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1. ÜLEVAADE 2011/2012 LASTEVANEMATE 

RAHULOLUKÜSITLUSE LÄBIVIIMISEST 
 

 Antud küsitlusega soovisime teada saada lastevanematelt hinnanguid, kommentaare ja 

ettepanekuid, mis võimaldavad juhtkonnal hinnata kooli hetkeolukorda ja pöörata kooli 

arendamisel rohkem tähelepanu lastevanematele olulistele teemadele. 

 Lastevanemate poolt vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja 

kitsaskohtade lahendamisel järgmistes valdkondades: 

I Suhted 

II Info liikumine  

III Õppetöö läbiviimine 

IV Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 

V Kooli keskkond 

VI Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 

 

Uuringu läbiviimise aeg ja viis: 

 Aprill-mai 2012 

 Arendusjuht edastas lastevanemate maili listide kaudu rahuloluküsitluse lingi ning link asus 

ka kooli koduleheküljel. 

 

Uuringus osalev sihtgrupp: 

 1., 5., 7., 9. ja 11. klasside lastevanemad 

 

Küsitluse vorm: 

 Anonüümne 

 Koosnes kuuest struktureeritud küsimuste grupist ning küsimustele vastamiseks kulus 

keskmiselt 20 minutit. 

 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 

 Lastevanemaid Vastajaid Vastajate % 

Kokku 395 154 39 

I kooliaste (1. kl) 92 57 62 

II kooliaste (5. kl) 110 45 41 

III kooliaste (7. ja 9. kl) 145 32 22 

Gümnaasium (11. kl) 48 20 42 

 

Kokkuvõtte avaldamine: 

Kokkuvõte avaldatakse kõikide kooliastmete lastevanemate koondkokkuvõttena, kuna 

kooliastmetes vastanute % ei võimalda teha üldistusi kooliastmete kaupa. Rahuloluküsitluse 

viimase osana on välja toodud kokkuvõte lastevanemate rahulolust keskmiste hinnangute 

võrdluse ja analüüsina.  
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1.1. Suhted koolis 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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1.2. Info liikumine koolis 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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1.2.1. Koolis toimuva kohta saan infot 
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1.3. Õppetöö läbiviimine 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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1.3.1. Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
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1.4. Tugisüsteemide rakendamine 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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1.5. Koolikeskkond 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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1.5.1. Koolis on head tingimused.... 
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1.6. Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Vastati skaalal 1-5, kus 1-ei nõustu üldse, 2-pigem ei nõustu, 3-nii ja naa, 4-pigem nõustun, 5-

nõustun täielikult 
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2. LASTEVANEMATE KOMMENTAARID 

ERINEVATELE VALDKONDADELE, 

KIRJAVIIS ÜLDJOONTES MUUTMATA 
 

2.1. Suhetest koolis veel 
 

 Olen kuulnud teiste klasside poiste poolt kiusamisest nii söökla järjekorras kui 

bussipeatuses ja bussis. 1kl tüdrukud jagu ei saa. 

 Klassid võistlevad omavahel, esineb rivaalitsemine ja öeldakse paralleelklassidele inetusi. 

 Laps hindab oma õpetajat väga, ta on kõigi laste ja nende murede kuulamiseks alati 

olemas. Koostöö klassiõpetajaga väga hea. 

 Mulle meeldib, et koolis on tugikeskus. Tugikeskuses töötavad oma ala asjatundjad. 

 Tegelikult ei saa teha üldistusi, sest õpetajad on erinevad ja suhtumine erinev, kui ikka 

kokanduse tunni ajal 5. kl lastel ahjus toit põlema läheb ja õpetajat sel ajal klassis ei ole, 

pole asi nagu õige! Samuti, kui klassijuhataja vastab lapse küsimuste peale: uuri ise! 

 EI ole rahul juhtkonna käitumise/suhtumisega. Meie klassil on klassijuhataja tihti 

muutunud ning kahjuks alati halvemuse poole (räägin siin klassijuhataja sobivusest meie 

klassile, mitte inimesest inimesena). 

 Klassijuhatajad vahetuvad väga tihti ,kõigepealt 1.kl - siis  6.kl, siis 7 kl erineva haru valiku tõttu 

ja siis on väga hea kui õnnestub 9 kl lõpuni sama õpetajaga edasi minna... vahel aga päädib 

olukord sellega, et 9 kl lõpuks on klassil juba 5-s klassijuhataja - mistõttu ei saagi tekkida 

normaalseid suhteid klassijuhataja - õpilaste ja vanemate vahel. 

 
2.2. Soovitused infoliikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel 

 

 Kui see e-kool sai juba loodud, siis on tervitatav nähtus selle arendamine, samuti 

ühendada automaatne kirjade saatmine, kui sinna on õpetaja teate jätnud, jätab ära 

õpetajal eraldi kirjude kirjutamise.  

 Infoliikumine on hea, nii et ei oskagi midagi soovitada. 

 Igakuine infokiri. 

 Klassi e:maili list - meil loodi see alles vahetult enne koolitöötajate streiki 2012.aastal, 

eelneval perioodil 1- 5 klass, seda pole olnud! Samas - see on väga vajalik info paremaks 

liikumiseks.  

