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1. Ülevaade 2012/2013. õppeaasta 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 2013 

 Arendusjuht edastas lastevanemate maili listide kaudu rahuloluküsitluse lingi. 

 

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 343 115 34 

I kooliaste (1. kl) 88 36 41 

II kooliaste (5. kl) 70 28 40 

III kooliaste (7. ja 9. kl) 143 44 31 

Gümnaasium (11. kl) 42 7 17 

 

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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2. Suhted koolis 
 

Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 65 56.5 

5 – olen täiesti nõus 23 20.0 

3 – nii ja naa 23 20.0 

ei oska vastata 2 1.7 

2 – pigem ei nõustu 2 1.7 

kokku 115  

 

Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 54 47.0 

5 – olen täiesti nõus 26 22.6 

3 – nii ja naa 18 15.7 

1 – ei nõustu üldse 7 6.1 

ei oska vastata 7 6.1 

2 – pigem ei nõustu 3 2.6 

kokku 115  

 

 

  



5 
 

Õpetajate käitumine on õpilasele eeskujuks 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 49 42.6 

5 – olen täiesti nõus 31 27.0 

3 – nii ja naa 23 20.0 

ei oska vastata 7 6.1 

1 – ei nõustu üldse 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 2 1.7 

kokku 115  

 

Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 65 56.5 

4 – pigem nõustun 30 26.1 

3 – nii ja naa 11 9.6 

1 – ei nõustu üldse 7 6.1 

ei oska vastata 1 0.9 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  
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Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 71 61.7 

4 – pigem nõustun 28 24.3 

3 – nii ja naa 7 6.1 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

1 – ei nõustu üldse 3 2.6 

kokku 115  
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3. Info liikumine koolis 
 

Olen kursis kooli hoolekogu tegevusega 

 
variant n % 

3 – nii ja naa 36 31.3 

1 – ei nõustu üldse 29 25.2 

2 – pigem ei nõustu 22 19.1 

ei oska vastata 14 12.2 

4 – pigem nõustun 11 9.6 

5 – nõustun täielikult 3 2.6 

kokku 115  

 

Hoolekogu suudab mõjutada koolis toimuvat 

 
variant n % 

ei oska vastata 49 42.6 

3 – nii ja naa 32 27.8 

4 – pigem nõustun 19 16.5 

2 – pigem ei nõustu 7 6.1 

1 – ei nõustu üldse 5 4.3 

5 – täiesti nõus 3 2.6 

kokku 115  
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Koolis toimuva kohta saan infot 

 

oma lapselt 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 68 59.1 

4 – pigem nõustun 33 28.7 

3 – nii ja naa 14 12.2 

kokku 115  

 

 

klassijuhatajalt 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 56 48.7 

4 – pigem nõustun 31 27.0 

3 – nii ja naa 16 13.9 

1 – ei nõustu üldse 6 5.2 

2 – pigem ei nõustu 5 4.3 

ei kasuta seda allikat 1 0.9 

kokku 115  
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e-koolist 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 60 52.2 

4 – pigem nõustun 29 25.2 

3 – nii ja naa 20 17.4 

2 – pigem ei nõustu 3 2.6 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

ei kasuta seda allikat 1 0.9 

kokku 115  

 

 

klassi lastevanemate koosolekult 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 53 46.1 

4 – pigem nõustun 35 30.4 

3 – nii ja naa 14 12.2 

1 – ei nõustu üldse 5 4.3 

ei kasuta seda allikat 5 4.3 

2 – pigem ei nõustu 3 2.6 

kokku 115  
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lastevanemate üldkoosolekult 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 41 35.7 

4 – pigem nõustun 32 27.8 

3 – nii ja naa 18 15.7 

ei kasuta seda allikat 15 13.0 

2 – pigem ei nõustu 5 4.3 

1 – ei nõustu üldse 4 3.5 

kokku 115  

 

 

hoolekogult 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 58 50.4 

1 – ei nõustu üldse 26 22.6 

3 – nii ja naa 14 12.2 

2 – pigem ei nõustu 10 8.7 

4 – pigem nõustun 4 3.5 

5 – nõustun täielikult 3 2.6 

kokku 115  
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klassi kodulehelt 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 84 73.0 

1 – ei nõustu üldse 15 13.0 

2 – pigem ei nõustu 7 6.1 

3 – nii ja naa 6 5.2 

5 – nõustun täielikult 3 2.6 

kokku 115  

 

 

kooli kodulehelt 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 43 37.4 

3 – nii ja naa 30 26.1 

4 – pigem nõustun 27 23.5 

2 – pigem ei nõustu 8 7.0 

ei kasuta seda allikat 5 4.3 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

kokku 115  
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koolilehest 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 79 68.7 

1 – ei nõustu üldse 11 9.6 

5 – nõustun täielikult 8 7.0 

3 – nii ja naa 8 7.0 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

4 – pigem nõustun 3 2.6 

kokku 115  

 

 

kooli kantseleist 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 87 75.7 

1 – ei nõustu üldse 9 7.8 

3 – nii ja naa 7 6.1 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

5 – nõustun täielikult 3 2.6 

4 – pigem nõustun 3 2.6 

kokku 115  
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kooli juhtkonnalt 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 86 74.8 

