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Ülevaade 2015/2016 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 2016 

 Kõikide valimisse kuuluvate klassidega viisid küsitluse läbi klassijuhatajad või aineõpetajad 

ning arendusjuht, 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 348 291 84   

5. klassid 95 82 86   

7. klassid 92 74 80  

9. klassid 102 85 83   

11. klassid 59 50 85   

 

Käesolev kokkuvõte kajastab koondstatistikat kogu õpilaste 2015/2016 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. 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 128 44.0 

5 71 24.4 

3 62 21.3 

2 13 4.5 

1 9 3.1 

Ei oska vastata 8 2.7 

kokku 291  

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

5 134 46.0 

4 114 39.2 

3 30 10.3 

Ei oska vastata 7 2.4 

1 5 1.7 

2 1 0.3 

kokku 291  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

5 112 38.5 

4 94 32.3 

3 54 18.6 

2 14 4.8 

1 11 3.8 

Ei oska vastata 6 2.1 

kokku 291  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 125 43.0 

5 73 25.1 

3 68 23.4 

1 11 3.8 

2 7 2.4 

Ei oska vastata 7 2.4 

kokku 291  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

4 105 36.1 

3 66 22.7 

5 65 22.3 

2 22 7.6 

Ei oska vastata 20 6.9 

1 13 4.5 

kokku 291  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 89 30.6 

5 78 26.8 

3 62 21.3 

Ei oska vastata 32 11.0 

2 22 7.6 

1 8 2.7 

kokku 291  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

5 105 36.1 

4 87 29.9 

3 48 16.5 

Ei oska vastata 32 11.0 

2 10 3.4 

1 9 3.1 

kokku 291  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 169 58.1 

4 70 24.1 

3 32 11.0 

1 9 3.1 

Ei oska vastata 6 2.1 

2 5 1.7 

kokku 291  

 

 



9 
 

Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 110 37.8 

5 82 28.2 

3 65 22.3 

Ei oska vastata 14 4.8 

1 10 3.4 

2 10 3.4 

kokku 291  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 128 44.0 

4 103 35.4 

3 33 11.3 

1 11 3.8 

Ei oska vastata 10 3.4 

2 6 2.1 

kokku 291  

 

 



10 
 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 152 52.2 

4 93 32.0 

3 22 7.6 

2 11 3.8 

1 7 2.4 

Ei oska vastata 6 2.1 

kokku 291  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 98 33.7 

5 97 33.3 

3 55 18.9 

1 23 7.9 

2 12 4.1 

Ei oska vastata 6 2.1 

kokku 291  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 129 44.3 

5 103 35.4 

3 44 15.1 

2 6 2.1 

1 5 1.7 

Ei oska vastata 4 1.4 

kokku 291  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 141 48.5 

5 94 32.3 

3 42 14.4 

1 5 1.7 

Ei oska vastata 5 1.7 

2 4 1.4 

kokku 291  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

4 106 36.4 

5 93 32.0 

3 63 21.6 

2 11 3.8 

Ei oska vastata 10 3.4 

1 8 2.7 

kokku 291  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 112 38.5 

5 96 33.0 

3 56 19.2 

2 15 5.2 

Ei oska vastata 7 2.4 

1 5 1.7 

kokku 291  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 125 43.0 

3 72 24.7 

5 60 20.6 

2 16 5.5 

Ei oska vastata 12 4.1 

1 6 2.1 

kokku 291  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 178 61.2 

4 69 23.7 

3 28 9.6 

Ei oska vastata 9 3.1 

2 4 1.4 

1 3 1.0 

kokku 291  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 90 30.9 

5 64 22.0 

Ei oska vastata 59 20.3 

3 46 15.8 

2 22 7.6 

1 10 3.4 

kokku 291  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 87 29.9 

5 77 26.5 

3 57 19.6 

Ei oska vastata 35 12.0 

2 24 8.2 

1 11 3.8 

kokku 291  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 121 41.6 

kuni 0,5 tundi 60 20.6 

2 -– 3 tundi 43 14.8 

ei oska vastata 42 14.4 

üle 3 tunni 25 8.6 

kokku 291  

 

 

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

 

variant n % 

5 141 48.5 

4 86 29.6 

3 33 11.3 

Ei oska vastata 15 5.2 

2 10 3.4 

1 6 2.1 

kokku 291  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 120 41.2 

4 74 25.4 

3 36 12.4 

Ei oska vastata 33 11.3 

2 17 5.8 

1 11 3.8 

kokku 291  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 118 40.5 

4 109 37.5 

3 42 14.4 

1 8 2.7 

2 7 2.4 

Ei oska vastata 7 2.4 

kokku 291  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

4 80 27.5 

5 73 25.1 

3 63 21.6 

1 36 12.4 

2 31 10.7 

Ei oska vastata 8 2.7 

kokku 291  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

3 77 26.5 

4 76 26.1 

5 68 23.4 

2 38 13.1 

Ei oska vastata 18 6.2 

1 14 4.8 

kokku 291  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

4 91 31.3 

5 89 30.6 

3 51 17.5 

Ei oska vastata 36 12.4 

2 13 4.5 

1 11 3.8 

kokku 291  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

4 81 27.8 

5 53 18.2 

3 48 16.5 

Ei oska vastata 47 16.2 

2 35 12.0 

1 27 9.3 

kokku 291  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 111 38.1 

4 93 32.0 

3 36 12.4 

Ei oska vastata 25 8.6 

2 14 4.8 

1 12 4.1 

kokku 291  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 122 41.9 

4 97 33.3 

3 28 9.6 

Ei oska vastata 28 9.6 

1 10 3.4 

2 6 2.1 

kokku 291  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

5 143 49.1 

4 78 26.8 

3 41 14.1 

1 14 4.8 

Ei oska vastata 8 2.7 

2 7 2.4 

kokku 291  

 

 

Lõpetuseks 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 166 57.0 

5-väga hästi 71 24.4 

3-rahuldavalt 44 15.1 

2-pigem halvasti 6 2.1 

1-väga halvasti 4 1.4 

kokku 291  
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Käin ..... 

 

variant n % 

9. klassis 85 29.2 

5 .klassis 82 28.2 

7. klassis 74 25.4 

11. klassis 50 17.2 

kokku 291  

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

naine 151 51.9 

mees 140 48.1 

kokku 291  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele  

(kirjaviis üldjoontes muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Õpetajad õpetavad hästi. 

Koolis on kiusamine, aga kõiki võetakse võrdselt 

Ma arvan, et meie kool liigub kõige poolest paremuse poole. Muidugi saab kõike alati paremini, aga 

ma ei kurda. 

Väga halb 

Mõningad õpetajad ei kuula tegelikult õpilasi ja nende arvamusi ega arvesta nende õpikoormusega. 

Võiks vähem sundida õpilasi tegema asju, mida nad teha ei taha nagu näiteks rõve vanglakontroll 

mõttetute puudumiste jaoks 

Toit on küll korralik. 

Kalasupi võiks siiski ära jätta 

Kokad võiksid viisakamad olla. 

Kokatädi on kuri ja ei luba võtta 5 min ennem süüa. Eile leidsin kileriba enda salati seest, söögiisu 

kadus ära. Muidu on muu suht OK. 

Kui gümnaasiumi õpilasel läheb näiteks enne neljandat tundi juba kõht tühjaks, siis võiks ta saada 

peale neljandat tundi sööma minna(pean silmas 11. klassi) 

Koolist võiks eemaldada putukad, mis lisaks niisama õpilaste jalgevahel ja kappides jooksmisele 

leiduvad ka toidus (nt moosis) 

Koolis liiguvad ringi mingid rõvedad putukad. Metallkappide juures, korruste pinkide juures ja sööklas 

olen näinud maas liikuvaid/elus putukaid, ja see mega rõve 

Koolikeskkond on väga turvaline, muidugi esineb pisemaid probleeme aga ma ei leia, et see mõjutaks 

kuidagi koolielu suuremas perspektiivis. 

