli tuhamägi). 

Võiks olla ka vanematele klassidele rohkem huvitavaid ringe. 

Horosho 

kooli üritused ja traditsioonid on püsimatud ning pole tasemel. Kooli rahvatantsurühm on kehv. 

Õpilasesindus tegeleb väikeste ja tühisemate asjadega ning ei mõjuta otseselt kooli. Puudub aktiivsete 

õpilaste ring, mis mujal koolides on väljakujunenud. Huvijuhi ja õpilaste vaheline koostöö on liiga 

formaalne. 

Võiks toimuda rohkem õppetööväliseid tegevusi. 

Kohati on kodutöid nii palju, et ei jää aega muuks 
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meie koolis on küll palju huviringe aga võiks olla veel ja erinevatest valdkondadest 

Kadri Koort on väga aktiivne ürituste korraldamises. 

liiga palju kodutöid  

Sel aastal ei osale ma kooli poolt pakutud huviringides, kuigi tegin seda eelmine aasta ja jäin väga 

rahule. Ainus asi mida oleks lisada on see, et arendataks kunstikooli poolt, sest see on võrreldes teist 

huvialakooli harudega tahaplaanile jäänud ning ei saa piisavalt tähelepanu. 

Kool võiks luua võimaluse vanematel õpilastel osaleda spetsialiseerunud spordiringides, nagu näiteks 

jalgpalli trenn, samuti võiks olla ka ringid eraldi õpilastele nii, et kui ei saada ringi jaoks piisavalt 

inimesi kokku, siis oleks võimalus tegeleda huvitatud õpilastega individuaalselt, samuti oleks huvitav 

kabe ring, mis oleks teistsugune võrreldes male ringi ja teiste ringidega. 

kodutöid võiks vähem olla  

Huvialadele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, pööratakse tähelepanu rohkem õppeainetele. 

Minu arvates on huviringe rohkem algklasside ning gümnaasiumi õpilastele. Tihtipeale ei ole leidnud 

mingisugust huviringi põhikoolile. Neid on tunduvalt vähem.Õppetöö üldjuhul jätab aega 

huviringideks. Vahel on olnud juhuseid, kus enamik aineõpetajaid jätavad oma kontrolltööd ning 

hindelised tööd veerandi viimasele või eelviimasele nädalale. See on halb, sest pikk veerand on selja 

taga ning väsimust on tunda. Loodan, et seda muret vähendatakse. 

Väga hea 

Võiks saada Jüri välistes huviringides käia... 

võiks lastele anda rohkem võimalusi ise valida !!!!! 

Võiks olla mõni äge tantsutrupp...  

LASTEL ON TÕESTI VAJA VÄHEM KODU TÖID!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ma pole õppeesinduse tegevustest kui ka üritustest kuulnud kaua aega.meh. 

 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Pädevamad õpetajad 

Võtta raskemad teemad ja need arglasemalt läbi võtta. 

Gümnaasiumis võiks olla neli suunda ja rohkem õpilasi mahutada. ja õpilastel kes on käinud esimesest 

klassist, võiks olla mingi eelis pääsemisega gümnaasiumisse. 

mina sooviksin et meie koolis oleks avaram valik tegeleda oma huvidega ja rohkem huviringe 

ei olegi see kool on suur siin on palju inimesi ja mulle meeldibki see kool just nii nagu see on 

Parem Wi-Fi 

Koolil pole nii hea maine, seda tuleks kuidagi parandada. 

esiteks juba füüsika tase on liiga nõrkkarjääripäeval külalisõpilased rääkisid, et ei tule siia kooli 

füüsika pärast.  

Tehke oma gümnaasiumisüsteem korda. 

Rohkem üritusi, valikaineid peaks saama vahetada ja ära võtta, uurimustöö ei peaks olema kohustuslik 

sest see võtab liiga palju aega, peaks õpetama kõrgemal tasemel inglise keelt või laskma õpilastelt 

tunnist loobuda kui nad on selle taseme juba saavutanud 

Sorteerida õppekavas sisaldavat 

Arvestada rohkem õpilastega kuna kool on nende jaoks mitte õpetajatele kohvijoomise jaoks. 

Vähem reegleid 

Võiks olla selline postkast koolis, kuhu õpilased saaksid oma mõtteid jagada ja oma muredest kurta 

ning kui õpilastel on mure oma õpetajaga, siis võiksid nasd sinna postkasti ka panna kirja oma 

muredest, mis neil oma õpetajatega on 
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midagi 

Õppimine võiks olla abi vahenditega 

Õpetajate kõrgem tase ning õppimistahte tõstmine. 

1.küsimus)Koolis on hea maine, seetõttu vaidakad võtavad gümnaasiumikohti ära. Loodan, et saan 

sisse. 

Parem bussi teenuse pakkuja. 

Pöörata tähelepanu kooli ühtusele, sest siin on niigi palju õpilasi ning tihti tundub hoopis lehmade 

karjatamisena. Kõik on liiga range. 

Ärge võtke kooli vastu igast suvalisi tüüpe. Näiteks õpetajaid, kes ei oska õpilastega normaalselt 

suhelda´. samuti võiks kool jagada rohkem käskkirju põhjuseta puudumiste osas. nii sunnivad 

vanemad lapsi ka rohkem koolis käima. 

See, kas tulevikus hakkama saan on suuresti minu enda teha. Kui vaatan oma vendi, kes on JG 

lõpetanud, õpivad praegu tasuta kohtadel endale meelepäraseid valdkondi, siis usun, et ka mina saan 

JG haridusega hakkama ja löön elus läbi, senikaua kuni viitsin tunnis kuulata ja koduseid ülesandeid 

lahendada. See on väga individuaalne. 

liiga palju kodutöid  

Kontrollida koormust. 

Arendada koolis olevaid sportimis võimalusi, kooli staadion on vananenud ja vajaks uuemat 

kunstmuru kihti, samuti võiks eksisteerida väravad vanas saalis. On näha, et kool on oma maine nimel 

kõvasti tööd teinud, kuid on siiski omad miinused ja kooli suhtutakse rohkem, kui tagavara plaanina, 

oleks tore, kui kool suudaks olla kunagi üks eliitkoolidest, kelle maine oleks kõikjal suurepärane 

Õpilasesindus on vaja välja vahetada, kuna praegused juhid ei soovi koolielu muuta vaid olla seal 

ühingus oma tiitli pärast 

rohkem küsitlusi iga asja kohta, et oleks kõigil võimalus kaasa lüüa. 

Võiks paremaid õpetajaid palgata, vähem õpilasi kooli sisse lasta või kooli veelgi suurendada, 

haruldasi huvialasid võiks kooli tuua, huvialasid võiks arvestada, vanemad õpilased noortematest 

eraldada, sest nad segavad õppimist oma jubeda kisaga, lühemad koolipäevad(khm6tundimaxkhm), 

rohkem üritusi, parem õpilasesindus, söögivahetunnid korda(liiga palju inimesi korraga söömas 

hetkese seisuga) 

Arvan, et praegu jätab kool väga hea mulje neile õpilastele, kes kaaluvad siia kooli tulemist. Muidugi 

alati on kasuks uute ning toredate ideede jaoks, mis kooli aredavad. Kahjuks praegu ei oska midagi 

väla pakkuda. 