1 – ei nõustu üldse 8 7.0 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

5 – nõustun täielikult 6 5.2 

3 – nii ja naa 5 4.3 

4 – pigem nõustun 4 3.5 

kokku 115  

 

 

mujalt 

 
variant n % 

ei kasuta seda allikat 67 58.3 

3 – nii ja naa 23 20.0 

1 – ei nõustu üldse 8 7.0 

4 – pigem nõustun 7 6.1 

5 – nõustun täielikult 6 5.2 

2 – pigem ei nõustu 4 3.5 

kokku 115  
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4. Õppetöö läbiviimine 
 

Minu lapse õpetajad on pädevad 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 47 40.9 

4 – pigem nõustun 46 40.0 

3 – nii ja naa 18 15.7 

ei oska vastata 4 3.5 

kokku 115  

 

 

Hindan oma lapse õpetajate tööd 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 64 55.7 

4 – pigem nõustun 37 32.2 

3 – nii ja naa 12 10.4 

2 – pigem ei nõustu 2 1.7 

kokku 115  
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Minu lapse õpetajad lähenevad lapsele tema individuaalsust arvestades 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 43 37.4 

3 – nii ja naa 25 21.7 

5 – olen täiesti nõus 24 20.9 

2 – pigem ei nõustu 17 14.8 

ei oska vastata 3 2.6 

1 – ei nõustu üldse 3 2.6 

kokku 115  

 

 

Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 46 40.0 

4 – pigem nõustun 37 32.2 

3 – nii ja naa 19 16.5 

ei oska vastata 6 5.2 

2 – pigem ei nõustu 5 4.3 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

kokku 115  
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5. Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 
 

 

Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 62 53.9 

4 – pigem nõustun 29 25.2 

3 – nii ja naa 17 14.8 

ei oska vastata 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 2 1.7 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

kokku 115  

 

 

Õppetöö jätab lapsele piisavalt aega huvitegevuseks 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 45 39.1 

4 – pigem nõustun 39 33.9 

3 – nii ja naa 23 20.0 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

ei oska vastata 1 0.9 

1 – ei nõustu üldse 1 0.9 

kokku 115  
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6. Tugisüsteemide rakendamine 
 

Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 

 
variant n % 

ei oska vastata 52 45.2 

5 – olen täiesti nõus 29 25.2 

4 – pigem nõustun 16 13.9 

3 – nii ja naa 13 11.3 

1 – ei nõustu üldse 4 3.5 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  

 

 

Koolis on võimalik saada järelaitamistunde ja konsultatsioone 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 49 42.6 

5 – nõustun täielikult 39 33.9 

ei oska vastata 12 10.4 

3 – nii ja naa 7 6.1 

2 – pigem ei nõustu 6 5.2 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

kokku 115  
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Andekamate laste arendamisega tegeletakse 

 
variant n % 

ei oska vastata 45 39.1 

4 – pigem nõustun 25 21.7 

5 – nõustun täielikult 17 14.8 

3 – nii ja naa 14 12.2 

2 – pigem ei nõustu 12 10.4 

1 – ei nõustu üldse 2 1.7 

kokku 115  

 

 

Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 63 54.8 

4 – pigem nõustun 25 21.7 

3 – nii ja naa 16 13.9 

1 – ei nõustu üldse 6 5.2 

2 – pigem ei nõustu 4 3.5 

ei oska vastata 1 0.9 

kokku 115  
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7. Koolikeskkond 
 

Olen rahul kooli ruumidega 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 77 67.0 

4 – pigem nõustun 35 30.4 

3 – nii ja naa 3 2.6 

kokku 115  

 

 

Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 46 40.0 

5 – olen täiesti nõus 42 36.5 

3 – nii ja naa 15 13.0 

ei oska vastata 12 10.4 

kokku 115  
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Minu lapse suhtes esineb kiusamist 

 
variant n % 

4-pigem ei esine 55 47.8 

5-ei esine üldse 35 30.4 

3-nii ja naa 12 10.4 

ei oska vastata 7 6.1 

1-esineb palju 4 3.5 

2-pigem esineb 1 0.9 

vastamata 1 0.9 

kokku 115  

 

 

Minu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 

 
variant n % 

Ei ole kokku puutunud 57 49.6 

4 – pigem nõustun 28 24.3 

5 – olen täiesti nõus 11 9.6 

3 – nii ja naa 11 9.6 

2 – pigem ei nõustu 4 3.5 

1 – ei nõustu üldse 4 3.5 

kokku 115  
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Koolis on head tingimused.... 