Telefoni aja piirang 

Olen rahul Kehalise Kasvatusega 

Lauaennise laud 

Et võiks olla rohkem erinevaid toide 

Peaks rohkem suhtlema teiste omavanuste klassidega. 

Kooli keskkond on üldiselt hea  

Koolisöökla on pidevalt must samuti pole toidunõud korralikult pestud 

Rohkem koostööd 

Koolis on sõbralikud õpilased! 

Kõik on hea ja sellepärast mul pole midagi lisada. 

Kõik on olemas 

Vähem suppi 

Koolis on kõik mõnus ja hea. 

Vähem suppi ja vähem koduseid üessandeid vene keeles 

Inimesed on kurjad ja ülbed üksteiste vastu. 

Söögi vahetunni ajal trügimine :( 

Üldiselt on kõik hea, õpetajad on vahepeal liialt kurjad ja ei ole eeskujuks 

Rohkem makarone juustu ja ketsupiga paluuun 

Üldiselt midagi, suppe võiks rohkem olla 

Hea keskkond ja suhted. 

Kõik suhtlevad hästi 
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TOIT OLEKS PAREM! 

Paljud õpetajad ei hoia kinni reeglitest kui aga õpilane ei hoia siis saab halva hinde või märkuse 

Kõik on korras 

Vähem suppe paluks 

Õpetajad võiksid olla õiglasemad 

Kool ei pööra piisavalt tähelepanu kooli kodukorra rikkumisele, nt suitsetamise osas.  

Kooli ruumid võiksid olla puhtamad. 

Meie klass ei ole ühtne. Meil on tekkinud grupid klassis. 

Et meie kool on lahke ja lõbus :D  

Mõned õpetajad võiksid mõistvamad olla. 

Toit võiks parem olla, mõned õpetajad võiksid mõistvamad olla 

Kooli toit on viimaste aastatega läinud palju kehvemaks. 

Et kui meie koolis on mõne kooli töötajaga saladusi siis ta ei tohiks neid välja rääkida !! 

Kalasupi võiks ära jäta. 

Kodukorra rikkumiste suhtes ütleksin niipalju, et kui poiss peaks kodukorda rikkuma, siis 

reageeritakse, kui tegu on tüdrukuga, siis ei. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpetaja X paneb liiga hilja kodused ül sisse. 

Vähem koduseid ülesandeid palun 

Koolis on küll võimalik saada konsultatsioone, kuid enamik konsultatsioonid on kohustuslike 

õppetundide ajal, seega ma ei jõuagi ühtegi konsultatsiooni kui mul on vaja. Peale üheksandat tundi ei 

jõua oma asju seal selgeks saada või ära teha, sest ollakse juba kurnatud ja läheb koolibuss, millele 

tuleb jõuda, sest muud transporti koju ei lähe.Paljud õpetajad jätavad tähele panemata, kes on 

tegelikult andekad ja ei tee midagi, et neid rohkem arendada. Samuti vahel on ülekohtune, kui 

vähemandekas ei saa end piisavalt arendada, kui vajab ja tahab seda. Ise tunnen koolis pigem viimase 

aasta jooksul taandarengut kui edasi minekut, sest tunnen, et mul pole koolis võimalik end piisavalt 

arendada. 

Rohkem ringe võiks olla. 

Minu arust ei ole meil liiga palju õppida 

Ma ei tea teiste õpilaste õpitulemusi, kuid enda hinnetega olen suhteliselt rahul. 

Arvestada sellega, et paljud õpilased peavad minema koju neljase bussiga, mis tähendab, et neil ei ole 

võimalik minna konsultatsioonidesse kuna tavalisel koolipäeval on kaheksa tundi. 

Osad õpetajad panevad õppimised alles sama päeva hommikul sisse, näiteks kell 5.30 (õpilased 

magavad siis alles) ning õpetaja on hommikul pahane, kui ei ole kodune töö tehtud. 

Tunniplaan sakib(2 vaba tundi ühel päeval??? poleks neid oleks 6 tundi ja kahesega saaks koju minna) 

Õpetaja X sisestab õppimisi alles samapäeva varahommikul ning eeldab, et me need kodused tööd ka 

ära teeme 

Tunniplaanid ei ole just kõige mugavamad õpilaste jaoks. Õpetajaid tihti peale ei huvita õpilaste 

seisukohad 

Teatud õpetajate ja õpilaste konsultatsioonide ja tundide ajad  ei klapi ja samuti pole väga tihti 

võimalik jõuda kokkuleppele. 

Kui kolmapäeval on 7 tundi 7 tunnist 1 voiks paigutada 1 5 tunnilisele päevale otsa siis oleks kõik iga 

päev võrdselt 6 tundi . 

Tore on see et kui jääb koju õppida siis me vaatame tunnis koduse töö üle, et kõik saaksid ikka aru mis 

teha tuleb. 
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Meie inglise keel ei kirjudanud mulle stuudiumise kui ma olin haige 3 päeva ja mini kort ei kirjuda 

Kodu töid jäätakse liiga palju!!Näiteks inglise keeles on õppidal 40 sõna ja siis veel näiteks on 

matemaatikas kontrolltöö. 

Mõned õpetajad toimivad vägagi ebaõiglaselt õpilate suhtes 

Kõik on olemas 

Olen tark ja selle pärast ei jää mulle palju õppida 

Palju asju on õppida ja enamus õpetajad ei arvesta teiste ainete koduste ülesannetega. 

Õp. X teeb tunnid alati kõige huvitavamalt ja ma sooviks et teised teeks sammuti 

Vahel on õppida liiga palju 

Palju õppida  

Võiks kodutööd ära keelata 

Kodutöösid võiksid õpetajad koheselt peale tunni lõppu lisada, et saaks koju võtta kaasa vajalikud 

asjad.Et mitte kaasa võtta ebavajaliike asju või et kõik vajalikud asjad saaks kaasa 

Vaheaegadel ei tohiks jääda kodutööd 

Õpetajad peaksid hoidma tunnis rohkem korda 

Teatud koolipäevadel annavad õpetajad suuremas koguses õppida ja kui jätada õppimise viimasele 

minutile (nagu teeb enamik) on väga raske. Mõni teine päev pole jälle mitte midagi õppida. Kodutööde 

andmine võiks olla tasakaalus. 

Kodutöid võiksid õpetajad vähem anda!!! 

Õpetajad võiksid olla mõistvamad. 

Vähem kodutööd. Õpilastel on palju huvitegevust/spordialasi ja me ei jõua õhtul kell 8 teha 7 tunni 

kodutööd. 

Õppimise aeg oleneb nii töödest ja kodutöödest. 

Õppetöö pikkus oleneb päevast 

Võiks rohkem pöörata tähelepanu tugevamatele õpilastele 

Mõni õpetaja võiks paremini asju lahti seletada, võiks pöörata rohkem tähelepanu tugevamatele 

õpilastele 

Et õpilasi hinnatakse tasakaaluslikult. 

Jätke meile aega 

Õpetajad võiksid seletada kodustetööde ülesannnet 

Vaba aega on vähe koduste tööde pärast. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Koormuse tõttu ei jõua vahel piisavalt endaga tegeleda, sest oma vabast ajast tuleb tegeleda ka 

uurimistööga ja kodutöid on vahel ühele päevale jäetud väga palju MAHUKAID töid. Muidu ei kurda 

kodutööde koormuse üle. 

Alati võiks ringe juurde teha 

Olen nendega rahul, sest siis saab tegeleda nende huvialade ja hobidega, millega ise soovid tegelda. 