Vähem kodutöid, et oleks aega sotsiaalseks eluks, saaks piisavalt und ja oleks võimelik tegeleda spordi 

ja muude huvidega 

Vähem õppimist lastele, SEE KURNAB ÄRA!!! 

seitsmendas klassis võiks olla mitte ühtegi tasemetööd kuna meil juba on viiendas ja kuuendas ja 

kaheksandas ja üheksandas eksamid miks on vaja teha ka seitsmendas meile tasemetöö?  

Õpilastele rohkem individuaalselt tähelepanu anda ja hinnata meid meie oma võimete kohaselt 

kool võiks korraldada rohkem mängulisi üritusi!!!! 

koolis võiks olla loomade ring 

Koolis võiks olla loomadering 

Arutada rohkem õpitu üle. 

Et oleks rohkem turvainimesi 

Mitte õppida asju mida suurena vaja ei ole 

Võiks olla samas lihtsam, et pääseda 10 klassi edasi 

vähem kodu töid!!!!!!!!!!! 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 34 42.5 

3 23 28.8 

5 12 15.0 

2 7 8.8 

1 2 2.5 

Ei oska vastata 2 2.5 

kokku 80  

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

5 38 47.5 

4 28 35.0 

3 9 11.2 

1 2 2.5 

2 2 2.5 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 80  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 34 42.5 

3 21 26.2 

5 13 16.2 

2 6 7.5 

Ei oska vastata 4 5.0 

1 2 2.5 

kokku 80  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

5 28 35.0 

4 26 32.5 

3 20 25.0 

Ei oska vastata 3 3.8 

2 2 2.5 

1 1 1.2 

kokku 80  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

5 40 50.0 

4 25 31.2 

3 9 11.2 

Ei oska vastata 3 3.8 

2 2 2.5 

1 1 1.2 

kokku 80  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

5 32 40.0 

4 25 31.2 

Ei oska vastata 11 13.8 

3 6 7.5 

2 4 5.0 

1 2 2.5 

kokku 80  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

5 47 58.8 

4 15 18.8 

3 10 12.5 

Ei oska vastata 5 6.2 

2 2 2.5 

1 1 1.2 

kokku 80  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 57 71.2 

4 17 21.2 

Ei oska vastata 3 3.8 

3 2 2.5 

1 1 1.2 

kokku 80  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

5 30 37.5 

4 21 26.2 

3 12 15.0 

Ei oska vastata 12 15.0 

2 3 3.8 

1 2 2.5 

kokku 80  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 38 47.5 

4 26 32.5 

3 7 8.8 

1 4 5.0 

2 3 3.8 

Ei oska vastata 2 2.5 

kokku 80  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 42 52.5 

4 17 21.2 

3 15 18.8 

Ei oska vastata 4 5.0 

1 1 1.2 

2 1 1.2 

kokku 80  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

5 35 43.8 

4 22 27.5 

3 12 15.0 

2 5 6.2 

1 3 3.8 

Ei oska vastata 3 3.8 

kokku 80  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

5 42 53.2 

4 24 30.4 

3 10 12.7 

Ei oska vastata 2 2.5 

1 1 1.3 

kokku 79  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

5 35 44.3 

4 29 36.7 

3 12 15.2 

1 2 2.5 

Ei oska vastata 1 1.3 

kokku 79  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

5 44 55.7 

4 24 30.4 

3 4 5.1 

Ei oska vastata 4 5.1 

2 2 2.5 

1 1 1.3 

kokku 79  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

5 34 43.0 

4 26 32.9 

3 11 13.9 

2 5 6.3 

Ei oska vastata 2 2.5 

1 1 1.3 

kokku 79  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 32 40.5 

5 29 36.7 

3 14 17.7 

Ei oska vastata 3 3.8 

1 1 1.3 

kokku 79  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 51 64.6 

4 19 24.1 

Ei oska vastata 5 6.3 

3 3 3.8 

1 1 1.3 

kokku 79  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

3 21 26.6 

Ei oska vastata 21 26.6 

5 14 17.7 

4 13 16.5 

2 6 7.6 

1 4 5.1 

kokku 79  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

5 27 34.6 

4 21 26.9 

3 12 15.4 

Ei oska vastata 12 15.4 

2 4 5.1 

1 2 2.6 

kokku 78  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 44 55.7 

ei oska vastata 15 19.0 

kuni 0,5 tundi 12 15.2 

2 -– 3 tundi 8 10.1 

kokku 79  

 

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 

variant n % 

5 49 62.0 

4 18 22.8 

3 6 7.6 

Ei oska vastata 3 3.8 

1 2 2.5 

2 1 1.3 

kokku 79  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 42 53.2 

4 23 29.1 

3 6 7.6 

Ei oska vastata 5 6.3 

2 3 3.8 

kokku 79  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 44 55.7 

4 23 29.1 

3 8 10.1 

1 2 2.5 

Ei oska vastata 2 2.5 

kokku 79  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

5 27 34.2 

4 21 26.6 

3 16 20.3 

1 7 8.9 

2 6 7.6 

Ei oska vastata 2 2.5 

kokku 79  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

4 22 27.8 

3 20 25.3 

5 17 21.5 

Ei oska vastata 13 16.5 

2 7 8.9 

kokku 79  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

4 27 34.2 

5 18 22.8 

Ei oska vastata 14 17.7 

3 13 16.5 

2 4 5.1 

1 3 3.8 

kokku 79  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

Ei oska vastata 23 29.1 

4 19 24.1 

5 16 20.3 

3 11 13.9 

2 8 10.1 

1 2 2.5 

kokku 79  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 47 59.5 

4 17 21.5 

Ei oska vastata 7 8.9 

3 5 6.3 

1 3 3.8 

kokku 79  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 43 54.4 

4 26 32.9 

Ei oska vastata 6 7.6 

3 3 3.8 

1 1 1.3 

kokku 79  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

5 55 69.6 

4 15 19.0 

3 7 8.9 

1 1 1.3 

Ei oska vastata 1 1.3 

kokku 79  

 

 

Taustandmed  
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 41 51.9 

5-väga hästi 30 38.0 

3-rahuldavalt 5 6.3 

2-pigem halvasti 2 2.5 

1-väga halvasti 1 1.3 

kokku 79  
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Sinu sugu: 

 

variant n % 

naine 42 53.2 

mees 37 46.8 

kokku 79  
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5. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

Kirjaviis üldjoontes muutmata 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Et oleks parem toit sööklas ja kui midagi juurde tahad pead sa saama. 

ei ole kindel 

ma arvan et midagi kõik on tore 

võib toitu alati juurde võtta 

Soovin et oleks peale saksa ja vene keele mingi muu kell ka 

meie koolis võiks olla toredam ja sõbralikum keskkond aga muidu mulle meeldib see kool 

Klass võiks paremini käituda 

teha rohkem kiva tunde 

Lapsed võiksid olla sõbralikumad Ei oleks õelad  

Mitte midagi kuna kõik on OK :) 

mitte midagi meie praegune kool on perfektne 

Vanemad klassid kiusavad nooremaid! 

vanemad klassid kipuvad nooremaid kiusama 

Õpetajad ei tohiks olla nii hajameelsed ja võiksid seletada paremini (pean silmas enda klassijuhatajat) 

midagi 

Koolis on head õpetajad 

õpilased võiksid mitte kiusata 

Et suuremad ei noriks väikeste kallal 

Pikapäevas on kartulid vahel toored. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

midagi, sest saan aru mida õpetaja õpetab ja kui ma aru ei saa siis õpetaja seletab mulle ja teistele 

õpilastele kui nad aru ei saa       

laupäeval ja pühapäeval ei jäätaks õppida 

Õpetajad võiksid olla  abi valmsad ja aitata kes on hädas 

et inglise keel oleks iga päev 

Kodu tööd on huvitavad 

andekamatele lastele ei peaks andma nii palju koduseid ülesandeid 

Oleks hea, kui vähem kodutöid oleks. 

võiks vähem õppida jääda 

et võiksime teha rohkem koostööd. 