 

 

...kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 88 76.5 

4 – pigem nõustun 25 21.7 

ei oska vastata 1 0.9 

3 – nii ja naa 1 0.9 

kokku 115  

 

 

...käsitöötundide läbiviimiseks  

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 54 47.0 

ei oska vastata 36 31.3 

4 – pigem nõustun 23 20.0 

3 – nii ja naa 1 0.9 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  
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...kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 56 48.7 

ei oska vastata 32 27.8 

4 – pigem nõustun 23 20.0 

3 – nii ja naa 2 1.7 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

1 – ei nõustu üldse 1 0.9 

kokku 115  

 

 

.. arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 44 38.3 

ei oska vastata 41 35.7 

4 – pigem ei nõustu 25 21.7 

3 – nii ja naa 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

1 – ei nõustu üldse 1 0.9 

kokku 115  
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...keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

ei oska vastata 81 70.4 

5 – nõustun täielikult 22 19.1 

4 – pigem nõustun 10 8.7 

3 – nii ja naa 1 0.9 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  

 

 

...muusikatundide läbiviimiseks 

 
variant n % 

5 – nõustun täielikult 60 52.2 

ei oska vastata 30 26.1 

4 – pigem nõustun 21 18.3 

3 – nii ja naa 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  
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Olen rahul toitlustamisega koolis 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 66 57.4 

4 – pigem nõustun 28 24.3 

3 – nii ja naa 10 8.7 

1 – ei nõustu üldse 5 4.3 

ei oska vastata 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 3 2.6 

kokku 115  
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8. Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
 

 

Jüri Gümnaasiumil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 52 45.2 

5 – olen täiesti nõus 26 22.6 

3 – nii ja naa 22 19.1 

ei oska vastata 10 8.7 

1 – ei nõustu üldse 3 2.6 

2 – pigem ei nõustu 2 1.7 

kokku 115  

 

 

Jüri Gümnaasiumis omandatud haridus võimaldab õpilasel tulevikus hästi hakkama saada 

 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 48 41.7 

5 – nõustun täielikult 28 24.3 

ei oska vastata 21 18.3 

3 – nii ja naa 15 13.0 

2 – pigem ei nõustu 3 2.6 

kokku 115  
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Paneksin ka oma järgmised lapsed samasse kooli 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 58 50.4 

4 – pigem nõustun 40 34.8 

3 – nii ja naa 6 5.2 

1 – ei nõustu üldse 5 4.3 

ei oska vastata 5 4.3 

2 – pigem ei nõustu 1 0.9 

kokku 115  

 

 

Soovitan Jüri Gümnaasiumi ka tuttavate lastele 

 
variant n % 

4 – pigem nõustun 51 44.3 

5 – olen täiesti nõus 41 35.7 

3 – nii ja naa 9 7.8 

ei oska vastata 6 5.2 

2 – pigem ei nõustu 4 3.5 

1 – ei nõustu üldse 4 3.5 

kokku 115  
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Olen Jüri Gümnaasiumiga rahul 

 
variant n % 

5 – olen täiesti nõus 52 45.2 

4 – pigem nõustun 47 40.9 

3 – nii ja naa 8 7.0 

2 – pigem ei nõustu 4 3.5 

1 – ei nõustu üldse 3 2.6 

ei oska vastata 1 0.9 

kokku 115  

 

 

Minu lapsel läheb koolis 

 
variant n % 

4-pigem hästi 56 48.7 

5-väga hästi 37 32.2 

3-rahuldavalt 16 13.9 

1-väga halvasti 5 4.3 

2-pigem halvasti 1 0.9 

kokku 115  
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Minu laps tunneb end koolis 

 
variant n % 

4-pigem hästi 59 51.3 

5-väga hästi 34 29.6 

3-rahuldavalt 16 13.9 

1-väga halvasti 5 4.3 

2-pigem halvasti 1 0.9 

kokku 115  
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9. Lastevanemate kommentaarid erinevatele valdkondadele 
Kirjaviis üldjoontes muutmata, isikulised kriitilised kommentaarid muudetud umbisikulisteks 

 

Kommentaarid suhetele koolis 

Natuke probleeme noorte naisõpetajatega seoses 7.klassi noormeeste ealiste iseärasustega:) Poisid 

panevad õpetajad proovile, kuid kahjuks kõik noored õpetajad ei ole selleks valmis. 

Õpilaste ja õpetajate suhteid (esimene küsimus) üheselt ei saa vaadelda kuna õpetajaid on palju ja 

seega on ka suhted väga erinevad. Loomulikult on üldine pilt 'hea' kuid sellise küsimustiku 

lõpptulemus ei anna seega tegelikku ülevaadet. 

Kulla Jüri kool, neid kohti kust king pigistab on väga palju! Näiteid kuidas õpetaja EI OLE eeskujuks 

jätkuks lehekülgede kaupa. Usk on kadunud, et te tegelikult selle küsimustiku põhjal midgai ette 

võtate. Pigem annan teile oma tagasihoidliku tagasiside. 

Lapse kassijuhatajaga on väga keeruline suhelda. Kokkulepped ei toimi, õpetajal puudub igasugune 

soov koostööks. Aineõpetajana mõistaksin pealiskaudset suhtumist, aga klassijuhatajana  ... 

Laulmisõpetajaga on ka lastel probleeme. Muus osas olen kooli, juhtkonna ja pedagoogide tööga väga 

rahul. 

Pigem arvan, et 1.klassis ei tohiks lastele panna '2'd ja veel enam 'X'e. See viib 1.klassi lapse selleni, et 

ta ei taha enam õppida. 