 Kõigest toimuvast saata meilile, kuna 1 klassi lapsed unustavad rääkida või kui neilt 

küsida siis nad ei mäleta mida räägiti. 

 Põhilise info saan klassijuhatajalt meilile .Ma ei teagi et on olemas klassi koduleht.  

 Panna rohkem infot e-kooli. 

 Olen infoliikumisega rahul. 

 Vajalik info e-kooli panna. 

 Õpetajatelt sooviksin rohkem infot kui miskit negatiivset, samuti positiivsete tulemuste 

korral tuleks ka lapsi kiita, see motiveeriks õppima. Äärmised tänud vene keele õpetaja 

Gorbunovile, samuti ajaloo õpetajale kes on seda teed läinud. suurim kiitus. 

 Kasutada klasside liste. 

 Meil toimib väga hea infovahetus. Jätkata samas vaimus. 
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 Rohkem infot klassijuhatajalt, nt meili teel. 

 Rohkem isiklikku suhtlemist, näiteks info meilile. 

 Seni on infot piisavalt olnud. 

 E kooli infot panna õigeaegselt ja süsteemselt.  

 Otsepostitusi vanemate e-mailidele. 

 Klassi meililistide juurutamine oli väga hea. 

 Muidugi oleks hoolekogu koosolekute protokolle  huvitav lugeda (arutlusel olevad teema, 

jooksvad küsimused jne) :) 

 Klassijuhataja saadab alati uue info e-postile, mis on väga hea, sama paluks teha ka 

hoolekogul. E-post on kõige kiirem ja odavam viis esialgse info edastamiseks, alati saab 

vajadusel hiljem helistada või kohtumise kokku leppida. Kool võiks kasutada ka Skype. 

Huvitav, siin on küsimus, et kas saan infot klassi kodulehelt? kas selline lehekülg on 

üldse olemas?! Koolilehe olemasolu kohta mul samuti info puudub. Loodan, et minu 

kriitika kooli juhtkonna aadressil ei mõjuta juhtkonna/õpetaja suhtumist minu lapsega 

seotud otsuste langetamisel. Viimati juhtkond ei vastanud minu saadetud kirjale, samuti 

matemaatikaõpetajaga seotud probleem jäi lahenduseta, grupp lapsevanemaid üritas 

probleemi lahendada, aga juhtkonna ja õpetajate toetust ma ei tundnud. 

 Hoolekogul võiks kooli kodulehel olla oma infonurgake, kus peamised teemad - arutelud 

- tegemised üleval oleksid. Ainult koosoleku protokollid, mis tulevad siis millalgi hiljem, 

ei anna küll mingisugust sisulist teadmist hoolekogu töödest ja tegemistest. 

 
2.3. Kommentaarid lastevanemate koosolekute osas 

 

 Kõik sobib. Kui midagi jääb puudu, siis kes ise küsib, saab ka vastuseid. 

 Oma klassi koosolekuga rahul, kõik info saab jagatud, probleemid arutatud. Kooli oma 

liiga üldine. 

 Üldkoosolekud - igavad! Probleemid, millest võiks rääkida, vaikitakse maha; ekraanil 

suured slaidid õpilaste edusammudega, ometi puudutab see ehk 1/3 õpilastest. 

Klassikoosolekud samuti - probleeme jagub, kuid neist ei räägita, pigem püütakse asju 

siluda, et hundid söönud - lambad terved... Konstruktiivseid koosolekuid pole olnud. 

Samuti vaikitakse maha üld ja ka klassikoosolekul, et osasid õppeaineid õpetavad 

ebapädevad õpetajad.  

 Häirib see, et klassikoosolekud toimuvad viimasel ajal ainult peale üldkoosolekut. 

Viimane kipub, aga alati venima ja selle lõpp ei ole vanematele eelnevalt teada. Seetõttu 

on klassikoosolekul tihti vaid ainult mõni  vapper lapsevanem, kes on leidnud aja ja 

suutnud need tunnid  üldkoosolekul vastu pidada. Ei pea normaalseks, et tulles kella 

18.00 üldkoosolekule, lahkume klassikoosolekult kella 22.00 paiku. Õpetajast on kahju ja 

vanematest ka. Klassikoosolekud on vanemata jaoks siiski tunduvalt olulisemad ja 

informatiivsemad. 

 Kahju, et osalejaid vähe. Arutada klassiprobleemidest eriti ei saa. 

 Ei oska kohe midagi öelda. 

 Üldkoosolek võiks olla informatiivsem ja konkreetsem. Valimiskampaaniad ja 

omavalitsusjuhtide kiidukõned võiks koolist eemale jääda. 

 Kahjuks ei ole olnud võimalik alati osaleda. 

 Täiesti normaalse sisuga olengud. 

 Puuduvad. 

 Üldkoosolekud on alati olnud väga hästi korraldatud nii info kui meelelahutusliku osa 

poolt. Kunagi ei teki tunnetki, et olen koosolekul, pigem on tegemist mõnusa tunniga 

pärast tööpäeva, kust saab infot ja meeldivat vaimujõudu. Aitäh! 
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 Klassikoosolekud on kahjuks vaid nö plaanilised kokkusaamised. Üldkoosolek samuti - 

väike sõnavõtt ja siis kontsert - ju see peabki nii olema - tavapäraselt kinnitatakse, et meie 

koolis on kõik hästi ja meil midagi taunitavat ei juhtu - samas ei ole see ju nii... 

probleemidest avalikult ei räägita, pigem püütakse ebameeldivused maha vaikida. 