Tavaliselt läheb koduste tööde tegemiseks 5-15 min. 

tüdrukuid koheldatakse leebemalt  

Puhkepäevadeks jätta vähem õppimisi. 

Koduseid töid on teha normaalselt ei ole liiga palju ega liiga vähe 

Võiks teha rohkem üritusi seoses matemaatikaga näiteks :D Siis areneksid lapsed ka ja neile meeldiks 

koolis käia 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

võiks olla arvuti või informaatika ring 

Lahedad 

võiks lastele anda rohkem võimalusi ise valida !!!!! 

Võiks olla mõni äge tantsutrupp... 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Mul ei ole ettepanekuid 

mina sooviksin et meie koolis oleks avaram valik tegeleda oma huvidega ja rohkem huviringe 

ei olegi see kool on suur siin on palju inimesi ja mulle meeldibki see kool just nii nagu see on 

Vähem reegleid 
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Võiks olla selline postkast koolis, kuhu õpilased saaksid oma mõtteid jagada ja oma muredest kurta 

ning kui õpilastel on mure oma õpetajaga, siis võiksid nasd sinna postkasti ka panna kirja oma 

muredest, mis neil oma õpetajatega on 

midagi 

Õppimine võiks olla abi vahenditega 

kool võiks korraldada rohkem mängulisi üritusi!!!! 

Koolis võiks olla loomadering 

Arutada rohkem õpitu üle. 

Et oleks rohkem turvainimesi 

Mitte õppida asju mida suurena vaja ei ole 
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Jüri Gümnaasium 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

7. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 35 57.4 

3 16 26.2 

5 7 11.5 

2 2 3.3 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

4 35 57.4 

5 14 23.0 

3 9 14.8 

2 2 3.3 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 29 47.5 

3 19 31.1 

5 11 18.0 

2 1 1.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 27 44.3 

3 18 29.5 

5 14 23.0 

2 1 1.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

4 21 34.4 

5 18 29.5 

3 16 26.2 

Ei oska vastata 3 4.9 

2 2 3.3 

1 1 1.6 

kokku 61  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 28 45.9 

5 15 24.6 

Ei oska vastata 9 14.8 

3 6 9.8 

1 2 3.3 

2 1 1.6 

kokku 61  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

5 28 45.9 

4 15 24.6 

3 9 14.8 

Ei oska vastata 7 11.5 

2 2 3.3 

kokku 61  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 47 77.0 

4 11 18.0 

Ei oska vastata 2 3.3 

2 1 1.6 

kokku 61  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 24 39.3 

5 22 36.1 

Ei oska vastata 7 11.5 

3 6 9.8 

2 2 3.3 

kokku 61  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

4 36 59.0 

5 19 31.1 

3 3 4.9 

Ei oska vastata 2 3.3 

1 1 1.6 

kokku 61  

 

 

 



56 
 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

4 31 50.8 

5 23 37.7 

3 5 8.2 

Ei oska vastata 2 3.3 

kokku 61  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 24 39.3 

5 17 27.9 

3 14 23.0 

2 3 4.9 

Ei oska vastata 2 3.3 

1 1 1.6 

kokku 61  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 26 43.3 

5 21 35.0 

3 7 11.7 

Ei oska vastata 5 8.3 

2 1 1.7 

kokku 60  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 33 55.0 

5 13 21.7 

3 12 20.0 

Ei oska vastata 2 3.3 

kokku 60  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

5 27 45.0 

4 14 23.3 

3 13 21.7 

Ei oska vastata 4 6.7 

1 1 1.7 

2 1 1.7 

kokku 60  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

5 25 41.7 

4 22 36.7 

3 10 16.7 

Ei oska vastata 2 3.3 

2 1 1.7 

kokku 60  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 25 41.7 

3 17 28.3 

5 13 21.7 

2 3 5.0 

1 1 1.7 

Ei oska vastata 1 1.7 

kokku 60  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 43 71.7 

4 14 23.3 

Ei oska vastata 2 3.3 

3 1 1.7 

kokku 60  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

5 17 28.3 

4 16 26.7 

3 13 21.7 

Ei oska vastata 11 18.3 

1 2 3.3 

2 1 1.7 

kokku 60  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

5 23 38.3 

4 20 33.3 

3 10 16.7 

Ei oska vastata 5 8.3 

1 1 1.7 

2 1 1.7 

kokku 60  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 29 48.3 

kuni 0,5 tundi 15 25.0 

2 -– 3 tundi 11 18.3 

ei oska vastata 4 6.7 

üle 3 tunni 1 1.7 

kokku 60  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 

variant n % 

5 25 41.7 

4 24 40.0 

3 5 8.3 

2 3 5.0 

Ei oska vastata 3 5.0 

kokku 60  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 21 35.0 

4 18 30.0 

Ei oska vastata 10 16.7 

3 8 13.3 

2 2 3.3 

1 1 1.7 

kokku 60  

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

4 26 43.3 

5 20 33.3 

3 8 13.3 

Ei oska vastata 4 6.7 

2 2 3.3 

kokku 60  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

3 14 23.3 

2 13 21.7 

5 13 21.7 

4 12 20.0 

Ei oska vastata 5 8.3 

1 3 5.0 

kokku 60  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

4 15 25.0 

3 14 23.3 

5 13 21.7 

Ei oska vastata 8 13.3 

1 6 10.0 

2 4 6.7 

kokku 60  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

5 17 28.3 

4 16 26.7 

Ei oska vastata 12 20.0 

3 9 15.0 

2 4 6.7 

1 2 3.3 

kokku 60  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

4 18 30.0 

Ei oska vastata 15 25.0 

5 12 20.0 

3 9 15.0 

2 5 8.3 

1 1 1.7 

kokku 60  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 26 43.3 

4 23 38.3 

Ei oska vastata 7 11.7 

1 2 3.3 

3 2 3.3 

kokku 60  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 25 41.7 

4 17 28.3 

Ei oska vastata 12 20.0 

3 5 8.3 

1 1 1.7 

kokku 60  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

4 27 45.0 

5 24 40.0 

3 5 8.3 

1 2 3.3 

Ei oska vastata 2 3.3 

kokku 60  

 

 

 

Taustandmed  
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 35 58.3 

5-väga hästi 17 28.3 

3-rahuldavalt 7 11.7 

1-väga halvasti 1 1.7 

kokku 60  



67 
 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

mees 32 53.3 

naine 28 46.7 

kokku 60  
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7. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

Kirjaviis üldjoontes muutmata 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

kokatädi Jane on valmis mind ära kuulama. 

Leiba plz 

Sõbralikud ja abivalmid tädikesed. 