Peale seda, kui 11.klassis tõsteti kokku kultuuri ja inglöise keele klassid, on inglise keele suuna 

õpilased infosulus, kuna klassijuhataja inglise keele suunale tunde ei anna ja klassijuhataja räägib 

olulise info oma ainetunnis kultuurisuunale. NB ei tohi klassijuhatajat panna inglise keele suunale 

õpetama inglise keelt!!! 

Minu hinde tõmbab alla minu lapse muusikaõpetaja. Karjumine ei ole lahendus. 

Klassijuhatajatega tunduvad suhted head olevat 

Katsed kooliga konstruktiivset infovahetust pidada on mitmel korral lõppenud sellega, et õpetajad 

elavad oma emotsioonid laste peal välja. 

Olen suhelnud koolis tihedalt kalssijuhataja, kooliõe ja psühholoogiga ja koostöö on olnud väga 

meeldiv ja asjalik. Alati on kiiresti reageeritud ja erinevaid lahendusi välja pakutud. 

 

Kommentaarid lastevanemate koosolekutele 

Üldkoosolekud võiksid olla tihedamalt sisustatud, konkreetsemad, kiiremad ning ajaliselt lühemad, 

kuna peale üldkoosolekut on reeglina klassikoosolekud ( tihti mitu last ühest perest koolis, seega lausa 

mitu klassikoosolekut ühel ajal) ja õhtu venib nii lapsevanemal kui õpetajatel väga pikaks. Arvan, et 

on ruumi aja kokkuhoiuks nii, et  ei kannataks info edastamise kvaliteet. 

lastevanemate koosolekud on alati olnud hästi ettevalmistatud 

Kõik toimib hästi, klassijuhataja on väga-väga tore ja asjalik. 

Sõltub õpetajast. Arenguvestlus on tulemuslikum. Üldised teated võib saata meilile. 

võiks olla sagedamini 

üldkoosolek võiks aegajalt olla ka muul päeval, kui kolmapäev 

Kui neid korraldataks, siis mina tuleksin. Möödunud aastal, kui poeg alustas gümnaasiumi, siis tuli 

esimesele väljakuulutatud klassikoosolekule peale minu veel ainult üks lapsevanem. Sel aastal läksid 

klassid kokku ja uus klassijuhataja koosolekut pole korraldanud. Kui koosolekul jagatakse olulist infot, 

siis peaks suutma klassijuhataja kutse koosolekule ikka niimoodi sõnastada, et osalemine on sama 

hästi kui kohustuslik ja lapsevanem, kes osaleda ei saa peab selle kohta ette kirjaliku teate saatma.  

Üldkoosolek on liigne kooli enesekiitmine, kus vajalikku infot vähe. 



30 
 

Kõik on olnud väga head ülevaadet andev. 

tihedamini.esimeses klassis olnud ainult 1 koosolek, seegi kohe kooli alguses. 

need ei toimi kuna enams lapsevanemaid lihtsalt ei ilmu kohale. 

OK 

9 klassis ei piisa ainult 9 klasside üldkoosolekust. 

 

Kommentaarid õppetöö läbiviimisele 

igati positiivne, et kiirematele/nutikamatele antakse lisaülesandeid, kui tunnitöö saab varem valmis 

Mõni õpetaja lähtub hindamisel mitte õpilase teadmisi vaid käitumist või omavahelisi suhteid arvesse 

võttes---mida muidugi ei tohiks teha 

Muusikaõpetaja on minu arvates pisut range, tegemist siiski 1. klassi õpilastega. 

Eriti meeldib sotsiaalpedagoogide töö. 

Esimeses küsimuses ei ole ma lapsevanemana kompetentne hindama õpetajate pädevust! 

Koolis hinnatakse õpilast kompaktselt kui eile oli õpilane õpetaja jaoks ebameeldiva käitumisegs, siis 

vaevalt ta täna ka tõtt räägib ja head hinnest suudab saada. Hinnatakse laia laastuga - MITTE 

individuaalselt ja konkreetse olukorra/hindelise töö järgi. Näiteid jällegi lehekülgede viisi. 

Individuaalsust ei arvestata õppetöös. Kohe üldse mitte. 

õpetajad vajavad lisateadmisi, kuidas raskete alstega või mittekaasatöötava klassiga hakkama saada, 

eriti kui klassis on ka neid, kes tahavad õppida 

tore ja innustav oli kui 5lised õpilased said heade hinnete eest võimaluse tasuta ujumas käia. minu 

lapsele see mõjus küll. 

Inetuid väljaütlemisi on ette tulnud ja natuke solvaval alatoonil samuti. Võiks olla rohkem mõistmist 

lapse suhtes. 

Poeg suhtub õpetajatesse hästi ja tundub et nemad temasse ka. 

Kiidan väga õpetaja Aili Leukmani. 

Õpetajate tase on väga erinev. On aineid, kus ilma kooli välise abita aines edasi ei jõua ja kooli poolt 

on abistamine blokeeritud. Kui klassile satub nõrgem aineõpetaja siis koolilt abi loota pole. 