 
2.4. Täiendavaid mõtteid õppetöö läbiviimise osas 

 

 On natuke ebaõiglane kui lapsed pingutavad tunnis sama palju kuid üks laps saab oma 

soorituse eest parema hinde kui teine. Eriti käib see kunstiõpetuse kohta. Kui lapsel ei ole 

pildid nii ilusad ja selged kui mõnel teisel kuid ta on enda nägemuse tunniteemast siiski 

vastavalt oma oskustele paberile joonistanud, ei tohiks saada selle eest halvemat hinnet 

kuna teise lapse pilt on võibolla ilusam kokkuvõttes. See koht peaks olema kindlasti 

paremini korraldatud. Minu laps ei oska hästi joonistada kuid on alati väga pettunud kui 

pingutab ja saab ikkagi nelja tunnitöö eest.  

 Keskmise hinda arvestamisel peaks olema mingi tipp .Ei saa olla nii et kui mul keskmine 

hinne 5 ja järgmine semester 4,9 siis olen halb õpilane. Peaks olema nii et kui keskmine 

hinne üle 4,8 siis on kõik hästi.100% eesmärk ajab õpilase närvi ja endast välja. 

 Isiklik arvamus on see, et programmitäitmised ei võimalda õpetajal arvestada alati 

õpilaste individuaalsusega.  

 Kuna laps on rahul ja talle väga meeldib koolis ja temalt ei ole võetud ära rõõmu õppida 

(motivatsioon olemas), olen väga rahul tema õpetajate tööga. 

 Aegajalt häirib liigne laste vahelise võistlemise õhutamine. Kõik lapsed ei soovi kõiki 

asju teha kõige kiiremini ning nende laste omapära sh nn põhjalikkus ja teadmishimu jääb 

selle tõttu varju ning on pigem takistuseks tunnustuse saamisel.  

 Lapsi tunnustatakse vähe, olulised on vaid esikohad, samas nt maakondlikel 

olümpiaadidel osaledes on ka esikümne kohad väga tubli saavutus. Häirib kui ühel aastal 

kehalise kasvatuse õpetaja on järgmisel aastal kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, kes selgelt ei 

oma pädevust sel erialal. Väga raske on lastele selgitada ülekohut, mis tuleneb oma eriala 

mitte tundmisest nii, et mitte kahjustada õpetaja mainet.  

 Mul on tekkinud küsimus rütmika õpetaja võib olla mõningane oma aine 

ületähtsustamine õpilaste hindamisel. Igaüks ei ole loodud tantsima! Ja kas on ikka õige 

sundkorras otsustada esimese klassi õpilase eest kas ta osaleb või ei osale ballil. Ja teha 

olukorda veel vürtsikamaks sellega, et määrata sundkorras kellega laps peab tantsima 

....!? Kas ei tekita see lastes hoopis trotsi ja sallimatust vastava õppeaine/õpetaja suhtes 

...!?  

 Rohkem arvestada erinevate laste võimeid ja eriti nõrgemate laste puhul nende edukust. 

 Klassiõpetaja võiks olla 1- 4. klass. Aineõpetajad võiksid hakata õpetama juba 5.klassist 

alates. Klassiõpetaja ei saa ühtemoodi hästi õpetada ajalugu, loodusõpetust või 

matemaatikat, mis 5.klassis lähevad juba üsna spetsiifiliseks ning vajaksid  selgitamisel 

erialaspetsialisti teadmisi. 

 Super hea õpetaja, kes märkab last ja tema eripära. Hindame ja väärtustame seda kõrgelt. 

 Kahjuks on aineõpetajaks kooli poolt pandud õpetaja (ilmselt kuna ei olnud õpetajat), kes 

ei valda teemat- õpetame last tihti ise. Kui on tehtud suunaklassid (reaal, humanitaar), siis 

tuleks vastavalt suunale ka õpetada. Hetkel tundub, et tugevamad õpetajad on suunatud 

reaalklassi. Miks selline vahetegemine ja laste tulevikuga mängimine? Kui on 

humanitaarklass, siis peaksid selle valdkonna õpetajad selles harus olema väga head, 

suunama lugema (väga vähe kohustuslikku kirjandust humanitaarharus!!!), arutlema, 

analüüsima (esseed, kirjandid), ka keeleõpe võiks olla tugevam (nt veel üks lisakeel), 

süvendatult ajalugu, kultuurilugu. Ka põhikoolis. 
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 Ei ole nõus kui üks õpetaja annab kord tööõpetust, kehalist, vist loodusõpetust ja laps 

pidevalt räägib, kui midagi õpetajalt küsib selgitust või kui ta aru ei saa, siis õpetaja 

vastab, et lugege ise raamatust. Seda kuuleme pidevalt kodus. Sellisel juhul tekkib 

küsimus pädevuse kohta. Muidu oleksin saanud panna tunduvalt paremad hinded 

eelnevatele küsimustele. Ja sellised vastused lastele, et kui ei oska siis saadki 9 da klassi 

tunnistusele puuduliku. Laps ei või küsida abi õpetajalt kui ta ei ole aru saanud. Üldiselt 

õpib laps hästi ja tahab saada häid hindeid, leian, et see ei ole eriti motiveeriv. Suures 

plaanis olen õpetajate tööga rahul, sest minu laps on rahul va see üks osa. 