Kontrolltööde arv võiks olla seadusega kooskõlas, mitte nii, et iga päev on kontrolltöö. (Kui 

kontrolltööd ei saa teha, siis pannakse see lihtsalt töö nime alla) 

Ka õpilasesinduse liikmed ütlevad, et nende sõna ei maksa meie koolis midagi, ning seega ei näe ma 

põhjust miks peab see meie koolis eksisteerima kui nende pakkumisi ja nõuandeid ei kuulata. 

Huvitegevusteks aeg PUUDUB, kuna õpetajad ei arvesta sellega et me ei õpi ainult nende ainet. 

Koolielu arendamisse ei viitsi väga panustada sest kedagi siis koolis ei huvita mida õpilased välja 

pakuvad. Õpilasesindus on juba nagu teine koolijuhtkond samamoodi teiste õpilaste arvamustega ei 

arvestata!  
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Ei ole piisavalt aega enda tegemiste jaoks. 

Kuna õpilasesinduses on igas toimkonnas juht kes enam-vähem ise otsustab mida teha ja mida mitte 

seoses kooli üritustega. Esiteks ma arvan, et otsused tuleks siiski vastu võtta arvestades poolt ja 

vastuhääli. Teiseks arvan, et näiteks playboxi teema tuleks välja selgitada läbi klassidevahelise 

hääletuse (iga õpilane paneb kirja mis teemat ta sooviks). 

Mulle ei meeldi kooli õpilasesinduse süsteem. Mille jaoks on vaja üldse õpilasesindusse igast klassist 

kedagi kui meil on toimkonnad ja ''juhtkonna koosolekul'' saavad osaleda vaid president, asepresident 

ja toimkondade juhid on paremate ja vasakute kätega. Täiesti tavaliste õpilasensinduse liikmete hääl ei 

kostu toimkonna juhtide häältest läbi. Näiteks kui kellegi klassil on tulnud hea idee mõne ürituse kohta 

ja selle klassi esindaja ei ole mõnes toimkonnas kõrgel kohal ei pruugi see idee isegi teisteni jõuda kui 

see seda üritust haldava toimkonna juhile see idee ei meeldi. Õpilasesindusel on võimu aga seal 

puudub võrdsus.  

Lauatenniselaudu võiks olla kooli peal rohkem 

Jätkame kõikk samas vaimus 

Võiks olla rohkem vaba aega vähem kodutöid 

Meil on väga head huviringi tunnid. 

Ma ei soovi midagi lisada 

7-datale klassidele võiks ka olla hispaania keele ring 

Kõik korras  

Õpilasesinduse arvamust ei võeta juhtkonna poolt vastu ja sellega ei arvestata.  

Õpilasesinduse arvamust ei kuulata piisavalt. 

Koolis toimuvad üritused väga harva. õpilasesindus on kasutu, kuna arvamusi ei võeta kuulda.  

Mõned klassijuhatjad ei ole õigete omadustega. Ei suuda klassireise korraldada. Muidugi on süü ka 

klassil, aga õpetajad peaksid klassiga ikkagi hakkama saama. 

Võiks jääda rohkem vaba aega, et saaks tegeleda oma hobidega ning puhata. Koduseid töid vahel ei 

selgitata lahti. 

Et trennid on lahedad ja soovitan käia seal. 

sooviks saada midagi muud teha kodus kui ainult õppida. 

Juhtkond minu arvates ei kuula õpilasesindust ega arutle nendega läbi. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Vähem kalasuppi 

Jüri kooli maine väga halb 

Kui mõni kuupäev on paika pandud ja õpilastele öeldud, võiks see paika ka jääda mitte 

muuta...inimesetel on muu elu ka peale kooli ja kõik ei käi ainult selle järgi 

Viimasel ajal ei ole kooliga rahul. Peaks rohkem pöörama tähelepanu sellele, et andekad ja 

mitteandekad õpilased saaksid eraldi rühmades olla sest andekad ei saa end piisavalt arendada ja 

mitteandekad vajavad rohkem aega. Ei ole absoluutselt rahul sellega, et on keeletunnid ilma 

tasemeteta. Hinded ei ole nii olulised kui inimese areng. Peaks rohkem tähelepanu pöörama sellele.  

Peaks ka rohkem arendama andekaid inimesi oma tugevates külgedes, sest see tuleb neile ilmselt 

kasuks tulevikus. Vähemandekatele tuleks asjad lihtsalt arusaadavaks teha, kuid peaks ikka veel 

rohkem püüdlema paremuse poole.  

Mul ei ole ettepanekuid. 

Veel rohkem klasse võiks olla, sest kool jääb veidike kitsaks juba. 

Mulle meeldib kõik, mis siin on, mina erilisi muutusi ei sooviks. Kõik on hea! 

Kõik on VÄGA hästi! 
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Kooliga üldiselt olen, õpilaste 0 motiveeritus on ebameeldiv. 

Oleks tore kui õpetajad kirjutaksid vastamata tööd vms, kui ma olen puudunud, stuudiumisse üles, 

mitte ei pane neid välja kursuste hinnete panemisel 

Välja sorteerida õpilased, kes EI taha õppida, kes EI viitsi õppida. Pole vaja hoida ja anda lõpmatuseni 

võimalusi neile, kes ilmselgelt ei väärtusta neile antud võimalusi.  

Salapolitsei võiks ära kaotada, õpetajate suhtumine õpilastesse ei tohiks olla nii üleolev, nad ei peaks 

meiega käituma kui lollide, mitteteadjatega. 

Kool võiks kuulda võtta oma õpilaste arvamust. Välja võiks jätta õpilased kelle hinnetest on näha et 

neid väga ei huvita siin olemine, õpetajad võiks mitte lasta endale pähe istuda mingite noorte(eriti 

poiste) poolt kes ei kuula korraldusi jne 

Palun lubage arendada Jüri G E-sportsi. Sellest on paljud õpilased huvitatud.  

Saan küll aru, et haridusministeeriumi poolt on ette antud kindlad reeglid kuid tihti on nii, et õpilasi 

hinnatakse selle järgi mida neil ei ole mitte selle järgi mis on nende head ja tugevad küljed ja ma  

arvan, et see on väga vale ja seda tasuks muuta. 

Õpilasi tuleks võtta võrdsetena küll, kuid tuleks arvestada sellega, et kõik õpilased on erinevate 

võimetega ja kõik ei suuda teha kõike samal tasemel.  

Kooli vahetunid võiks olla 20 minudid 

Kooli söökla tuleb hoida puhtana. Õpilasesindus võiks olla aktiivsem. 

Koolis on palju nõrgemaid õpilasi kellele rohkem tähelepanu pöörata mitte ainult andekamatele 

Võiks olla 'targematele' õpilastele rohkem tähelepanu ja eraldi klassid 

See kool on väga kena ja õpetajad on head ja targad. 

Võiks olla natuke rohkem mees õpetajaid 

Kehalise tund võiks pikem olla. Ei saa piisavalt liigutada. 

Super kool 

Vähem bürokraatiat. Õpetajatel on väga raske. Teatud tunnid võiksid olla vaheldusrikkamad. Koolis 

toimuvaid muutustest võiks teavitada ette, mitte et muutused oleks halvad, aga viimasel minutil kõige 

muutmine ei ole normaalne 

Õpitakse ebavajalikke asju selle asemel et teha/õppida midagi kasulikku, mida on ka tulevas elus vaja 

Vähem võiks olla koduseid töid, sest pärast kooli pole aega huviringideks ega vabaks ajaks. 

Ärge pange mind ootama koolis 45 minutit, et ma saaksin ära teha viie minutilise küsimustiku. 