Ma usun, et kui lapsel on mingi osas rohkem annet, siis loodan, et õpetajad ka teavitavad 

lapsevanemaid selles. Näiteks, kui lapsel on hea muusikaline kuulmine ja et ta võiks seda endas 

arendada, siis õpetaja ka pöörab tähelepanu ja valgustab sellest vanemaid:) 

puuduvad 

muusika, kunst, kehaline ei tohiks olla hindelised tunnid.kõik ei pea viisi, ei suuda joosta mingi aja 

jooksul teatud maad, kõik ei oska ka joonistada.tuleks hinnata lapse püüdlust kõike teha kaasa. 

Tegelikult olen õpetajatega rahul,ainult meie peres on probleem inglis keel õpetajaga.Laps käib 5 

klassis.Kellega üldse rahul ei ole.Temal on lapse kohta kujunenud arvamus ja kui laps parandab ennest 

siis öeldakse ikka 3 sa pole rohkem väärt. 

Kui laps annab õpetajale tagasisidet,et ei saanud õpitavast aru või vajab lisa selgitust või abi, oleks 

kena kui õpetaja ei saadaks last minema ütlusega ,et ei ole aega. 
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Ettepanekud kooli ruumide efektiivsemaks kasutamiseks 

Igal klassil võiks oma ruum olla! 

Ei saa nõustuda sellega, et klassiruume koguaeg napib (nt arvutiklassid). Kooli valmimisest peale suurt 

remonti on maja juba ammu väikseks jäänud. Spordisaal peaks olema lastele tasuta avatud koguaeg, ka 

vahetundide ajal. 

kahtlen selles, et kas esimeste klasside lapsed peaksid ikka asuma nii kõrgel korrusel so 4 korrusel?  

Probleem tualettruumide ustega, laps on kurtnud, et uksed ei käi korralikult ja kardab kinni jääda. 

algklassidel võiks olla eraldi kunstiklass, kus toimuksid töö- ja kunstiõpetuse tunnid- suur laud ruumi 

keskel, kus ümber lapsed istuksid, seina ääres mitu väikest kraanikaussi töövahendite ja käte 

pesemiseks. tavaline klassiruum tundub väga ebasobiv, eriti guashi- ning vesivärvitööde jaoks, 

mäkerdatakse samal laual, kus käivad õppevahendid, pesema peab ühes kraanikausis, pikk järjekord ja 

trügimine. 

 

Kommentaarid kooli keskkonnale, tingimustele 

Uue peakoka vahetusega on muutunud kuidagi ühekülgseks. Kõige rohkem pean silmas eriti 

pikapäeva sööki mis on kuidagi lahja. PP söögi peaks paremini läbi mõtlema kuna paljudele lastele 

jääb see söök viimaseks. 

Toidu seest leiab liiga palju juuksekarvu ja muid tükke. Kas kokkadel on ikka mütsid peas ja kindad 

käes? Vist mitte! 

Puhvetis pakutavaga ei ole üldse rahul. Tervist edendav kool ei tohiks pakkuda puhvetis selliseid 

sööke-jooke. Kartulikrõpsude, kommide jm ebatervisliku asemel võiks puhvetis müüa värskelt 

pressitud mahlasid, puuvilju, vett, tumedat šokolaadi.  

kehalises võiks olla rohkem suusatamist ( kui lumi on olemas ) leian et nii kui on korralik lumi olemas 

võiks tunnid kohe viia õuetundideks.toitlustamise koha pealt lapsed vahepeal ei olnud üldse rahul ( 

eelmine õppeaasta oli palju parem olnud )nüüd vist on natuke paranenud või siis on lapsed lihtsalt 

harjunud ja leppinud. 

kui saab gümnaasiumi osa ka eraldi ja ruumi juurde siis on lootust et ka järgmine laps mahub kooli 

õppima ikka :) 

koolisöök ei ole krõbinad piimaga ja saiake.Puudub aboluutselt info aineklasside varustatuse 

suhtes.Koolivägivalla all kannatanu tembeldatakse ise süüdlaseks. Koolivägivalda on esinenud mu 

kõikide laste suhtes, mistõttu on ka neil kõigil olnud trots hommikul kooli mineku suhtes. 

Ei ole kokkupuutunud eriklasside sisustusega, kus eelpool nimetatud tunde läbi viiakse. Seetõttu ei 

oska kujundada oma arvamust ja öelda, kas käsitöö klass jne on heade tingimustega. 

väidetavalt pidi kooli toidus sageli olema juuksekarvu!!! 

koolisöögis võiks vähem magusat söögiks olla.puder ja kohuke ühel toidukorral? 

toitlustamisega laps ei ole rahul, seetõttu käib söömas koolisööklas väga harva. Lapse sõnul see 

muutus uue peakoka tulekuga.   

Lapsel on mitmel korral esinenud peale söömist kõhuhäireid ja halba enesetunnet. Laps on ise öelnud 

et toidul on olnud veider maitse ja lõhn. 

Sellel aastal on toitlustus halvenenud 

Minu laps on puutunud kokku koolivägivallaga 5-6 aastat tagasi.Siis ei märganud koolis küll keegi 

midagi ega aidanud. Õnneks rabeles ise välja ja nüüd on kõik korras. Loodan,et asjad on paranenud ja 

praegu ei jää ükski laps oma muredega üksi.Kui kodus ei julge laps rääkida,siis õpetajad peaksid ju 

märkama,kui midagi on ikka väga valesti. 
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Sellel õppeaastal on tulnud lapselt väga palju negatiivset tagasisidet koolitoidu osas. Laps on tihti 

koolilõunast loobunud väites, et toidud ei ole head. 