 Last võiks rohkem küsida, aga kuna klassid on suured, õpetajad lihtsalt ei saa kõiki 

küsida 

 Õpetajate pädevuse kohta on raske hinnangut anda. Minu lapsed õpivad II kooliastmes, 

murelikuks teeb Jüri Gümnaasiumi koht koolide edetabelis. 

 On probleem pidevalt matemaatika õpetajaga, kes ei suuda tundide ajal lapsele teadmisi 

edasi anda. Pean kodus alatasa ise lapsele uue teema selgeks tegema, mis peaks tegelikult 

olema õpetaja ülesanne 

 Individuaalsusest rääkides peaks õpetaja oskama lastega hakkama saada, kuid ei saa. 

mina ju usaldan oma lapse tema hoolde. Õpetaja on koolitatud kannatlikkust üles näitama 

ja oskama last paremini suunata ,teda mõista. mitte kui tülina kaelast ära saatma. 

klassijuhataja on küll tore, kuid liikumisõp. kohta ma nii ei ütleks. 

 Ei oska hinnata kõiki õpetajaid korraga. On õpetajaid kelle töö hindeks paneksin nõrga 

kolme, aga samas on õpetajaid, kelle töö on hindamatu. 

 Puuduvad. 

 Siinkohal klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja (hetkeolukorda ei tea, ta vist vähe aega 

olnud) toovad hinde alla. 

 Lapse jaoks on väga tähtis kui e-koolis on õpetaja leidnud aega ka positiivset kirja panna. 

Sealt saab ka vanem infot, et lapsel läks proovieksam tegelikult väga hästi või et tema 

käitumine on paranenud. 

 On andestamatu, et kool võtab õpetajaks tööle inimese, kel puudub vajalik kvalifikatsioon 

ja kooliaasta lõppedes lihtsalt konstanteerib fakti - et jah, me teadsime, et see oli halb 

valik, aga mis teha?! Ja järgmistel aastatel ei suudeta paremat varianti leida kui igal aastal 

aineõpetajat vahetada... ja nüüd enne lõpueksameid tuleb poole aasta pealt jällegi uus 

õpetaja - ja seda lõpueksami aines? Kes vastutab sellise kaardivaliku eest? Kool? Ei - 

kahjuks on vastutajaks laps ja lapsevanem, kes ei julge mõeldagi lõpueksami peale - 

teades juba aastaid, et selline õpilaste solgutamine head tulemust ei too. Kahjuks kool on 

seda alles nüüd tunnistanud - viimane klassikoosolek 02/05 -klassijuhataja mainis ... ' tase 

on ikka nõrk, öelge lastele, et nad ikka pingutaksid see viimane kuu'. No kulla 

pedagoogid - kas te tõesti arvate, et me lastevanematena räägime lastele, et ära kodus õpi 

jne??  

 

 
2.5. Kommentaarid õppetööväliste tegevuste kohta 

 

 Ringide korraldamisel võiks järgida, et nn laulupeo/tantsupeo traditsioonidega seonduvad 

ringid: laulukoor ja rahvatants ei oleks samal ajal ning laps ei peaks tegema valikuid, 

kummas käia. Ka muud ringid võiks olla hajutatud. 1. klassidel ei ole kolmapäeval ja 

reedel praktiliselt ühtki huvitegevust, mida saaks valida.  Neljapäevale aga kuhjuvad kõik 

trennid kokku.  

 Rae Huvialakooli koduleht - millal sealt ometi asjakohast ja värsket infot kooli- ja 

õpilaste kohta saama hakkab??? 
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 Kuna laps käib koolis  väljaspool Jüri ei saa ta alati osaleda õppevälisel tegevusel 

.Puudub transpordi ühendus õhtusel ajal kooliga. Viimane võimalus Jürist koju saada on 

koolibuss 16,00. 

 Huvi oleks iluvõimlemise vastu. Kahju, et seda võimalust Jüris pole.  

 Tihti siiski kodus liiga palju õppida. Ei pea normaalseks, et koduste ülesannete suure 

hulga tõttu ei saa laps alati treeningule minna. Koolipäevad on pikad ja istumist palju. 

Füüsiline liikumine peale kooli peaks olema esmase prioriteediga. Tihti aga tuleb laps 

koolist koju ja istub tundideks taas oma laua taha õppima.  

 Valik suur ja mitmekülgne. Iga laps leiab endale midagi huvipakkuvat. 

 Koduseid töid on palju ja seetõttu pidi minu laps oma huviringides käimise lõpetama, 

kuna kodutöödeks ei jäänud enam piisavalt aega ja õppeedukus langes tohutult. Kahju. 

 Olemas, kui lapsel on huvi. 