Tooge mulle leiba pls 

Koolis on hea seltskond, aga vahel tunnen ennast ebaturvaliselt ja mite just parimas seltskonnas. Kooli 

toit on hea, aga üks kord oli toidu sees juuksekarv. 

Õpetajad võiksid suhtuda õpilastesse paremini ja ei tohiks olla nii hajameelsed. Õpetajad võiksid 

seletada ka kõik teemad ilusti lahti mitte niimoodi et keegi ei saa aru (mõtlen siin oma klassijuhatajat) 

Liiga palju sodimisi on seintel klassides 

Väga hea. 

Meil on väga meeldivad õpetajad 

Olen rahul pole hullu :D 

Mulle meeldiks kui näiteks kas või 1 päev kuus saaksime me valida toidu söögi vahetunniks 

hääletamise abil millele saavad vastata kogu kooli õpilased. 

Võiks olla sõbralikum 

paremad toidud 

Kõik on väga hästi ja võiks muuta ,suhtumis pahatesse lastesse 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

õpetajad võiksid olla pisut seltsivamad, nad võiksid rohkem märgata õpilasi ja nende muresid ning 

probleeme. 

Õnneks on reaal, tava ja humanitaarklass. 

Ma ei jaksa üldse õppida kuna ma olen koguaeg väga väsinud  

Õppetöö on meie koolis hea, aga vahel jään oma sõbrale alla teadmiste poolest, kes käib minuga samas 

klassiastmes aga erinevas koolis. 

Võid olla vähem koduseid töid, kuna alati on väga palju koduseid töid ja see kurnab õpilasi. 

Väga hea 

koduseid ülesanded võiks olla vähem eriti reedesel päeval. 

koduseid ülesandeid võiks vähem olla 

Vahel on palju kodutööd aga seda pole võimatult palju 

Kodutööd võik olla maksimum 4 aines ühel päeval ja kehalise kasvatuse tunde võiks rohkem olla. 

võiksime teha rohkem koostõõd 

Oleneb palju õppida on. Tavaliselt on päris palju õppida 

Ei viitsi teha 

Võiks vähem kodutööd olla 

Et lapsed nii laisad poleks 

vähem kodutöid 

Minu arvamusel võiks ka keskenduda andekamatele õpilastele sama palju kui nõrgematele, sest kunagi 

on need targad inimesed kes riiki juhivad. Ma ei ütle et nõrgematele ei tohiks abi anda aga et 

andekatele keskendutaks sama palju 

Viimase küsimuse kohta oleneb kui palju õppida on. Ehk siis palju 

Kodutööd on nõmedad.End of story. 
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Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

võiks olle rohkem huviringe. 

Õpetajad võiksid vähem õppida jätta. 

Vähem kodutöid plz 

Väga hea 

Võiks saada Jüri välistes huviringides käia... 

LASTEL ON TÕESTI VAJA VÄHEM KODU TÖID!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ma pole õppeesinduse tegevustest kui ka üritustest kuulnud kaua aega.meh. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Vähem õppimist lastele, SEE KURNAB ÄRA!!! 

seitsmendas klassis võiks olla mitte ühtegi tasemetööd kuna meil juba on viiendas ja kuuendas ja 

kaheksandas ja üheksandas eksamid miks on vaja teha ka seitsmendas meile tasemetöö?  

Õpilastele rohkem individuaalselt tähelepanu anda ja hinnata meid meie oma võimete kohaselt 

koolis võiks olla loomade ring 

Võiks olla samas lihtsam, et pääseda 10 klassi edasi 

vähem kodu töid!!!!!!!!!!!!!! 
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Jüri Gümnaasium 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

9. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 32 51.6 

3 16 25.8 

5 11 17.7 

1 1 1.6 

2 1 1.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 62  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

4 26 41.9 

5 24 38.7 

3 9 14.5 

2 2 3.2 

1 1 1.6 

kokku 62  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 26 41.9 

5 25 40.3 

3 8 12.9 

1 1 1.6 

2 1 1.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 62  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 28 45.2 

3 21 33.9 

5 7 11.3 

1 2 3.2 

2 2 3.2 

Ei oska vastata 2 3.2 

kokku 62  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

3 26 41.9 

4 21 33.9 

5 8 12.9 

Ei oska vastata 3 4.8 

1 2 3.2 

2 2 3.2 

kokku 62  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 26 41.9 

3 18 29.0 

Ei oska vastata 6 9.7 

5 5 8.1 

1 4 6.5 

2 3 4.8 

kokku 62  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

4 23 37.1 

5 20 32.3 

3 11 17.7 

Ei oska vastata 4 6.5 

2 3 4.8 

1 1 1.6 

kokku 62  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 28 45.2 

4 24 38.7 

3 7 11.3 

2 2 3.2 

1 1 1.6 

kokku 62  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 25 40.3 

5 15 24.2 

3 12 19.4 

Ei oska vastata 5 8.1 

1 3 4.8 

2 2 3.2 

kokku 62  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

4 23 37.1 

5 22 35.5 

3 8 12.9 

Ei oska vastata 4 6.5 

2 4 6.5 

1 1 1.6 

kokku 62  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 31 50.0 

4 18 29.0 

3 7 11.3 

2 5 8.1 

1 1 1.6 

kokku 62  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 24 38.7 

5 23 37.1 

3 9 14.5 

1 4 6.5 

2 2 3.2 

kokku 62  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 28 45.9 

3 15 24.6 

5 13 21.3 

Ei oska vastata 3 4.9 

1 1 1.6 

2 1 1.6 

kokku 61  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 31 50.8 

3 14 23.0 

5 14 23.0 

1 1 1.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

4 23 37.7 

5 22 36.1 

3 8 13.1 

Ei oska vastata 4 6.6 

1 2 3.3 

2 2 3.3 

kokku 61  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 26 42.6 

5 16 26.2 

3 12 19.7 

2 5 8.2 

1 2 3.3 

kokku 61  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 27 44.3 

3 15 24.6 

5 10 16.4 

2 4 6.6 

1 4 6.6 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 39 63.9 

4 16 26.2 

3 3 4.9 

1 2 3.3 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 27 44.3 

3 12 19.7 

5 12 19.7 

2 4 6.6 

1 3 4.9 

Ei oska vastata 3 4.9 

kokku 61  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

3 22 36.1 

4 17 27.9 

5 9 14.8 

Ei oska vastata 5 8.2 

2 5 8.2 

1 3 4.9 

kokku 61  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 20 32.8 

kuni 0,5 tundi 15 24.6 

2 -– 3 tundi 13 21.3 

ei oska vastata 7 11.5 

üle 3 tunni 6 9.8 

kokku 61  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 

variant n % 

4 25 41.0 

5 16 26.2 

3 11 18.0 

1 3 4.9 

2 3 4.9 

Ei oska vastata 3 4.9 

kokku 61  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

4 23 37.7 

5 12 19.7 

Ei oska vastata 9 14.8 

3 8 13.1 

2 5 8.2 

1 4 6.6 

kokku 61  

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 23 37.7 

4 17 27.9 

3 12 19.7 

2 5 8.2 

Ei oska vastata 3 4.9 

1 1 1.6 

kokku 61  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

4 14 23.0 

5 13 21.3 

2 12 19.7 

1 11 18.0 

3 10 16.4 

Ei oska vastata 1 1.6 

kokku 61  

 