 

Kommentaarid õppetöö välistele tegevustele 

7kl. tüdrukutel on väga vähe spordi trenne 

koolis pakutavatest ringidest peaks/võiks iga laps leida endale sobiva 

Ringidest võiks olla veel malering. 

Liiga tihti juhtub, et ühel päeval on mitu kontrolltööd või tunnikontrolli. Minu meelest ei jälgita seda 

üldse!Igal õpetajal on just tema aine ülitähtis. 

Koolipooleseid spordivõimalusi (nt kergejõustik, jalgpall)  teismelistele peaks kindlasti rohkem olema. 

Pole ju vaja tippspordi suunitlust, lihtsalt igaks päevaks mingit füüsilist tegevust. 

Kas keegi viitsib tegeleda ka 'halva' käitimisega lastega. Viiul, laulukoor, rahvatants ja korvpall on 

eeskujulikele õpilastele ja enamasti nendele vanematele kes jõuavad varustust osta. Kuidas rakendada 

need õpilased kellel kodust ei ole palju raha või siis vajaliksid täiskasvanu tuge, et oma enesekindlustu 

parandada? Tugikeskust siin palun mitte isegi mainida. 

tihti on kodus väga palju õppida, erinevad õpetajad annavad kõik väga palju õppida. Aktiivsel lapsel, 

kes käib ka trennis, kooris jne on valida, kas jätta midagi õppimata või puududa huvitegevusest. 

tavaliselt jääb õppimata kahjuks. 

tänan Rae Huvialakooli 

Minu laps on leidnud juba ammu oma treeningud ja kahjuks ei ole vajadust olnud kursis olla kooli 

poolt pakutavate teiste võimalustega 

matemaatika aineringist 7klassidele tunneme puudust, oli aasta algul suur pettumus kui ära jäi, ehk 

järgmine aasta õnnestub siis 8 klassis ikka see saada ja keemiaineringi ootab ka laps juba. 

Ma arvan, et kool pakub piisavalt, lihtsalt minu poeg pole otsustanud millestki osa võtta 

Huviringe piisavalt palju kuid kohti neis vähe. 

võimalusi on piisavalt 

 

Ettepanekud kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks 

Kuna mu laps käib alles esimeses klassis, ei tea ma tegelikult, kui palju ja mil moel tegeletakse 

edaspidi andekamate laste arendamisega. Praegu olen rahul, laps saab tunnis lisaülesandeid. 

Liiga vähe on trenne. Paljudes koolides on trennid tasuta, Jüri Gümnaasiumis küsitakse aga liga palju 

raha trennide eest. Samuti võiks arvestada laste soovidega, milliseid trenne nad tahavad. Tihti on nii, et 

suuremad õpilased taksitavad väiksematel trennis käia või teevad olemise neil väga ebamugavaks. 

Treener muidugi ei näe ega kuule! 

Arenguvestluste teema on koolis üldiselt nö linnukse kirjasaamise ehk 'tehtud' meetodil. See ei anna 

tegelikult midagi ei lapsele, lapsevanemale ega ka klassijuhatajale. Toimub kohustuslikus korras ja 

ilma ettevalmsituseta. Ettepanek teha õpetajatele lühikoolitus kus räägitaks arenguvestluse eesmärgist. 

Tugikeskuse juhata helistas keset koolipäeva ja teatas mulle, et kuna laps on koos selle ja sellega, siis 

nad läksid tammikusse suitsetama. Võtku ma nüüd KOHE midagi ette! Ja  lisaks sain ühe sellise 

sarkastilise kommentaarid, mida koolitatud oskustega täiskasvanu lapsevanemale tema lapse kohta 

öelda ei tohi. TUGIkeskus! 

Konsultatsioonide teemat oleks vaja konkreetsemaks muuta. A`la kui on kehvem hinne, peaks 

konsultatsioon olema juba kohustuslik vms. Lapsevanemal on eemalt keeruline jälgida kas laps käib 

konsultatsioonis või mitte. Samuti on tihti kuulda signaale, et õpetajal pole aega vms. 
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Tugisüsteemi tööd hindan väga kõrgelt. see ei puuduta küll mu 9.klassis käivat last, vaid 3. klassi last 

ja see abi, mida ta siit saab on väga hea. Kuigi logopeedil võiks saada olla laps ka üksi, mitte alati 

grupiga, aga mõistan logopeedi töö koormust ja see on pigem ettepanek kui nurin. Jõudu Teile! 

Rohkem infot võiks tulla meilile võimaluste kohta ja arenguvestlused võiksid toimuda sügisel peale 

esimest semestrit. 

Kas meil peaksid toimuma arenguvestlused? 

Aine järelaitamistundi peab andma teine õpetaja mitte oma aineõpetaja. Sellisel juhul on kokreetsele 

küsimusele teine lähenemine ja see võib sobida õpilasele paremini, arusaadavamalt.  