Rohkem sõnaõigust õpilasesinduse liikmetele isiklikult mitte läbi kümne teise isiku. 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 33 40.2 

3 28 34.1 

5 17 20.7 

2 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

5 41 50.0 

4 32 39.0 

3 8 9.8 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 31 37.8 

5 29 35.4 

3 20 24.4 

2 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

5 49 59.8 

4 21 25.6 

3 9 11.0 

Ei oska vastata 2 2.4 

1 1 1.2 

kokku 82  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

5 43 52.4 

4 21 25.6 

3 6 7.3 

Ei oska vastata 6 7.3 

1 3 3.7 

2 3 3.7 

kokku 82  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

5 49 59.8 

4 18 22.0 

Ei oska vastata 10 12.2 

3 4 4.9 

1 1 1.2 

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

 

variant n % 

5 46 56.1 

4 17 20.7 

3 11 13.4 

Ei oska vastata 8 9.8 

kokku 82  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 68 82.9 

4 9 11.0 

3 3 3.7 

2 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

5 32 39.0 

4 30 36.6 

3 14 17.1 

Ei oska vastata 4 4.9 

1 1 1.2 

2 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 47 57.3 

4 23 28.0 

3 8 9.8 

Ei oska vastata 2 2.4 

1 1 1.2 

2 1 1.2 

kokku 82  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 48 58.5 

4 24 29.3 

3 4 4.9 

2 4 4.9 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

5 34 41.5 

4 24 29.3 

3 18 22.0 

1 2 2.4 

2 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

5 58 70.7 

4 14 17.1 

3 8 9.8 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

5 36 43.9 

4 35 42.7 

3 9 11.0 

2 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

5 42 51.2 

4 26 31.7 

3 10 12.2 

Ei oska vastata 3 3.7 

1 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

5 47 57.3 

4 29 35.4 

3 5 6.1 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 34 41.5 

5 30 36.6 

3 14 17.1 

2 2 2.4 

1 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 62 75.6 

4 11 13.4 

Ei oska vastata 7 8.5 

3 2 2.4 

kokku 82  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

5 32 39.0 

4 17 20.7 

Ei oska vastata 17 20.7 

3 10 12.2 

2 6 7.3 

kokku 82  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

5 35 42.7 

4 24 29.3 

3 12 14.6 

Ei oska vastata 9 11.0 

1 1 1.2 

2 1 1.2 

kokku 82  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 31 37.8 

kuni 0,5 tundi 18 22.0 

2 -– 3 tundi 15 18.3 

ei oska vastata 15 18.3 

üle 3 tunni 3 3.7 

kokku 82  

 

 

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

 

variant n % 

5 55 67.1 

4 20 24.4 

3 4 4.9 

Ei oska vastata 3 3.7 

kokku 82  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 55 67.1 

4 18 22.0 

3 5 6.1 

Ei oska vastata 4 4.9 

kokku 82  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 46 56.1 

4 25 30.5 

3 10 12.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 82  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

5 30 36.6 

4 27 32.9 

3 18 22.0 

2 5 6.1 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 82  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

5 31 37.8 

4 20 24.4 

3 18 22.0 

Ei oska vastata 7 8.5 

2 6 7.3 

kokku 82  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

5 39 47.6 

4 29 35.4 

Ei oska vastata 6 7.3 

3 5 6.1 

2 3 3.7 

kokku 82  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

4 34 41.5 

5 22 26.8 

3 11 13.4 

Ei oska vastata 9 11.0 

2 6 7.3 

kokku 82  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 46 56.1 

4 28 34.1 

3 4 4.9 

Ei oska vastata 4 4.9 

kokku 82  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 53 64.6 

4 21 25.6 

Ei oska vastata 5 6.1 

3 3 3.7 

kokku 82  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

5 61 74.4 

4 11 13.4 

3 6 7.3 

Ei oska vastata 3 3.7 

1 1 1.2 

kokku 82  
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Lõpetuseks 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 50 61.0 

5-väga hästi 26 31.7 

3-rahuldavalt 5 6.1 

1-väga halvasti 1 1.2 

kokku 82  

 

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

mees 45 54.9 

naine 37 45.1 

kokku 82  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes muutmata, 

isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Õpetajad õpetavad hästi. 

Koolis on kiusamine, aga kõiki võetakse võrdselt 

Ma arvan, et meie kool liigub kõige poolest paremuse poole. Muidugi saab kõike alati paremini, aga 

ma ei kurda. 

Telefoni aja piirang 

Olen rahul Kehalise Kasvatusega 

Lauaennise laud 

Et võiks olla rohkem erinevaid toide 

Peaks rohkem suhtlema teiste omavanuste klassidega. 

Kooli keskkond on üldiselt hea  

Koolisöökla on pidevalt must samuti pole toidunõud korralikult pestud. 

Rohkem koostööd 

Koolis on sõbralikud õpilased! 

Kõik on hea ja sellepärast mul pole midagi lisada. 

Kõik on olemas 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Rohkem ringe võiks olla. 

Minu arust ei ole meil liiga palju õppida 

Ma ei tea teiste õpilaste õpitulemusi, kuid enda hinnetega olen suhteliselt rahul. 

Kui kolmapäeval on 7 tundi 7 tunnist 1 voiks paigutada 1 5 tunnilisele päevale otsa siis oleks kõik iga 

päev võrdselt 6 tundi . 

Tore on see et kui jääb koju õppida siis me vaatame tunnis koduse töö üle, et kõik saaksid ikka aru mis 

teha tuleb. 

Meie inglise keel ei kirjudanud mulle stuudiumise kui ma olin haige 3 päeva ja mini kort ei kirjuda 

Kodu töid jäätakse liiga palju!!Näiteks inglise keeles on õppidal 40 sõna ja siis veel näiteks on 

matemaatikas kontrolltöö. 

Mõned õpetajad toimivad vägagi ebaõiglaselt õpilate suhtes 

Kõik on olemas 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Alati võiks ringe juurde teha 

Olen nendega rahul, sest siis saab tegeleda nende huvialade ja hobidega, millega ise soovid tegelda. 

Lauatenniselaudu võiks olla kooli peal rohkem 

Jätkame kõikk samas vaimus 

Võiks olla rohkem vaba aega vähem kodutöid 

Meil on väga head huviringi tunnid. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Veel rohkem klasse võiks olla, sest kool jääb veidike kitsaks juba. 

Mulle meeldib kõik, mis siin on, mina erilisi muutusi ei sooviks. Kõik on hea! 

Kooli vahetunid võiks olla 20 minudid 

Kooli söökla tuleb hoida puhtana. Õpilasesindus võiks olla aktiivsem. 

koolis on palju nõrgemaid õpilasi kellele rohkem tähelepanu pöörata mitte ainult andekamatele 

Võiks olla 'targematele' õpilastele rohkem tähelepanu ja eraldi klassid 

Kehalise tund võiks pikem olla. Ei saa piisavalt liigutada. 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 38 51.4 

5 14 18.9 

3 12 16.2 

2 5 6.8 

Ei oska vastata 3 4.1 

1 2 2.7 

kokku 74  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

5 34 45.9 

4 28 37.8 

3 8 10.8 

Ei oska vastata 3 4.1 

1 1 1.4 

kokku 74  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

4 23 31.1 

3 21 28.4 

5 12 16.2 

2 11 14.9 

1 4 5.4 

Ei oska vastata 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 32 43.2 

3 20 27.0 

5 12 16.2 

1 4 5.4 

Ei oska vastata 4 5.4 

2 2 2.7 

kokku 74  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

4 35 47.3 

3 15 20.3 

5 9 12.2 

2 7 9.5 

Ei oska vastata 6 8.1 

1 2 2.7 

kokku 74  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 27 36.5 

5 20 27.0 

3 14 18.9 

Ei oska vastata 7 9.5 

2 6 8.1 

kokku 74  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

5 28 37.8 

4 19 25.7 

3 13 17.6 

Ei oska vastata 11 14.9 

2 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 46 62.2 

4 16 21.6 

3 8 10.8 

Ei oska vastata 3 4.1 

2 1 1.4 

kokku 74  

 