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

jms) 

 

variant n % 

3 15 24.6 

4 15 24.6 

2 14 23.0 

5 8 13.1 

1 6 9.8 

Ei oska vastata 3 4.9 

kokku 61  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

5 15 24.6 

4 14 23.0 

Ei oska vastata 14 23.0 

3 9 14.8 

1 5 8.2 

2 4 6.6 

kokku 61  

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

Ei oska vastata 15 24.6 

3 12 19.7 

4 11 18.0 

1 9 14.8 

5 9 14.8 

2 5 8.2 

kokku 61  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

4 21 34.4 

3 16 26.2 

5 11 18.0 

Ei oska vastata 6 9.8 

2 4 6.6 

1 3 4.9 

kokku 61  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

4 27 44.3 

5 15 24.6 

Ei oska vastata 8 13.1 

3 7 11.5 

2 3 4.9 

1 1 1.6 

kokku 61  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

4 30 49.2 

5 16 26.2 

3 8 13.1 

2 5 8.2 

1 2 3.3 

kokku 61  

 

 

Taustandmed 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 35 57.4 

5-väga hästi 15 24.6 

3-rahuldavalt 8 13.1 

2-pigem halvasti 2 3.3 

1-väga halvasti 1 1.6 

kokku 61  
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Sinu sugu: 

 

variant n % 

mees 33 54.1 

naine 28 45.9 

kokku 61  
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9. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

Kirjaviis üldjoontes muutmata 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Toitlustamine hea 

Keskkond on lärmakas,aga see just hea. Suhete kohta oskan seda öelda,et kõik saavad enamjaolt 

kõikidega läbi. 

Õpilastel on ükskõik kuidas õpetajad käituvad ja ei otsi neilt mingisugust eeskuju. Kindlad reeglid ja 

kokkulepped? Ei, ei ole. Väga paljud õpilased on leidnud endale mitu ideed, mis panevad nad 

mõtlema, et reeglid on tegelikusest teistsugused. Et võib ära minna kui õpetaja on 15 minutit 

puudunud ja ka õpetajad on nii väitnud, teised koolitöötajad, aga vastupidi. 

Sööklas tuleks anda poole õuna, pirni või apelsini asemel terve. Kogu aeg öeldakse, et tuleb süüa 

puuvilju ja koolis antakse ainult pool?! 

suht … 

Koolitoidu osas ei ole üldse rahul. Tihti on söök otsas ja koolikokad on ka väga ebameeldivad.Üks 

kokk või noh koristaja pritsis mu ükskord veega üle ja ei palunud vabandust. 

Osad nooremad õpilased on väga vaenulikud ning ei pea lugu vanematest, nii õpetajatest kui ka 

kaasõpilastest. 

koolis puudub ühtne vaimsus 

Söök on tihti otsas ja viimastele hilisematele sööjatele pakutakse teisi sööke, mida menüüs pole. 

Kui on probleem ei tegeleta mitte selle põhjuse vaid tagajärjega.  

osad nooremad õpilased ei austa vanemaid õpilasi ja käitutakse ebaviisakalt ning ülbelt 

Nn 'pahadeõpilaste' käitumine ei ole ju paranenud, seega on vaja midagi muud. 

kui me väiksed olime trügiti koguaeg meie ette  ja nüüd on meie kord aga me ei sa.  see on meie suhtes 

ebaaus  

Suhted õpilaste ja õpetajate vahel on üsnagi pingelised. Õpilased saavad ise omavahel hästi läbi, 

erandeid muidugi on ,aga enamjaolt on suhted head. 

Keskkond on sõbralik ja ka õpetajad tunnevad huvi tublimate õpilaste ja nende huvide üle, samas oleks 

tore ka õpetajatest rohkem teada. Leian, et tugikeskus on suurepärane täiendus siin koolis. 

Väga meeldiv psühholoog on Hedy Laidre  

Paljud õpetajad on tuimad ja kurjad ja ei motiveeri õpilasi pingutama, viivad nad tujust ära. Osad 

õpetajad on kas lapsikud, ei tunne ainet mida nad õpetavad või hoopis mõlemad korraga. 

Koolikeskkond on sõbralik ning alati leidub abivalmis õpilasi ja õpetajaid, kes vajadusel alati 

abistavad.  

Palju meeldivaid õpetajaid :) Aga kui tunnitöö tehtud või kehaline läbi ja peaksin ringi jalutama kooli 

peal, siis on ikka keegi, kes tuleb väga tõredalt süüdistama, selle asemel, et selgitada välja miks 

õpilane tunnis pole. Väga halb suhtumine koolitöötaja poolt. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õppetöö jaoks vajalik materjal on  hiljaks jäänud. Olen mitu korda ligenud kodutööd või kuulnud seda 

õpetajalt, oodates terast mingisugust allikat millega tööd teha(kuna nii nad väitsid, et see on seal) kuid 

see tuli alles kas homme või mitme mitme tunnipärast sinna (pärast seda kui ma õppima hakkan mis 

on praktiliselt kohe kui koju jõuan) ka konsultatsiooni ajad on tihtipeale samadel päevadel mis teeb 

koolis järgi jõudmise raskeks kui õpilane on haige olnud.  

ei õpigi 
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See on sujuv, endiselt esineb probleeme telefonide kasutusega ja õpilastega, kes ei tee kaasa. Peaks äki 

rohkem rakendama ebameeldivate õpilaste eemaldamist õppetundidest, et teised ei kannataks. 

võiksite pöörata rohkem tähelepanu nõrgematele õpilatele. 

Õppetöö võiks olla mitmekesises ja funktsionaalsem. Kodustele ülesannetele kulutatav aeg on väga 

erinev, kohati on õppimist nii palju, et õppid mitu tundi. Näiteks kui ühel päeval on mitu tööd. 

Teinekord on ainult paar ülesannet, mille saab väga ruttu tehtud. Negatiivsem ongi see, et õpetajad ei 

arvesta teiste aintetega ning siis pannaksegi vahel kõik tööd ühele päevale ja nädalale. 

Kontrolltööd on alati kõik ühel nädalal, võiks olla paremini jaotatud või siis üldse oleks eraldi 

arvestuse nädal nagu on nt. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Vahepeal ei pane õpetajad õppimist ka 

õigeaegselt Stuudiumisse või siis väga hilja. On olnud ka juhuseid kui õpetaja paneb õppimise alles 

sama päeva hommikul ja siis saavad kõik õpilased vastu päid ja jalgu, et miks on tegemata. 

õpetajad võiksid alati oma hommikused rohud ära võtta, mitte meie peal oma närve kulutama, kuna 

õpetajal on rohud võtmata 

Hästi palju ollakse hinnetes kinni, mitte ainult õpilased vaid ka õpetajad. Õpetajatele on oluline pigem 

tööd mitte see kas õpilased reaalselt ka teadmisi omandavad. Osad õpetajad nagu ei oskaks või ei 

tahaks õpetada. 

õpetajad võiksid näha kuidagi koduseid ülesandeid ka mitte ainult kontrolltöid. Enamus ajast õpetajad 

arvavad, et tunnikontrollid on väikse mahuga ja neid võib lõpmatuseni panna aga kui päevas on kuni 4 

tunnikontrolli siis see on natuke liig. 