Nii suure kooli puhul leidub alati keegi, kes ei ole rahul. Seega arvan, et praegune olukord on hea. 

Arenguvestlused on pigem kohustuslik aasta osa. Kui tegu on üldiselt tubli ja kohusetundliku lapsega, 

kes oma tulemustelt on tugev keskmine, siis ei saa ta eriti lisatähelepanu. Tundub, et selleks, et 

tähelepanu saada peab olema kas eriti andekas või saama hakkama mõne lollusega. 

 

Valisin oma lapsele just selle kooli, sest… 

see on kodule lähim kool 

kodu ligidal, eelistaksin väiksemat ja rahulikumat kooli.  

see on elukoha juures. 

See on kodule lähedal. 

elan lähedal 

elame Rae vallas 

See on kodule kõige lähemal olev kool 

olen sama kooli vilistlane, lähim kool 

olen ise õppinud siin 9 aastat ja tean,et koolis on tase kõrge ning kuna elame ju Jüris 

Palju huvialaringe, kõik asub kompaktselt koos (staadion, ujula, raamatukogu), laps saab iseseisvalt 

koolis käia (kodulähedus). 

siin on tugevad ja hoolivad õpetajad, lastega tegeletakse ja neil on tagatud kõik vajalikud võimalused 

nii ruumide näol, kui ka teadmiste saamise osas. 

Kodu lähedal, hea maine, hea õppeedukus ja kuna lapse õpetajaks oli Sirle Reinholm!  

see on kodukool! Eks alati võib ju ksukil parem olla kuid siin on kõik eeldused heaks hariduse 

saaamiseks täiesti olemas. Ka sportimise ja huvitegevuse tingimused on meil kindlasti ühed parimad 

mida kool endale saab lubada! 

elame lähedal. 

Minu jaoks on oluline, et laps käiks oma kodu-koolis. 

See asub elukohale kõige lähemal. 

elukoha järgi 

mulle on see kool meeldinud juba sellest ajast kui ise siin õppisin ja fännan seda kooli! 

see on kodu lähedal ja hea kool 

Kodukool. 

elukoha järgi. 

elame Jüris ja see on kodule ligidal. 

see on kodule lähedal. 
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kool on kodu lähedal. 

see on kodule lähedal 

koolil on gümnaasium, hea transpordiühendus kodukohaga, ilus kool. 

kool peab lapsele olema kodulähedal. 

see on kodulähedal ja õpetajad ka tuttavad 

see on elukohale lähedal 

elukohajärgne kool, hea mainega, väga heas korras maja, head spordivõimalused 

Laps tahtis selles koolis õppida. 

me elame Jüris ja see on lastele kodukool 

... on kodule lähedal ja loomulikult eeldan, et see on hea kool. 

kodule kõige lähem kool 

See on meie kodukoha piirkondlik kool, lisaks saab laps peale 9-ndat klassi jätkata ka gümnaasiumis. 

Õpetajad on valdavalt mõistlikud, vastutulelikud - inimlikud.  

see on meie kodukandi kool ja leian, et lapsel algklassides on just lihtsam sisseelada. 

kool on kodu lähedal 

siin on pikad traditsioonid, head kogemustega õpetajad ja palju võimalusi tegeleda huvitegevustega. 

kodukohale lähedal. 

kodukool. 

on kodu lähedal 

see on kodulähedane kool. 

elame praktiliselt kõrvalmajas 

Kõige lähemal ja buss on tasuta 

on kodule lähedal ja piisavalt palju lisavõimalusi lapse arenguks. 

asub kodu lähedal. 

on kodu lähedal 

laps soovis minna lasteaiakaaslastega samasse kooli 

...see on kodule lähim gümnaasium. 

Mulle see meeldib ja on kodule lähedal.Siiralt loodan,et saan ka teise lapse see aasta teie kooli panna. 

Kolisime Jürisse. 

kodukoha lähedus 

Lasteaiasõbrad said kokku jääda 

see on kodu lähedal, väga heade võimaluste ja kompetentsete õpetajatega kool. 

kool on kodule lähedal ja kõik ajaviitmisvõimalused koos (raamatukogu, spordikeskus) 

 

Soovin kõigele eelnevale lisaks veel lisada… 

jõudu ja jaksu kõigile 

Koolibussi liiklus Lagedi suunal tuleb kriitiliselt üle vaadata. Ei ole normaalne, kui koolist koduni on 

4,5km, aga buss teeb ekskursiooni 'Tunne Rae valda' 45-50 minutit. 
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ja teine laps õpib II koolitasemes 

Et kool teeb suurepärast tööd ja aitab lapsi ja nende vanemaid,kes seda ainult soovivad.Suur tänu Teile 

Aitäh tugeva tasemega ja koduse koolielu eest! 

Panen südamele kooli juhtkonnale võimaldada lastele tasuta trenne! 

Edu kooli kollektiivile! Jüri Gümnaasium areneb õiges suunas! 

Jõudu tööle! 

Kui te TEGELIKULT ka muutuda soovite, siis kutsuge kokku lastevanemate ümaralaud ja kuulake 

mida lastevanematel on öelda, illma neid kritiseerimata ega koolipersonali kaitsmata. Probleem ongi 

III koolistmes, siis on lapsed kõige 'hullemad'. 