 Tõesti lastel on palju võimalusi ja rahaliselt on olemas võimalused saada raha tagasi 

vallalt või siis üldse tasuta ringides osaleda. Kiidaks näiteringi ja muusikakooli 

olemasolu. Kitarri õpet võiks rohkem olla 

 Tasemel iluvõimlemist näiteks ei pakuta. Tallinnasse käia on liiga kauge ja keeruline, 

arvestades et ka õppimiseks peab aega jääma. Klassijuhatajad ei julge õpilastega 

väljasõite jne üritusi teha, kuna kardetakse et kui midagi juhtub, siis kooli juhtkonnalt 

toetust ei ole, õpetaja peab oma jamadega ise hakkama saama vms. 

 Jüri koolis on väga head ja mitmekülgsed huvitegevuse võimalused, ei tea ühtegi teist 

sellist kooli kus tasuta nii palju huviringe oleks 

 Oleks väga tore, kui lähtuks sellest seadusest kõik õpetajad, et nädalavahetuseks ei jääks 

lastel midagi õppida, vaid see oleks lapse puhkamise aeg!!! 

 Kardan, et õppetööväline tegevus tuleneb pigem saada olevatest õpetajatest, kui laste 

huvidest. 

 Füüsilist koormust ja liikumist pakkuvad treeningud, kuhu laps sooviks minna toimuva 

õhtuti. Kahjuks jäävad nendest trennidest kõrvale lapsed, kes käivad koolis kaugemalt. 

Need trennid võiks tuua päevasele ajale kohe peale õppetööd ja muidugi võiks pakkuda 

teismelistele tütarlastele rohkem tantsulisi treeninguid.  

 Väga hindan vallapoolset rahalist toetust huvitegevusele. 

 Halb on see, et osa ringid tasulised ning see et huviringide osalejate arv on piiratud. 

 Kui laps esindab kooli ja seoses sellega puudub osadest tundidest, peaksid kooli õpetajad 

ISE omavahel suhtlema ja need puudumised kokku leppima - hetkel on see lapsevanema 

mure  TÕESTADA, et laps käis kooli esindamas ÕPETAJA palvel... 

 

 
2.6. Ettepanekud kooli ruumide efektiivsemaks kasutamiseks 

 

 Efektiivsuse küsimuste asemel võiks otsida lahendusi, kuidas vähendada koolis (laste 

valjust rääkimisest ja karjumisest tingitud) müra. See suurendaks ka laste võimet 

paremini õppida ning nad ei väsiks koolipäeva jooksul nii kiiresti.  

 5.D klassil on hetkel minu hinnangul liiga väike klass, mitte, et klassi sisustusel midagi 

viga oleks aga ruumi on minu meelest liiga vähe. Minu hinnangul liiga kitsad ruumid 

pärsivad loomingulisust ja mõttetegevust. 

 Garderoobi tädi peaks valvama garderoopide vahel, mitte enne garderoope. 

 Ruumi võiks rohkem olla. 

 Probleem WC lukkudega- neid saab väljastpoolt avada. 

 Puuduvad. 
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 Tuulutus/ventilatsioon halb. 

 

 
2.7. Minu täiendavad mõtteid seoses kooli keskkonnaga 

 

 Nt. või tuua näite kehalises- talvel kui oli lumi maas, lapsed käisid ujumas, kui aga läks 

juba sulaks, siis lapsed said paartundi 'veesuusatamist '- loogika puudub. 

 1. klassi poistel on probleem kehalise kasvatuse, rütmika tundi minnes riiete 

vahetamisega - suuremad poisid pidid kiusama. Palun leidke lahendus, et ka väiksemad 

poisid ennast seal turvaliselt tunneksid. 

 Toitlustamisega - bussi lapsed võiksid saada teises järjekorras süüa, sest tihti ei jõua laps 

süüa, sest peab bussile jooksma. 

 Kehalise kasvatuse tunni lõpu ja järgmise tunni alguse vahele jääv vahetund on liiga 

lühike võimaldamaks kõikidel õppuritel pesta ja riietuda, kaasõpilaste ja lapsevanemate 

vihjeid vaimse või füüsilise vägivalla suhtes tuleks tõsisemalt võtta 

 Võib olla on minu viga aga ei ole käinud lahtiste uste päeval. Ma ei ole näinud ruume kus 

tunde läbi viiakse. Ei julge ettepanekut teha aga klaasijuhataja kellele tulevad õpilased 

väljaspool oma kooli võiks teha lapsevanemale tutvustava ringkäigu kooli ruumides mida 

õpilane järgneval aastal kastuab. Ruumides kus ma olen käinud oskasin ka vastata.  

 Koolikeskkond hea, koolitransport hommikune jätab soovida. Laps tund aega varem igal 

hommikul koolis.  

 Arvutiõpetuse tunde algklassides üldse pole, pole ka arvutiringi. Samas nõutakse lastelt 

uurimistööde ja referaatide kirjutamist ning internetist info otsimisoskust. 

 Loodud hea ja toimiv Tugikeskus, mille spetsialistid reageerivad kiiresti ja 

professionaalselt. Pigem on probleem koolikiusamise märkamise ja avastamisega. See 

võib kesta väga pikalt ja tekitada korvamatut kahju, enne kui asi välja tuleb ja 

spetsialistidelt abi saab. Sooviks, et tegeletakse rohkem selgitus- ja ennetustööga õpilaste 

hulgas. Peaks tõstma õpilaste teadlikkust ja märkamise ning sekkumise oskust kiusamise 

osas.  