Mõni päev ei ole midagi õppida ning järgmisel päeval pannakse väga palju õppida. Tunnid mida 

kulutan õppimiseks oleneb kui palju on õppida jäetud. 

õppetööde aeg on väga erinev. Vahel on ühel päeval teha 2 tv lehekülge, lugeda õpikust, kirjutada 

arutlus, õppida reeglid ning korrata kontrolltööks. Vahel aga pole õppida midagi, peale 2 lk lugemise. 

Küsimusele, kui palju päevas õppimisele kulutan on keeruline vastata. 

Iga õpetaja eesmärk võiks olla, et õpilatele saaks aine ilusti selgeks, mitte kahtede ja õppekava 

väliste/mõttetute harjutuste tegemine.  

Kodutöid jaotuvad ebaühtlaselt ja koormus läheb suureks. Õpetajad aga ei hooli õpilaste koormusest ja 

teistest ülesannetest. Eriti värvikaks juhuseks on see kui protestida kontrolltöö vastu (Sest sel päeval 

on juba kontrolltöö või on nädalas juba niigi palju töid) siis pannakse kontrolltöö tunnikontrolli alla ja 

pärast tehakse hinne arvestatavaks hindeks, mis on ebaaus õpilaste suhtes. 

Vahest harva on koduseid töid üle mõistuse, seega kodus õppimis aeg sõltub õpetaja tujust ja vahest ka 

iseloomust. Samas on vahest tunnis liiga halb töökeskkond, sest õpetaja ei suuda ohjeldada klassis 

valitsevat kisa ja lärmi. 

Liiga palju kodutööd 

liigapalju kodutöid  

Koduseid töid jäetakse liiga palju, kontrolltöid tehakse liiga tihti, pahandatakse kui õigeaegselt asjad 

tehud ei saa. 

Õppetööks vajalik info jõuab tavaliselt minuni õigeaegselt, kuid on ka juhuseid kui ma olen haige, et 

õpetajad unustavad vajaliku info stuudiumi lisamata. Siis saan info kätte sõpradelt.Kodustele 

ülesannetele kulutan ma tavaliselt umbes kahe tunni, kuid see oleneb ka sellest kui palju on õppida. 

Kui v'hem siis ei kuluta väga palju aega. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

võiks olla suurem huviringide valik 

Koolis ei tohiks olla üritusi mis on KOHUSTUSLIKUD kui nende eest peab maksma või kui peab 

sportima.  
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ok den 

Kool võiks korraldada klassidevahelise sulgpalli turniirid 

pole eriti aega õppetööväliseid tegevusi harrastada 

Kool võiks korraldada rohkem talviseid väljasõite( Kuutsemäe, Kiviõli tuhamägi). 

Võiks olla ka vanematele klassidele rohkem huvitavaid ringe. 

Horosho 

kooli üritused ja traditsioonid on püsimatud ning pole tasemel. Kooli rahvatantsurühm on kehv. 

Õpilasesindus tegeleb väikeste ja tühisemate asjadega ning ei mõjuta otseselt kooli. Puudub aktiivsete 

õpilaste ring, mis mujal koolides on väljakujunenud. Huvijuhi ja õpilaste vaheline koostöö on liiga 

formaalne. 

Võiks toimuda rohkem õppetööväliseid tegevusi. 

Kohati on kodutöid nii palju, et ei jää aega muuks 

meie koolis on küll palju huviringe aga võiks olla veel ja erinevatest valdkondadest 

Kadri Koort on väga aktiivne ürituste korraldamises. 

liiga palju kodutöid  

Sel aastal ei osale ma kooli poolt pakutud huviringides, kuigi tegin seda eelmine aasta ja jäin väga 

rahule. Ainus asi mida oleks lisada on see, et arendataks kunstikooli poolt, sest see on võrreldes teist 

huvialakooli harudega tahaplaanile jäänud ning ei saa piisavalt tähelepanu. 

Kool võiks luua võimaluse vanematel õpilastel osaleda spetsialiseerunud spordiringides, nagu näiteks 

jalgpalli trenn, samuti võiks olla ka ringid eraldi õpilastele nii, et kui ei saada ringi jaoks piisavalt 

inimesi kokku, siis oleks võimalus tegeleda huvitatud õpilastega individuaalselt, samuti oleks huvitav 

kabe ring, mis oleks teistsugune võrreldes male ringi ja teiste ringidega. 

kodutöid võiks vähem olla  

Huvialadele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, pööratakse tähelepanu rohkem õppeainetele. 

Minu arvates on huviringe rohkem algklasside ning gümnaasiumi õpilastele. Tihtipeale ei ole leidnud 

mingisugust huviringi põhikoolile. Neid on tunduvalt vähem.Õppetöö üldjuhul jätab aega 

huviringideks. Vahel on olnud juhuseid, kus enamik aineõpetajaid jätavad oma kontrolltööd ning 

hindelised tööd veerandi viimasele või eelviimasele nädalale. See on halb, sest pikk veerand on selja 

taga ning väsimust on tunda. Loodan, et seda muret vähendatakse. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Gümnaasiumis võiks olla neli suunda ja rohkem õpilasi mahutada. ja õpilastel kes on käinud esimesest 

klassist, võiks olla mingi eelis pääsemisega gümnaasiumisse. 

Parem Wi-Fi 

Koolil pole nii hea maine, seda tuleks kuidagi parandada. 

Õpetajate kõrgem tase ning õppimistahte tõstmine. 

1.küsimus)Koolis on hea maine, seetõttu vaidakad võtavad gümnaasiumikohti ära. Loodan, et saan 

sisse. 

Parem bussi teenuse pakkuja. 

Pöörata tähelepanu kooli ühtusele, sest siin on niigi palju õpilasi ning tihti tundub hoopis lehmade 

karjatamisena. Kõik on liiga range. 

Ärge võtke kooli vastu igast suvalisi tüüpe. Näiteks õpetajaid, kes ei oska õpilastega normaalselt 

suhelda´. samuti võiks kool jagada rohkem käskkirju põhjuseta puudumiste osas. nii sunnivad 

vanemad lapsi ka rohkem koolis käima. 

See, kas tulevikus hakkama saan on suuresti minu enda teha. Kui vaatan oma vendi, kes on JG 

lõpetanud, õpivad praegu tasuta kohtadel endale meelepäraseid valdkondi, siis usun, et ka mina saan 
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JG haridusega hakkama ja löön elus läbi, senikaua kuni viitsin tunnis kuulata ja koduseid ülesandeid 

lahendada. See on väga individuaalne. 

liiga palju kodutöid  

Kontrollida koormust. 

Arendada koolis olevaid sportimis võimalusi, kooli staadion on vananenud ja vajaks uuemat 

kunstmuru kihti, samuti võiks eksisteerida väravad vanas saalis. On näha, et kool on oma maine nimel 

kõvasti tööd teinud, kuid on siiski omad miinused ja kooli suhtutakse rohkem, kui tagavara plaanina, 

oleks tore, kui kool suudaks olla kunagi üks eliitkoolidest, kelle maine oleks kõikjal suurepärane 

Õpilasesindus on vaja välja vahetada, kuna praegused juhid ei soovi koolielu muuta vaid olla seal 

ühingus oma tiitli pärast 

rohkem küsitlusi iga asja kohta, et oleks kõigil võimalus kaasa lüüa. 