 

 



51 
 

Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 28 37.8 

5 21 28.4 

3 14 18.9 

Ei oska vastata 5 6.8 

2 4 5.4 

1 2 2.7 

kokku 74  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

4 30 40.5 

5 25 33.8 

3 11 14.9 

Ei oska vastata 3 4.1 

2 3 4.1 

1 2 2.7 

kokku 74  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 40 54.1 

4 21 28.4 

3 8 10.8 

2 3 4.1 

Ei oska vastata 2 2.7 

kokku 74  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 24 32.4 

5 23 31.1 

3 12 16.2 

1 6 8.1 

2 6 8.1 

Ei oska vastata 3 4.1 

kokku 74  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 33 44.6 

5 25 33.8 

3 11 14.9 

Ei oska vastata 2 2.7 

2 2 2.7 

1 1 1.4 

kokku 74  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 36 48.6 

5 23 31.1 

3 10 13.5 

1 2 2.7 

Ei oska vastata 2 2.7 

2 1 1.4 

kokku 74  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

4 30 40.5 

5 25 33.8 

3 11 14.9 

2 5 6.8 

Ei oska vastata 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 27 36.5 

5 24 32.4 

3 14 18.9 

Ei oska vastata 5 6.8 

2 4 5.4 

kokku 74  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 34 45.9 

3 20 27.0 

5 10 13.5 

Ei oska vastata 7 9.5 

2 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 51 68.9 

4 19 25.7 

3 3 4.1 

Ei oska vastata 1 1.4 

kokku 74  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 24 32.4 

Ei oska vastata 16 21.6 

5 14 18.9 

3 12 16.2 

2 5 6.8 

1 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 23 31.1 

5 22 29.7 

3 12 16.2 

Ei oska vastata 9 12.2 

2 5 6.8 

1 3 4.1 

kokku 74  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 34 45.9 

kuni 0,5 tundi 12 16.2 

üle 3 tunni 10 13.5 

2 -– 3 tundi 10 13.5 

ei oska vastata 8 10.8 

kokku 74  

 

 

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

 

variant n % 

5 38 51.4 

4 20 27.0 

3 7 9.5 

Ei oska vastata 7 9.5 

1 1 1.4 

2 1 1.4 

kokku 74  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 31 41.9 

4 21 28.4 

3 9 12.2 

Ei oska vastata 9 12.2 

2 4 5.4 

kokku 74  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

5 33 44.6 

4 23 31.1 

3 12 16.2 

2 3 4.1 

Ei oska vastata 2 2.7 

1 1 1.4 

kokku 74  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

5 22 29.7 

4 19 25.7 

3 13 17.6 

1 9 12.2 

2 8 10.8 

Ei oska vastata 3 4.1 

kokku 74  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

3 25 33.8 

4 20 27.0 

5 15 20.3 

2 7 9.5 

1 4 5.4 

Ei oska vastata 3 4.1 

kokku 74  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

5 24 32.4 

4 18 24.3 

Ei oska vastata 16 21.6 

3 13 17.6 

2 3 4.1 

kokku 74  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

Ei oska vastata 20 27.0 

4 20 27.0 

5 16 21.6 

3 12 16.2 

2 5 6.8 

1 1 1.4 

kokku 74  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

5 36 48.6 

4 22 29.7 

Ei oska vastata 7 9.5 

3 4 5.4 

1 3 4.1 

2 2 2.7 

kokku 74  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

5 35 47.3 

4 21 28.4 

3 8 10.8 

Ei oska vastata 7 9.5 

2 2 2.7 

1 1 1.4 

kokku 74  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

5 39 52.7 

4 16 21.6 

3 9 12.2 

Ei oska vastata 5 6.8 

1 4 5.4 

2 1 1.4 

kokku 74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



63 
 

Lõpetuseks 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 48 64.9 

5-väga hästi 17 23.0 

3-rahuldavalt 7 9.5 

1-väga halvasti 1 1.4 

2-pigem halvasti 1 1.4 

kokku 74  

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

naine 39 52.7 

mees 35 47.3 

kokku 74  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes muutmata, 

isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Vähem suppi 

Koolis on kõik mõnus ja hea. 

Vähem suppi ja vähem koduseid üessandeid vene keeles 

Inimesed on kurjad ja ülbed üksteiste vastu. 

Söögi vahetunni ajal trügimine :( 

Üldiselt on kõik hea, õpetajad on vahepeal liialt kurjad ja ei ole eeskujuks 

Rohkem makarone juustu ja ketsupiga paluuun 

Üldiselt midagi, suppe võiks rohkem olla 

Hea keskkond ja suhted. 

Kõik suhtlevad hästi 

Kooli ruumid võiksid olla puhtamad. 

Meie klass ei ole ühtne. Meil on tekkinud grupid klassis. 

Et meie kool on lahke ja lõbus :D  

Mõned õpetajad võiksid mõistvamad olla. 

Toit võiks parem olla, mõned õpetajad võiksid mõistvamad olla 

Kooli toit on viimaste aastatega läinud palju kehvemaks. 

Et kui meie koolis on mõne kooli töötajaga saladusi siis ta ei tohiks neid välja rääkida !! 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Olen tark ja selle pärast ei jää mulle palju õppida 

Palju asju on õppida ja enamus õpetajad ei arvesta teiste ainete koduste ülesannetega. 

Õp. X teeb tunnid alati kõige huvitavamalt ja ma sooviks et teised teeks sammuti 

Vahel on õppida liiga palju 

Palju õppida  

Võiks kodutööd ära keelata 

Kodutöösid võiksid õpetajad koheselt peale tunni lõppu lisada, et saaks koju võtta kaasa vajalikud 

asjad.Et mitte kaasa võtta ebavajaliike asju või et kõik vajalikud asjad saaks kaasa 

Kodutöid võiksid õpetajad vähem anda!!! 

Õpetajad võiksid olla mõistvamad. 

Vähem kodutööd. Õpilastel on palju huvitegevust/spordialasi ja me ei jõua õhtul kell 8 teha 7 tunni 

kodutööd. 

Õppimise aeg oleneb nii töödest ja kodutöödest. 

Õppetöö pikkus oleneb päevast 

Võiks rohkem pöörata tähelepanu tugevamatele õpilastele 

Mõni õpetaja võiks paremini asju lahti seletada, võiks pöörata rohkem tähelepanu tugevamatele 

õpilastele 

Et õpilasi hinnatakse tasakaaluslikult. 

Jätke meile aega 
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Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

7-datale klassidele võiks ka olla hispaania keele ring 

Kõik korras  

Võiks jääda rohkem vaba aega, et saaks tegeleda oma hobidega ning puhata. Koduseid töid vahel ei 

selgitata lahti. 

Et trennid on lahedad ja soovitan käia seal. 

Sooviks saada midagi muud teha kodus kui ainult õppida. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

See kool on väga kena ja õpetajad on head ja targad. 