Mul on 2 last - 1. õpib I kooliastems ja 2. II kooliastmes 

õpetajad võiksid märgata rohkem lapsi. 

Ja III astmes. 

teine laps õpib 4.kooliastmes ja tema puhul vastaksin eelnevatele kahele küsimusele - rahuldavalt 

Olen väga väga pettunud, et 11.klassis liideti inglise keele ja kultuuri suund. 

jätkake samas vaimus ja kui saab siis rohkem võiks olla tähelepanu suhtlusel ja et laps saaks ka 

õppimise tunnilõpus, mitte ei vallutaks kogu kooli e-kool ja laps saab õppimise õhtul kui ema töölt 

koju jõuab :( 

I ja III kooliastmes 

Õpetajatele psühholoogilisi koolitusi, et nad mõistaksid lapsi paremini ja rohkem sallivust laste suhtes. 

Aitäh, olen tänulik Jürgi Gümnaasiumile.  

Minu laps ja meie oleme kooliga väga rahul. 

Kuna vastus ei ole lapse põhine vaid hõlmab 2 erinevat klassi, siis väga üldine jutt. 

Meie teine laps õpib küll hetkel teises koolis, kuid gümnaasiumi soovitan tal minna Jürisse. 

Olemasolevale koolivormile võiks I ja II kooliastmes lisaks olla ka veel pikeesärgid (valge, 

tumesinine, roheline, kollane), mida siis saaks vastavalt meeleolule või aastaajale vahetada. Samas 

oleks natuke ühtemoodi ja oleks ka rõõmsaid värve. Ja need särgid pole ka kallid! Palun 

Võimalusel pöörata tähelepanu kiusamisele ka väljaspool kooliruume(nt. kui lapsed ootavad kooli ees 

koolibussi). Aitäh. 

Soovin et mu laps ei peaks 7-dasse klassi astumisel oma klassikaaslastest lahku minema. Klass on 

väga kokkuhoidev ja teineteist toetavad. 

Üks õpib 1 ja teine 7 klassis 

Kui neljadele viitele Jüri Gümnaasiumis õppiv laps saab teise kooli testis punkte alla 50%,on minu 

meelest midagi väga valesti. 

Jüri Gümnaasiumis õpivad minu mõlemad lapsed - üks 1. ja teine 9. klassis 

Kohati on ühel päeval kolm kontrolltööd. Kontrolltööde toimumine võiks olla hajutatud. E-kooli võiks 

olla kõik kodused ülesanded lisatud hiljemalt kl 16-ks (on tulnud ette juhuseid kus ülesandeid on 

lisatud õhtul kl 18-19 ja laps on läinud ettevalmistamata kooli, sest kodutööd on tehtud kl 18-ks. 

Koolipuhvet tuleks ära kaotada või sinna müüki panna ainult tervislikud asjad. Muidu läheb Jüri kool 

vastuollu lausega, et kool pooldab tervislikku toitumist. 
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10. PÕHILISED JÄRELDUSED JÜRI GÜMNAASIUMI 

2011/2012 LASTEVANEMATE RAHULOLUUURINGUST 

 

Võrreldes eelmise õppeaastaga on lastevanemate rahuloluuuringu keskmine tõusnud - 4,07 (eelmisel 

õppeaastal 3,87), mis ületab veidi mõõdikut (4,0). 

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

taga sulgudes tuuakse välja keskmine hinne ning see, kas hinnang on võrreldes eelmise õppeaastaga 

kasvanud või kahanenud): kooli füüsilist keskkonda (4,64, kasv), kooli toitlustamist (4,31, langus), 

vara kaitset (4,18, kasv), õppetööväliseid võimalusi (4,17, langus), õppetöö läbiviimist (4,08, langus), 

omavahelisi suhteid koolis (4,03, langus), tugisüsteemide rakendamist (erivajadustega laste sh 

andekate toetamine, arenguvestluste efektiivsus, konsultatsioonide ja järelaitamistundide võimalused)  

(4,0, kasv – eelmisel õppeaastal jäi alla seatud mõõdiku). 

Veidi alla seatud mõõdiku (4,0) jäi turvalisus (kiusamine jm vägivald) (3,83, kasv).  

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

koolielus (3,12) ja informeeritus kooli hoolekogu tegevusest (2,31) – need on võrreldes eelmise 

õppeaastaga veelgi langenud. 

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

(4,55), e-kool (4,25), klassi lastevanemate koosolek (4,16), klassijuhataja (4,14). Veidi vähem, kuid ka 

infokanalina oluliselt kasutatavad, on lastevanemate üldkoosolek (3,97) ja kooli kodulehekülg (3,85).  

81% lastevanemate hinnangul tunneb nende laps ennast koolis väga hästi või hästi, 14% lastevanemate 

meelest rahuldavalt ning 5% meelest halvasti või väga halvasti. 

81% lastevanemate hinnangul läheb nende lapsel koolis väga hästi või hästi, 14% hinnangul 

rahuldavalt ning 5% 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 (4,12, langus). 