Võiks paremaid õpetajaid palgata, vähem õpilasi kooli sisse lasta või kooli veelgi suurendada, 

haruldasi huvialasid võiks kooli tuua, huvialasid võiks arvestada, vanemad õpilased noortematest 

eraldada, sest nad segavad õppimist oma jubeda kisaga, lühemad koolipäevad(khm6tundimaxkhm), 

rohkem üritusi, parem õpilasesindus, söögivahetunnid korda(liiga palju inimesi korraga söömas 

hetkese seisuga) 

Arvan, et praegu jätab kool väga hea mulje neile õpilastele, kes kaaluvad siia kooli tulemist. Muidugi 

alati on kasuks uute ning toredate ideede jaoks, mis kooli aredavad. Kahjuks praegu ei oska midagi 

väla pakkuda. 

Vähem kodutöid, et oleks aega sotsiaalseks eluks, saaks piisavalt und ja oleks võimelik tegeleda spordi 

ja muude huvidega 
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11. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

3 17 44.7 

4 15 39.5 

2 3 7.9 

5 3 7.9 

kokku 38  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

4 20 52.6 

5 13 34.2 

3 4 10.5 

2 1 2.6 

kokku 38  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 17 44.7 

3 12 31.6 

5 8 21.1 

Ei oska vastata 1 2.6 

kokku 38  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

3 19 50.0 

4 11 28.9 

2 7 18.4 

5 1 2.6 

kokku 38  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

3 17 44.7 

2 10 26.3 

4 6 15.8 

1 2 5.3 

5 2 5.3 

Ei oska vastata 1 2.6 

kokku 38  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

3 19 50.0 

4 8 21.1 

2 7 18.4 

1 4 10.5 

kokku 38  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

3 10 26.3 

4 9 23.7 

5 7 18.4 

2 6 15.8 

Ei oska vastata 4 10.5 

1 2 5.3 

kokku 38  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

4 17 44.7 

3 11 28.9 

5 4 10.5 

1 2 5.3 

2 2 5.3 

Ei oska vastata 2 5.3 

kokku 38  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 19 50.0 

3 8 21.1 

2 4 10.5 

5 4 10.5 

1 3 7.9 

kokku 38  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 12 31.6 

4 10 26.3 

3 9 23.7 

Ei oska vastata 3 7.9 

1 2 5.3 

2 2 5.3 

kokku 38  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 17 44.7 

4 11 28.9 

3 7 18.4 

Ei oska vastata 2 5.3 

2 1 2.6 

kokku 38  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 14 36.8 

5 13 34.2 

3 8 21.1 

Ei oska vastata 2 5.3 

2 1 2.6 

kokku 38  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

3 21 56.8 

4 12 32.4 

2 2 5.4 

1 1 2.7 

5 1 2.7 

kokku 37  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 23 62.2 

5 7 18.9 

3 5 13.5 

2 1 2.7 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

4 15 40.5 

3 12 32.4 

5 6 16.2 

2 3 8.1 

1 1 2.7 

kokku 37  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 13 35.1 

2 10 27.0 

3 8 21.6 

5 5 13.5 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

3 14 37.8 

4 10 27.0 

2 10 27.0 

1 2 5.4 

5 1 2.7 

kokku 37  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

4 18 48.6 

3 10 27.0 

5 7 18.9 

2 2 5.4 

kokku 37  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

3 14 37.8 

4 11 29.7 

5 4 10.8 

Ei oska vastata 4 10.8 

1 2 5.4 

2 2 5.4 

kokku 37  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

3 17 45.9 

4 7 18.9 

Ei oska vastata 7 18.9 

2 4 10.8 

5 1 2.7 

1 1 2.7 

kokku 37  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

2 -– 3 tundi 13 35.1 

üle 3 tunni 11 29.7 

ei oska vastata 6 16.2 

0, 5 - 1 tundi 5 13.5 

kuni 0,5 tundi 2 5.4 

kokku 37  

 

 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd, huvitegevus 
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (ringid, üritused) 

 

variant n % 

4 12 32.4 

3 11 29.7 

5 8 21.6 

2 4 10.8 

1 1 2.7 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

2 10 27.0 

4 9 24.3 

Ei oska vastata 7 18.9 

3 6 16.2 

5 3 8.1 

1 2 5.4 

kokku 37  

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

4 15 40.5 

3 10 27.0 

2 6 16.2 

5 4 10.8 

1 1 2.7 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

1 24 64.9 

3 7 18.9 

2 4 10.8 

4 1 2.7 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

3 15 40.5 

4 9 24.3 

1 5 13.5 

2 4 10.8 

5 3 8.1 

Ei oska vastata 1 2.7 

kokku 37  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

4 11 29.7 

3 10 27.0 

5 6 16.2 

1 4 10.8 

Ei oska vastata 4 10.8 

2 2 5.4 

kokku 37  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

4 9 24.3 

2 7 18.9 

1 7 18.9 

3 6 16.2 

5 4 10.8 

Ei oska vastata 4 10.8 

kokku 37  

 

 



107 
 

Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

3 14 37.8 

2 9 24.3 

4 6 16.2 

Ei oska vastata 5 13.5 

1 2 5.4 

5 1 2.7 

kokku 37  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

4 10 27.0 

3 9 24.3 

5 6 16.2 

Ei oska vastata 6 16.2 

2 5 13.5 

1 1 2.7 

kokku 37  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

4 16 43.2 

3 11 29.7 

2 5 13.5 

1 4 10.8 

5 1 2.7 

kokku 37  

 

 

Taustandmed 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 17 45.9 

3-rahuldavalt 14 37.8 

2-pigem halvasti 3 8.1 

5-väga hästi 2 5.4 

1-väga halvasti 1 2.7 

kokku 37  
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Sinu sugu: 

 

variant n % 

mees 20 54.1 

naine 17 45.9 

kokku 37  
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11. klasside õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

Kirjaviis üldjoontes muutmata. 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Õpetajaid on erinevaid osad nendest on väga heaks eeskujuks, osade kohta ei hakka 

kommenteerima. 

Väiksematele võiks seletada milliseid sõnu võib kasutada, milliseid mitte- tihtipeale 

austus vanemate inimeste vastu puudub. Mõned õpetajad võiksid asju rohkem seletada ja 

läbi rääkida. 

See ei ole päris normaalne, et kokad ei luba meil (viimane söögivahetund) toitu juurde 

võtta, kuigi seda on silmnähtavalt üle. Tekib küsimus, et mida sellega tehakse? Visatakse 

ära, et õpilased jumala eest rohkem süüa ei saaks? Viiakse koju? Absurdne! 

Õpetajad võiksid mõistlikumad õpilaste suhtes olla. 

Õpetajad pole õpilaste suhtes arvestavad.  

Korda tehakse ainult karmimaks, selle asemel, et kuldset keskteed leida. 

Täpselt ei oska öelda 

Kool ei peaks üritama reegleid luua selleks, et endal oleks alati õigus. Kooli all pean 

silmas õpetajaid ja muid töötajaid jms. Kui kool tahab, et õpilased reegleid järgiks, siis 

kontrollige oma õpetajaid, et ka nemad Eesti riigi seadusi järgiks. Tuleks korraldada 

küsitlused õpetajate kohta iga kuu. Kui üks õpetaja saab liiga palju negatiivset tagasiside 

tuleks probleemiga tegeleda. Probleem pole alati õpilastes. Tunniplaani koostamisele 

tuleks kaasata ka õpilased ja vaadata, et tunniplaan sobiks ÕPILASTELE ka. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpetajad võiksid õpilasi aegsasti informeerida neid puudutava info kohta 

On mõned ained kus nõrgematel õpilastel on tõsiselt keeruline teistega saamu pidada. 