 Toitlustamine on hea aga pikad söökla järjekorrad mitte. Laps jääb vahest söömata, kuna 

järjekorrad on pikad. 

 Katseid loodusainetes (keemia, füüsika) võiks kindlasti olla rohkem. 

 Suurte ja väikeste laste kokku panemine kehalise kasvatuse garderoobidesse ei ole 

väikeste suhtes mõistlik - suured narrivad ja räägivad roppusi. 

 Kooli kokad ei kanna kindaid!!! Ei toiti serveerides ega seda valmistades. Samuti ei ole 

mõtet mütsikestel, mis peaksid kinni hoidma juukseid, sest juuksed on kokkadel sealt 

siiski väljas ja satuvad toidu sisse.  

 puuduvad 

 Internet on mega aeglane ;) 

 Minu lapsega kiusamist ei ole teada, aga üldiselt esineb seda põhikooli alguses. Arvutite 

riistvara ja interneti kiirus ei rahulda. Toitlustamisega väga rahul, kiitus kokkadele. 

 

 
2.8. Põhjused, miks oma lapsele just selle kooli valisin 

 

 Kodu lähedal. Koolimaja remonditud. Tuttavad õpetajad. Saadav haridus on hea. 
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 Laps ise valis. 

 Elukoha järgi. 

 See on lähim kool. 

 Lapsel on võimalus areneda, õppida vastavalt oma tasemele. Kui klass on ühtlane ja 

sarnase tasemega, saab vastavalt programmile edasi liikuda ning lastel ei hakka igav. 

Samuti on 1c klassijuhataja parim, mis olla saab lastele. 

 Kool on kodulähedane kool ning mul pole põhjust arvata, et ta siit head haridust ei saaks.  

 kool asub kodu lähedal. Olen kooliga rahul. 

 Asub kodu lähedal. 

 Oli kodule lähedal. 

 See on kodu lähedal. 

 Soovitati. 

 See on ainus kool Jüris, seega meie ümbruskonnas ja Tallinna kooli teda panna ei 

soovinud. 

 On piirkonna kool ja koolibussi olemasolust. Kui ei oleks kooli bussi ei oleks lapsel 

võimalik seal käija. Jüriga ühendus on väga halb. 

 Kool asub kodu lähedal. Olen kooliga rahul. 

 1.hea haridus2.ilus ja hea koolimaja3.hea maine4.hea transport kooli ja kodu vahel 

 See oli parim valik nii mainelt kui ka logistiliselt. 

 Sest tegemist on kodukooliga. Uus ja värske koolimaja. Head võimalused sportimiseks. 

Suur valik erinevaid ringe ja tegevusi väljaspool õppetööd. 

 Kodu lähedal, turvaline, heade võimalustega kool. 

 Kodu lähedal. Koolimaja remonditud. Tuttavad õpetajad. Saadav haridus on hea. 

 See oli kodule kõige lähemal. 

 On kodulähedane kool 

 Kool asub kodu lähedal ning lastel on võimalik käia mitmetes  huviringides. 

 Kodule ligidal. 

 See on kodulähedane ja käib koolibuss, lapse isa õppis selles koolis, lapse vanaema on 

seal õpetaja (esimestes klassides moraalne toetus lapsele) 

 Mulle meeldis kooli programm. Koolis on head sportimisvõimalused.  

 See on kodule kõige lähedamal olev kool. 

 Elukoha järgne. 

 Kodule kõige lähemal asuv. 

 Programm on heal tasemel. 

 Olin kuulnud koolist head, koolibuss on ka üheks plussiks. 

 Kodule kõige lähem kool. 

 Siin on väga head võimalused tegeleda ka huvialadega ja siin on väga suurt rõhku pandud 

lapse heaolule, arengule. 

 On kodukool. 

 Kodukoha ligidal, olemas võimalused spordiks, vabaajaveetmiseks, remonditud, hea 

söökla, mugav lastele, kõik ühes kohas. Ma ei pea neid kuhugi linna vedama 

 See on lähim kool. 

 Kodule lähedal. 

 Koolis on head sportimis tingimused, koolibussi olemasolu, hea ruumide lahendus - 

algkool on eraldi korpusena 

 Elan siin piirkonnas. 

 Teist sellist pole ilma peal. 
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 See on kodu lähedal ja koolis on kõik võimalused ka lisaks õppetööle muus vallas 

areneda (ujumine, muusika jms), koolihoone on kaasaegne 

 On hea ligidal koolis käia. 

 Asus kodu lähedal. 

 Ka lasteaed asus Jüris ja samade sõpradega kooli alustamine oli oluline 

 Olin kuulnud kooli kohta vaid head, nüüdseks õpib juba pere kolmas laps selles koolis. 

Tänud 

 Kool on kodu lähedal, olen ise kooli vilistlane. 

 Kodulähedane parim kool 

 Ka esimestes klassides pannakse hindeid. 

 See on kodule lähim. 

 Sest see on kodu lähedal ja ise sain sealt väga hea keskhariduse. 

 see on kodule lähedal. Kolisime Tallinnast Jürisse 10 aastat tagasi, kui esimene laps läks 

kooli .Siia Jüri kooli .Võib öelda, et siinse kooli olemasolul  oli meie uue elukoha valikul 

tollal  mängida tähtis roll. 