Võiks olla natuke rohkem mees õpetajaid 

Super kool 

Õpitakse ebavajalikke asju selle asemel et teha/õppida midagi kasulikku, mida on ka tulevas elus vaja 

Vähem võiks olla koduseid töid, sest pärast kooli pole aega huviringideks ega vabaks ajaks. 
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9. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 39 45.9 

5 27 31.8 

3 10 11.8 

2 4 4.7 

1 3 3.5 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 85  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

5 39 45.9 

4 34 40.0 

3 8 9.4 

1 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 85  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

5 47 55.3 

4 24 28.2 

3 7 8.2 

1 3 3.5 

2 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 85  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 46 54.1 

3 23 27.1 

5 8 9.4 

2 4 4.7 

1 3 3.5 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

3 32 37.6 

4 28 32.9 

5 8 9.4 

2 7 8.2 

1 5 5.9 

Ei oska vastata 5 5.9 

kokku 85  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

4 27 31.8 

3 26 30.6 

2 12 14.1 

Ei oska vastata 9 10.6 

5 7 8.2 

1 4 4.7 

kokku 85  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

4 37 43.5 

5 18 21.2 

3 16 18.8 

Ei oska vastata 8 9.4 

1 3 3.5 

2 3 3.5 

kokku 85  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

5 40 47.1 

4 25 29.4 

3 12 14.1 

1 5 5.9 

Ei oska vastata 2 2.4 

2 1 1.2 

kokku 85  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 28 32.9 

3 26 30.6 

5 19 22.4 

1 5 5.9 

Ei oska vastata 4 4.7 

2 3 3.5 

kokku 85  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 35 41.2 

4 34 40.0 

3 10 11.8 

1 4 4.7 

2 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 44 51.8 

4 31 36.5 

3 6 7.1 

1 3 3.5 

2 1 1.2 

kokku 85  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

4 37 43.5 

5 22 25.9 

3 14 16.5 

1 9 10.6 

2 2 2.4 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 51 60.0 

3 19 22.4 

5 10 11.8 

2 3 3.5 

1 2 2.4 

kokku 85  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 48 56.5 

5 25 29.4 

3 8 9.4 

1 2 2.4 

2 1 1.2 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

4 32 37.6 

3 24 28.2 

5 20 23.5 

2 5 5.9 

1 3 3.5 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 35 41.2 

3 22 25.9 

5 17 20.0 

2 8 9.4 

1 2 2.4 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

4 43 50.6 

3 17 20.0 

5 15 17.6 

2 4 4.7 

1 3 3.5 

Ei oska vastata 3 3.5 

kokku 85  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 49 57.6 

4 24 28.2 

3 9 10.6 

1 2 2.4 

Ei oska vastata 1 1.2 

kokku 85  
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Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 31 36.5 

3 16 18.8 

5 15 17.6 

Ei oska vastata 13 15.3 

2 7 8.2 

1 3 3.5 

kokku 85  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 33 38.8 

3 17 20.0 

5 17 20.0 

2 10 11.8 

Ei oska vastata 6 7.1 

1 2 2.4 

kokku 85  
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Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 35 41.2 

kuni 0,5 tundi 19 22.4 

2 -– 3 tundi 13 15.3 

ei oska vastata 13 15.3 

üle 3 tunni 5 5.9 

kokku 85  

 

 

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

 

variant n % 

4 33 38.8 

5 32 37.6 

3 14 16.5 

1 2 2.4 

2 2 2.4 

Ei oska vastata 2 2.4 

kokku 85  
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Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

4 27 31.8 

5 22 25.9 

3 18 21.2 

Ei oska vastata 9 10.6 

2 7 8.2 

1 2 2.4 

kokku 85  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

4 40 47.1 

5 24 28.2 

3 11 12.9 

Ei oska vastata 4 4.7 

1 3 3.5 

2 3 3.5 

kokku 85  
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Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

4 27 31.8 

5 18 21.2 

3 17 20.0 

1 10 11.8 

2 10 11.8 

Ei oska vastata 3 3.5 

kokku 85  

 

 

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

jms) 

 

variant n % 

4 23 27.1 

3 23 27.1 

2 14 16.5 

5 14 16.5 

Ei oska vastata 7 8.2 

1 4 4.7 

kokku 85  
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Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

4 33 38.8 

3 20 23.5 

5 16 18.8 

Ei oska vastata 7 8.2 

2 5 5.9 

1 4 4.7 

kokku 85  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

4 20 23.5 

1 18 21.2 

3 17 20.0 

2 15 17.6 

Ei oska vastata 9 10.6 

5 6 7.1 

kokku 85  
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Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga 
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 

 

variant n % 

4 29 34.1 

5 23 27.1 

3 18 21.2 

Ei oska vastata 8 9.4 

2 4 4.7 

1 3 3.5 

kokku 85  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 

 

variant n % 

4 40 47.1 

5 24 28.2 

3 10 11.8 

Ei oska vastata 6 7.1 

2 3 3.5 

1 2 2.4 

kokku 85  
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Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

4 33 38.8 

5 31 36.5 

3 15 17.6 

1 4 4.7 

2 2 2.4 

kokku 85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



83 
 

Lõpetuseks 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 47 55.3 

5-väga hästi 23 27.1 

3-rahuldavalt 13 15.3 

2-pigem halvasti 2 2.4 

kokku 85  

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 

naine 48 56.5 

mees 37 43.5 

kokku 85  
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Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes muutmata, 

isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

TOIT OLEKS PAREM! 

Paljud õpetajad ei hoia kinni reeglitest kui aga õpilane ei hoia siis saab halva hinde või märkuse 

Kõik on korras 

Vähem suppe paluks 

Õpetajad võiksid olla õiglasemad 

Kool ei pööra piisavalt tähelepanu kooli kodukorra rikkumisele, nt suitsetamise osas.  

Kalasupi võiks ära jäta. 

Kodukorra rikkumiste suhtes ütleksin niipalju, et kui poiss peaks kodukorda rikkuma, siis 

reageeritakse, kui tegu on tüdrukuga, siis ei. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Vaheaegadel ei tohiks jääda kodutööd 

Õpetajad peaksid hoidma tunnis rohkem korda 

Teatud koolipäevadel annavad õpetajad suuremas koguses õppida ja kui jätada õppimise viimasele 

minutile (nagu teeb enamik) on väga raske. Mõni teine päev pole jälle mitte midagi õppida. Kodutööde 

andmine võiks olla tasakaalus. 

Õpetajad võiksid seletada kodustetööde ülesannnet 

Vaba aega on vähe koduste tööde pärast. 

 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Õpilasesinduse arvamust ei võeta juhtkonna poolt vastu ja sellega ei arvestata.  

Õpilasesinduse arvamust ei kuulata piisavalt. 

Koolis toimuvad üritused väga harva. õpilasesindus on kasutu, kuna arvamusi ei võeta kuulda.  

Mõned klassijuhatjad ei ole õigete omadustega. Ei suuda klassireise korraldada. Muidugi on süü ka 

klassil, aga õpetajad peaksid klassiga ikkagi hakkama saama. 

Juhtkond minu arvates ei kuula õpilasesindust ega arutle nendega läbi. 

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Vähem bürokraatiat. Õpetajatel on väga raske. Teatud tunnid võiksid olla vaheldusrikkamad. Koolis 

toimuvaid muutustest võiks teavitada ette, mitte et muutused oleks halvad, aga viimasel minutil kõige 

muutmine ei ole normaalne 

Ärge pange mind ootama koolis 45 minutit, et ma saaksin ära teha viie minutilise küsimustiku. 