Paljude ainete kohta see ei kehti, enamjaolt orienteerutakse pigem tugevamate järgi. 

Lihtsate ülesannete eest ei peaks kohe ühtesid õpilastele lajatama kui on jäänud millegi 

pärast tegemata. 

Karistused õpetajatele, kes lisavad kontrolltöid päevadele, kus need juba on; kes lisavad 

kodused tööd liiga hilja 

PALUKS VEEL ROHKEM ÕPPIMIST, ET ÕPILASELE EI JÄÄKS AEGA 

TEGELEDA OMA HUVIDEGA. 

Koduseid ülesandeid on liiga palju ja tunniplaan pole hästi läbi mõeldud osade klasside 

jaoks. 

Ükskülgne,enamjaolt igav 

Liiga palju. Jagaks uurimustöö kogu kümnaasiumi aja sisse. 

Oleneb olukorrast, mõni päev 0,5 tundi ning teinekord ka üle 3 tunni 

Koolis peavad mõned õpilased õppima ained mida nad oskavad juba. Näiteks 11.klassi 

inglise keel on paljudele õpilastele täiesti kasutu, sest õpetatakse maksimaalset B2 

taseme kuigi osad õpilased on juba selle taseme läbinud. 

Õpime liiga palju üleliigset ja mõttetut ja koduseid töid on liiga palju 

Pidevalt on õppetöö koormus väga suur ja kurnav 

Kodutöö peaks olema lisa tunnitööle mitte lisatund. Õpetajad peaksid tunde läbiandma 

huvitavamalt, et õpilastes oleks suurem huvi aine ja üldse õppimise vastu. Tehnika 
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areneb edasi iga nädalaga, kool on millegi pärast enam-vähem samas punktis kus ta on 

juba seisnud aastaid. Õppetöö on väga üksluine ja stressitekitav, õpilastes tekib vastikus 

tunne kooli ja õppimise suhtes juba üsna varakult (4.-6. klassis), midagi tuleb muuta. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

küsitleda õpilasi, mis ringe või üritusi võiks teha 

Ma ei mõista, miks kool propageerib huvialaringe, kui gümnaasiumiõpilastel ei jää 

selleks absoluutselt aega? 

Seda ei eksisteeri, sest pole aega õppimise kõrvalt. -.- 

Koolis ei ole piisavalt üritusi ja õppetöö võtab liiga palju aega peale tundi lõppu. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Pädevamad õpetajad 

Võtta raskemad teemad ja need arglasemalt läbi võtta. 

esiteks juba füüsika tase on liiga nõrkkarjääripäeval külalisõpilased rääkisid, et ei tule 

siia kooli füüsika pärast.  

Tehke oma gümnaasiumisüsteem korda. 

Rohkem üritusi, valikaineid peaks saama vahetada ja ära võtta, uurimustöö ei peaks 

olema kohustuslik sest see võtab liiga palju aega, peaks õpetama kõrgemal tasemel 

inglise keelt või laskma õpilastelt tunnist loobuda kui nad on selle taseme juba 

saavutanud 

Sorteerida õppekavas sisaldavat 

Arvestada rohkem õpilastega kuna kool on nende jaoks mitte õpetajatele kohvijoomise 

jaoks. 
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Põhilised järeldused Jüri Gümnaasiumi 2014/2015 õpilaste rahulolu-

uuringust 
 

Käesoleval õppeaastal viidi õpilaste rahuloluküsitlus läbi eelmisele õppeaastale sarnase vormiga, mis 

annab võimaluse järjepidevalt kõiki tegevusvaldkondi analüüsida ning teha järeldusi muutuste osas. 

Õpilaste rahulolu-uuringu keskmine sel õppeaastal oli 3,9, mis ületab pisut sihi (≥ 3,8).  

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

 konsultatsioonide võimalus (4,5), 

 kaaslase toetamine (4,2), 

 reeglite ja kokkulepete olemasolu koolis (4,4), 

 õpilaste omavahelised suhted (3,9), 

 õppetöö välised võimalused (4,1), 

 töötajaskonna valmisolek õpilasi toetada (4,1), 

 kodukorra rikkumistele reageerimine (3,9), 

 õpetajate töö kvaliteet (4), 

 õppetundides kaasatöötamine (4,1), 

 õpilaste saavutuste väärtustamine (4,1), 

 õppetundides erinevate meetodite kasutamine (4), 

 traditsioonilised ja ülekoolilised üritused (4,1), 

 rahulolu koolis pakutavate ringide valikuga (3,9), 

 koolis pakutavate ringide kvaliteet (3,9), 

 toitlustamine (4), 

 turvatunne koolis (4,1). 

Kõikides ülaltoodud valdkondades on hinnangud jäänud eelmise aastaga sama kõrgele tasemele või 

tõusnud. 

Kõige rohkem on rahulolu kasvanud võrreldes eelmise aasta keskmine hinnanguga 3,9 kooli ruumide 

seisukorra osas (4,4). 

Kõrgelt hindavad õpilased ka kooli mainet (4) ning võrreldes eelmise aastaga on tõusnud hinnang, et 

Jüri Gümnaasiumis omandatud haridus võimaldab neil tulevikus hästi hakkama saada  (4,2). Ka on 

tõusnud rahulolu oma kooliga (4,1). 

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

õppetöös, mis ei jäta piisavalt aega huvitegevuseks (3,1) – pisut on hinnang võrreldes eelmise aastaga 

tõusnud, kuid on endiselt madal. Langenud on ka õpilaste enda panus koolielu arendamisse ning 

samaks on jäänud õpilasesinduse mõjuvõim koolielus (3,4). Nende valdkondade parendamisele tuleb 

rohkem tähelepanu pöörata. 

Veidi madalmaks võrreldes kooli sisehindamise mõõdikuga õpilaste rahulolus jäävad (keskmine 

hinne vahemikus 3,5-3,7): andekate arendamine (3,6), õpilasesinduse aktiivsus (3,7), õpilaste ja 

õpetajate omavahelised suhted, õpetajate poolne kooli vaimsuse kujundamine ning õppetlld puudutava 

info liikumine (3,7). 

Sisehindamise sihiga samale tasemele (3,8) jäävad: nõrgemate õpilaste arendamine, õpetajate poolne 

eeskuju. 

Kodustele ülesannetele kulutab 41% õpilastest 0,5-1 tundi, 19% 2-3 tundi, 19% kuni 0,5 tundi, 8% 

üle 3 tunni – õppimisele kulutatav aeg on võrreldes eelmise õppeaastaga jäänud peaaegu samale 

tasemele. 

Enamik õpilasi tunneb, et neil läheb koolis pigem hästi (54%), 27% tunneb, et väga hästi (eelmisel 

õppeaastal 20%)  ning 14%, et rahuldavalt (eelmisel aastal 21%). Seega on kasvanud õpilaste osakaal, 

kes tunnevad, et neil koolis läheb hästi või väga hästi. . 
 

 

 

 