 See on samas asulas kus lasteaed, kus käib teine laps. Sest üldiselt on erinevad 

võimalused olemas. Lasteaia sõbrad läksid ka jüri kooli ja seetõttu sai selle kooli kasuks 

otsustatud.  

 Oli sel hetkel kodu lähedal, lapse lasteaia-sõbrad tulid samasse kooli.  

 Oli kodule lähedal ja mina saan lapsevanemana tegelda oma tööga mitte ei pea last 

transportima. Lisaks on kool väga heas korras ja hea mainega 

 Väga hea asukoht kodu, spordihoone ja raamatukogu suhtes. Tuttavate soovitus. 

 Asub kodu lähedal, koolis on tublid õpetajad, uued hästi sisustatud õpperuumid, väga hea 

söök! 

 Elame samas vallas ja kõik tema lasteaia kaaslased õpivad samas koolis 

 Kodu kähedal 

 Asub kodule kõige lähemal ja on hea mainega 

 See asub kodule kõige lähemal 

 Elame Jüris. 

 Elame lähedal. 

 Algklassside osaga olen rahul. Gümnaasiumi maine on väga madal!!! Häirib õpilaste 

sildistamine erinevatesse klassidesse paigutamisel. 

 See on minu piirkonna kool, kooli juures tegutseb huvikool, tegemist on suure ja hästi 

toimiva asutusega. Kool peab küll kiiresti kohanema plahvatuslikult kasvava õpilaste 

arvuga, ent paistab, et see ei mõjuta oluliselt asutuse tervist.  

 Asub kodu lähedal. 

 See on kodu lähedal. Tal on tõesti hea maine, mulle meeldib. 

 On kodulähedane. 

 On kodu ligidal ja lastesõbralik. 

 See on kodulähedane kool. 

 Kodule kõige lähemal. 

 Kool on kodule lähedal. 

 See oli lähedal. 

 see on kodu lähedal. 

 See on meie kodule lähedal ja lastel on mugav koolivälisest tegevusest osa võtta.  

 Tollel hetkel oli see ainuke valik ( linna ei tahtnud) 

 See on kodu lähedal ja hea mainega. 

 Sest eelinfo kooli kohta oli positiivne, kooli mainest räägiti head; lausa soovitati lapsed 



36 

 

panna Jüri kooli 

 Kool asub kodu lähedal. Olen kooliga rahul. 

 Kodu lähedal, turvaline, heade võimalustega kool. 

 Ka lasteaed asus Jüris ja samade sõpradega kooli alustamine oli oluline. 

 Oli kodule lähedal ja mina saan lapsevanemana tegelda oma tööga mitte ei pea last 

transportima. Lisaks on kool väga heas korras ja hea mainega 

 

 
2.9. Veel kommentaare lisaks kõigele eelnevale 

 

 Koolibuss võiks kodule lähemale sõita. 

 Jüri kool on eeskuju teistele koolidele :) 

 Koolis on päris palju suitsetavaid ja närimistubakat tarvitavaid õpilasi. Ka nn suitsuprii 

klasside hulgas, mis näitab samuti Potjomkini küla mentaliteeti Jüri Gümnaasiumis. Kas 

see, et õpilased käivad vahetunnis Tammikus suitsetamas, mis ei ole otseselt kooli 

territoorium, on jokk? Mina leian, et ei ole ja kool peaks ka siin sekkuma ja tegema 

koostööd ehk kohaliku konstaabliga, sest väga raske on sellist mittereageerimist 

põhjendada lastele, kes ju selgelt näevad ja teavad, kuidas asjad tegelikult on. 

 Jõudu kõigile! 

 Ettepanekuks oleks, et koolis töötataks intensiivsemalt ja kodus jäetaks vähem õppida. 

kaugelt lastele vaba ega ei jää kuna koju saadakse hilja ja kogu vaba aeg kulub 

õppimisele. Tekitab lastes stressi 

 Nii suure kooli kohta võiks olla rohkem psühholooge. Õpetajad on tublid, aga madalad 

palgad, suured klassikomplektid mõjutavad õpetaja motiveeritust ja jõudmist ning tahet 

tegeleda iga lapsega tema individuaalsust arvestades. Sellest on kahju! Minu lapse 

klassijuhataja on särtsakas nõudlik noor inimene ja tema töömeetodid on põhjendatud 

ning asjalikud. Klassijuhatajat vaadates olen pannud lapse õigesse kooli ja õigesse klassi.  

 Teine laps on I kooliastmes :) 

 Ma väga sooviks, et vald võimaldaks ka minu teistel lastel Jüri gümnaasiumis õppida, 

kuigi antud kool ei ole meie rajooni kool.  

 Jõudu õpetajatele! 

 Ja  3 kooliastmes(7.-9.klass) 

 Olen väga rahul Jüri gümnaasiumi õpetajate ja juhtkonnaga. 

 Mul on kaks tütart, teine tütar õpib IV kooliastmes 

 Aitäh koolitöötajatele, koolis tundub hea õhkkond ja laps läheb sinna rõõmuga. Meeldib 

ka kaasaegne keskkond ja see, et on palju erinevaid üritusi, teemanädalaid jms. Ka 

koolitoit on tervislik ja heal tasemel. 