Rohkem sõnaõigust õpilasesinduse liikmetele isiklikult mitte läbi kümne teise isiku. 
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11. klasside kokkuvõte 
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Koolikeskkond ja suhted 
Meie koolis on sõbralik õhkkond 

 

variant n % 

4 18 36.0 

5 13 26.0 

3 12 24.0 

1 4 8.0 

2 2 4.0 

Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Püüan alati toetada oma kaaslasi 

 

variant n % 

4 20 40.0 

5 20 40.0 

3 6 12.0 

1 2 4.0 

2 1 2.0 

Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  
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Meie klassi õpilaste vahel on head suhted 

 

variant n % 

5 24 48.0 

4 16 32.0 

3 6 12.0 

1 4 8.0 

kokku 50  

 

 

Õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted  

 

variant n % 

4 26 52.0 

3 16 32.0 

5 4 8.0 

1 3 6.0 

2 1 2.0 

kokku 50  
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Õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 

 

variant n % 

4 21 42.0 

3 13 26.0 

2 5 10.0 

5 5 10.0 

1 3 6.0 

Ei oska vastata 3 6.0 

kokku 50  

 

 

Õpetajad aitavad hoida kooli vaimsust 

 

variant n % 

3 18 36.0 

4 17 34.0 

Ei oska vastata 6 12.0 

2 4 8.0 

1 3 6.0 

5 2 4.0 

kokku 50  
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Koolis on töötajaid, kes on alati valmis mind ära kuulama 

 

variant n % 

4 14 28.0 

5 13 26.0 

3 8 16.0 

1 6 12.0 

Ei oska vastata 5 10.0 

2 4 8.0 

kokku 50  

 

 

Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped 

 

variant n % 

4 20 40.0 

5 15 30.0 

3 9 18.0 

1 4 8.0 

2 2 4.0 

kokku 50  
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Koolis reageeritakse kodukorra rikkumistele 

 

variant n % 

4 24 48.0 

3 11 22.0 

5 10 20.0 

2 2 4.0 

1 2 4.0 

Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Tunnen ennast koolis turvaliselt 

 

variant n % 

5 21 42.0 

4 16 32.0 

1 4 8.0 

Ei oska vastata 4 8.0 

3 4 8.0 

2 1 2.0 
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kokku 50  

 

 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 

 

variant n % 

5 20 40.0 

4 17 34.0 

1 4 8.0 

3 4 8.0 

2 3 6.0 

Ei oska vastata 2 4.0 

kokku 50  

 

 

Olen rahul toitlustamisega koolis 

 

variant n % 

5 18 36.0 

4 13 26.0 

3 11 22.0 

1 6 12.0 

2 2 4.0 
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kokku 50  

 

 

Õppetöö läbiviimine 
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 

 

variant n % 

4 31 62.0 

5 10 20.0 

3 6 12.0 

1 2 4.0 

2 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Töötan õppetundides alati kaasa 

 

variant n % 

4 22 44.0 

3 15 30.0 

5 10 20.0 

1 1 2.0 

2 1 2.0 
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Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Koolis väärtustatakse õpilaste saavutusi 

 

variant n % 

3 18 36.0 

4 18 36.0 

5 6 12.0 

1 4 8.0 

Ei oska vastata 3 6.0 

2 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

variant n % 

4 21 42.0 

3 15 30.0 

5 8 16.0 

1 3 6.0 
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2 3 6.0 

kokku 50  

 

 

Õppetööks vajalik info jõuab minuni õigeaegselt 

 

variant n % 

3 21 42.0 

4 14 28.0 

2 7 14.0 

5 5 10.0 

1 2 4.0 

Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Koolis on võimalus saada konsultatsioone 

 

variant n % 

5 16 32.0 

4 15 30.0 

3 14 28.0 

2 4 8.0 
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1 1 2.0 

kokku 50  

 

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

4 18 36.0 

Ei oska vastata 13 26.0 

3 8 16.0 

1 4 8.0 

2 4 8.0 

5 3 6.0 

kokku 50  

 

 

Koolis pööratakse tähelepanu nõrgemate õpilaste arendamisele 

 

variant n % 

3 16 32.0 

Ei oska vastata 11 22.0 

2 8 16.0 
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4 7 14.0 

1 5 10.0 

5 3 6.0 

kokku 50  

 

 

Päevas kulutan kodustele ülesannetele 

 

variant n % 

0, 5 - 1 tundi 21 42.0 

kuni 0,5 tundi 11 22.0 

üle 3 tunni 7 14.0 

ei oska vastata 6 12.0 

2 -– 3 tundi 5 10.0 

kokku 50  

 

 

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

 

variant n % 

5 16 32.0 

4 13 26.0 
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3 8 16.0 

2 7 14.0 

1 3 6.0 

Ei oska vastata 3 6.0 

kokku 50  

 

Olen rahul koolis pakutavate ringidega 

 

variant n % 

5 12 24.0 

Ei oska vastata 11 22.0 

1 9 18.0 

4 8 16.0 

2 6 12.0 

3 4 8.0 

kokku 50  

 

 

Olen rahul kooli traditsiooniliste ja ülekooliliste üritustega 

 

variant n % 

4 21 42.0 

5 15 30.0 



98 
 

3 9 18.0 

1 4 8.0 

2 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 

 

variant n % 

1 17 34.0 

3 15 30.0 

2 8 16.0 

4 7 14.0 

5 3 6.0 

kokku 50  

 

 

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

korraldamises jms) 

 

variant n % 

4 13 26.0 

2 11 22.0 
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3 11 22.0 

5 8 16.0 

1 6 12.0 

Ei oska vastata 1 2.0 

kokku 50  

 

 

Koolis on aktiivne õpilasesindus 

 

variant n % 

3 13 26.0 

4 11 22.0 

5 10 20.0 

1 7 14.0 

Ei oska vastata 7 14.0 

2 2 4.0 

kokku 50  

 

 

Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 

 

variant n % 

Ei oska vastata 9 18.0 
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5 9 18.0 

2 9 18.0 

1 8 16.0 

3 8 16.0 

4 7 14.0 

kokku 50  

 

 

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

 

variant n % 

4 14 28.0 

3 10 20.0 

2 8 16.0 

1 6 12.0 

5 6 12.0 

Ei oska vastata 6 12.0 

kokku 50  

 

 

Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 
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variant n % 

4 15 30.0 

Ei oska vastata 10 20.0 

5 10 20.0 

1 7 14.0 

3 7 14.0 

2 1 2.0 

kokku 50  

Olen meie kooliga rahul 

 

variant n % 

4 18 36.0 

5 12 24.0 

3 11 22.0 

1 5 10.0 

2 4 8.0 

kokku 50  
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Lõpetuseks 
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 

 

variant n % 

4-pigem hästi 21 42.0 

3-rahuldavalt 19 38.0 

5-väga hästi 5 10.0 

2-pigem halvasti 3 6.0 

1-väga halvasti 2 4.0 

kokku 50  

 

 

Sinu sugu: 

 

variant n % 
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naine 27 54.0 

mees 23 46.0 

kokku 50  

 

 

 

 

 

Õpilaste kommentaarid erinevatele valdkondadele (kirjaviis üldjoontes 

muutmata, isikulised kommentaarid muudetud umbisikuliseks) 

 

Mida soovid lisada koolikeskkonna ja suhete kohta? 

Väga halb 

Mõningad õpetajad ei kuula tegelikult õpilasi ja nende arvamusi ega arvesta nende 

õpikoormusega. 

Võiks vähem sundida õpilasi tegema asju, mida nad teha ei taha nagu näiteks rõve vanglakontroll 

mõttetute puudumiste jaoks 

Toit on küll korralik. 

Kalasupi võiks siiski ära jätta 

Kokad võiksid viisakamad olla. 

Kokatädi on kuri ja ei luba võtta 5 min ennem süüa. Eile leidsin kileriba enda salati seest, söögiisu 

kadus ära. Muidu on muu suht OK. 

Kui gümnaasiumi õpilasel läheb näiteks enne neljandat tundi juba kõht tühjaks, siis võiks ta saada 

peale neljandat tundi sööma minna(pean silmas 11. klassi) 

Koolist võiks eemaldada putukad, mis lisaks niisama õpilaste jalgevahel ja kappides jooksmisele 

leiduvad ka toidus (nt moosis) 

Koolis liiguvad ringi mingid rõvedad putukad. Metallkappide juures, korruste pinkide juures ja 

sööklas olen näinud maas liikuvaid/elus putukaid, ja see mega rõve 

Koolikeskkond on väga turvaline, muidugi esineb pisemaid probleeme aga ma ei leia, et see 

mõjutaks kuidagi koolielu suuremas perspektiivis. 