 Mul käib 2 last samas koolis - vastasin mõlema seisukohalt. Teine käib II kooliastmes 

 Ei ole rahul planeeritud kooli suurenemisega - sellel põhjusel kaaluksin järgmise lapse 

puhul teist st väiksemat kooli. 

 Kahjuks on Jüri Gümnaasium 'paisunud' väga suureks, õpilasi on palju ja sellega 

kaasnevad omad probleemid (ruumipuudus, lärm). Väga meeldib, et Jüri Gümnaasium on 

hakanud rohkem tähelepanu pöörama spordile. Samas oli arusaamatu, miks III veerandil 

algasid suusatunnid alles veerandi lõpus!?  

 Palun vaadake mis toimub 7r klassi matemaatika tunnis. See teeb mind tõesti murelikuks. 

Mitte ühegi teise ainega pole laps nii suurtes raskustes kui matemaatikas. 

 Jüri Gümnaasium on tore kool õppimiseks! Edu ja tublisid õpilasi õpetajatele! 

 Ma olen väga rahul, et minu lapsele tagatakse koolis turvalisus ja kool võimaldab 
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omandada väga head haridust  

 Hinnangu andmisel lähtusin mõlemast poisist, kes käivad Jüri Gümnaasiumis. Noorem 1 

klassis ja vanem 5 klassis 

 Soovin kõigile Jüri Gümnaasiumi õpetajatele edu ja tugevat närvi vastu pidada selles 

segases haridussüsteemis. 

 Jõudu ja jaksu kooliperele isiksuste kasvatamisel, arvan ja tean et see on raske! 

 Palun ärge sundige 11.klassis kohustusliku kirjandusena lugema A.H.Tammsaare 

Juudit´it. Isegi nõukogude ajal ei piinatud meid selle teosega. 

 KANNATLIKKUS ON VOORUS. 

 Minu lapsed õpivad 2 ja 3 kooliastmes 

 Ei soovi lisada. 

 Et koolibuss võiks kodule lähemale sõita. 

 Kool tundub olevat heal tasemel, nüüd peaks rohkem tähelepanu pöörama personali 

komplekteerimisele. Väikses kohas võib tekkida olukordi, kus tööle võetakse/tööl 

hoitakse õpetajaid tutvuse pärast, mitte nende kompetentsuse alusel. 

 Jõudu ja kannatust igapäeva töös! Tegelikult on Jüri Gümnaasium väga tore ja armas kool 

koos asjaliku juhtkonna ja superhea köögiga :) Reibast õppeaasta lõppu! 

 Olge täna paremad kui eile! 
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3. PÕHILISED JÄRELDUSED JÜRI 

GÜMNAASIUMI 2011/2012 LASTEVANEMATE 

RAHULOLUUURINGUST 
 

Võrreldes eelmise õppeaastaga on jäänud lastevanemate rahuloluuuringu keskmine sarnasele 

tasemel (eelmisel õppeaastal oli 3,85, käesoleval 3,87), mis jääb siiski veidi alla seatud 

mõõdiku (4,0). 

Kõrgemalt (keskmine hinne ≥4,0) hinnatakse lastevanemate poolt järgmiseid valdkondi: kooli 

toitlustamist (4,70), kooli füüsilist keskkonda (4,50), õpilaste arenguvõimalusi väljaspool 

õppetööd (4,23), õppetöö läbiviimist (4,16), omavahelisi suhteid koolis (4,13), vara kaitset 

(4,07). 

Veidi alla seatud mõõdiku (4,0) jäid järgmised valdkonnad:  tugisüsteemide rakendamine 

(erivajadustega laste sh andekate toetamine, arenguvestluste efektiivsus, konsultatsioonide ja 

järelaitamistundide võimalused) (3,92) ja turvalisus (kiusamine jm vägivald) (3,72). 

Kõige enam alla seatud mõõdiku (4,0) jäid hoolekogule antud hinnangud - hoolekogu 

mõjuvõim koolielus (3,26) ja informeeritus kooli hoolekogu tegevusest (2,45). 

Lapsevanem hangib infot koolis toimuvad kohta eelkõige järgmiste infokanalite kaudu: oma 

laps (4,35), klassijuhataja ja e-kool (4,27), klassi lastevanemate koosolek (4,16). Veidi vähem, 

kuid ka infokanalina oluliselt kasutatavad, on kooli kodulehekülg (3,86) ja lastevanemate 

üldkoosolek (3,92). 

85% lastevanemate hinnangul tunneb nende laps ennast koolis väga hästi või hästi, 13% 

lastevanemate meelest rahuldavalt ning 2% meelest halvasti või väga halvasti. 

84% lastevanemate hinnangul läheb nende lapsel koolis väga hästi või hästi, 13% hinnangul 

rahuldavalt ning 3% meelest halvasti või väga halvasti. 

Lapsevanemad usuvad, et Jüri Gümnaasiumil on hea maine, nad soovitavad siia õppima tulla 

ning nad paneksid ka oma järgmised lapsed meie kooli ning nad on kooliga rahul (4,18).  