 

Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? 

Õpetaja X paneb liiga hilja kodused ül sisse. 

Vähem koduseid ülesandeid palun 

Koolis on küll võimalik saada konsultatsioone, kuid enamik konsultatsioonid on kohustuslike 

õppetundide ajal, seega ma ei jõuagi ühtegi konsultatsiooni kui mul on vaja. Peale üheksandat 

tundi ei jõua oma asju seal selgeks saada või ära teha, sest ollakse juba kurnatud ja läheb 

koolibuss, millele tuleb jõuda, sest muud transporti koju ei lähe.Paljud õpetajad jätavad tähele 

panemata, kes on tegelikult andekad ja ei tee midagi, et neid rohkem arendada. Samuti vahel on 

ülekohtune, kui vähemandekas ei saa end piisavalt arendada, kui vajab ja tahab seda. Ise tunnen 

koolis pigem viimase aasta jooksul taandarengut kui edasi minekut, sest tunnen, et mul pole 

koolis võimalik end piisavalt arendada. 

Arvestada sellega, et paljud õpilased peavad minema koju neljase bussiga, mis tähendab, et neil ei 

ole võimalik minna konsultatsioonidesse kuna tavalisel koolipäeval on kaheksa tundi. 

Osad õpetajad panevad õppimised alles sama päeva hommikul sisse, näiteks kell 5.30 (õpilased 

magavad siis alles) ning õpetaja on hommikul pahane, kui ei ole kodune töö tehtud. 
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Tunniplaan sakib(2 vaba tundi ühel päeval??? poleks neid oleks 6 tundi ja kahesega saaks koju 

minna) 

Õpetaha X sisestab õppimisi alles samapäeva varahommikul ning eeldab, et me need kodused 

tööd ka ära teeme 

Tunniplaanid ei ole just kõige mugavamad õpilaste jaoks. Õpetajaid tihti peale ei huvita õpilaste 

seisukohad 

Teatud õpetajate ja õpilaste konsultatsioonide ja tundide ajad  ei klapi ja samuti pole väga tihti 

võimalik jõuda kokkuleppele. 

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? 

Koormuse tõttu ei jõua vahel piisavalt endaga tegeleda, sest oma vabast ajast tuleb tegeleda ka 

uurimistööga ja kodutöid on vahel ühele päevale jäetud väga palju MAHUKAID töid. Muidu ei 

kurda kodutööde koormuse üle. 

Kontrolltööde arv võiks olla seadusega kooskõlas, mitte nii, et iga päev on kontrolltöö. (Kui 

kontrolltööd ei saa teha, siis pannakse see lihtsalt töö nime alla) 

Ka õpilasesinduse liikmed ütlevad, et nende sõna ei maksa meie koolis midagi, ning seega ei näe 

ma põhjust miks peab see meie koolis eksisteerima kui nende pakkumisi ja nõuandeid ei kuulata. 

Huvitegevusteks aeg PUUDUB, kuna õpetajad ei arvesta sellega et me ei õpi ainult nende ainet. 

Koolielu arendamisse ei viitsi väga panustada sest kedagi siis koolis ei huvita mida õpilased välja 

pakuvad. Õpilasesindus on juba nagu teine koolijuhtkond samamoodi teiste õpilaste arvamustega 

ei arvestata!  

Ei ole piisavalt aega enda tegemiste jaoks. 

Kuna õpilasesinduses on igas toimkonnas juht kes enam-vähem ise otsustab mida teha ja mida 

mitte seoses kooli üritustega. Esiteks ma arvan, et otsused tuleks siiski vastu võtta arvestades 

poolt ja vastuhääli. Teiseks arvan, et näiteks playboxi teema tuleks välja selgitada läbi 

klassidevahelise hääletuse (iga õpilane paneb kirja mis teemat ta sooviks). 

Mulle ei meeldi kooli õpilasesinduse süsteem. Mille jaoks on vaja üldse õpilasesindusse igast 

klassist kedagi kui meil on toimkonnad ja ''juhtkonna koosolekul'' saavad osaleda vaid president, 

asepresident ja toimkondade juhid on paremate ja vasakute kätega. Täiesti tavaliste 

õpilasensinduse liikmete hääl ei kostu toimkonna juhtide häältest läbi. Näiteks kui kellegi klassil 

on tulnud hea idee mõne ürituse kohta ja selle klassi esindaja ei ole mõnes toimkonnas kõrgel 

kohal ei pruugi see idee isegi teisteni jõuda kui see seda üritust haldava toimkonna juhile see idee 

ei meeldi. Õpilasesindusel on võimu aga seal puudub võrdsus.  

 

Millised on Sinu ettepanekud kooli arendamiseks? 

Vähem kalasuppi 

Jüri kooli maine väga halb 

Kui mõni kuupäev on paika pandud ja õpilastele öeldud, võiks see paika ka jääda mitte 

muuta...inimesetel on muu elu ka peale kooli ja kõik ei käi ainult selle järgi 

Viimasel ajal ei ole kooliga rahul. Peaks rohkem pöörama tähelepanu sellele, et andekad ja 

mitteandekad õpilased saaksid eraldi rühmades olla sest andekad ei saa end piisavalt arendada ja 

mitteandekad vajavad rohkem aega. Ei ole absoluutselt rahul sellega, et on keeletunnid ilma 

tasemeteta. Hinded ei ole nii olulised kui inimese areng. Peaks rohkem tähelepanu pöörama 

sellele.  Peaks ka rohkem arendama andekaid inimesi oma tugevates külgedes, sest see tuleb neile 

ilmselt kasuks tulevikus. Vähemandekatele tuleks asjad lihtsalt arusaadavaks teha, kuid peaks 

ikka veel rohkem püüdlema paremuse poole.  

Kõik on VÄGA hästi! 
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Oleks tore kui õpetajad kirjutaksid vastamata tööd vms, kui ma olen puudunud, stuudiumisse üles, 

mitte ei pane neid välja kursuste hinnete panemisel 

Välja sorteerida õpilased, kes EI taha õppida, kes EI viitsi õppida. Pole vaja hoida ja anda 

lõpmatuseni võimalusi neile, kes ilmselgelt ei väärtusta neile antud võimalusi.  

Salapolitsei võiks ära kaotada, õpetajate suhtumine õpilastesse ei tohiks olla nii üleolev, nad ei 

peaks meiega käituma kui lollide, mitteteadjatega. 

Kool võiks kuulda võtta oma õpilaste arvamust. Välja võiks jätta õpilased kelle hinnetest on näha 

et neid väga ei huvita siin olemine, õpetajad võiks mitte lasta endale pähe istuda mingite 

noorte(eriti poiste) poolt kes ei kuula korraldusi jne 

Palun lubage arendada Jüri G E-sportsi. Sellest on paljud õpilased huvitatud. 

Saan küll aru, et haridusministeeriumi poolt on ette antud kindlad reeglid kuid tihti on nii, et 

õpilasi hinnatakse selle järgi mida neil ei ole mitte selle järgi mis on nende head ja tugevad küljed 

ja ma  arvan, et see on väga vale ja seda tasuks muuta. 

Õpilasi tuleks võtta võrdsetena küll, kuid tuleks arvestada sellega, et kõik õpilased on erinevate 

võimetega ja kõik ei suuda teha kõike samal tasemel.  
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Põhilised järeldused Jüri Gümnaasiumi 2015/2016 õpilaste rahulolu-

uuringust 
 

Käesoleval õppeaastal viidi õpilaste rahulo-uuring läbi eelmistele aastatele sarnase vormiga, mis annab 

võimaluse järjepidevalt kõiki tegevusvaldkondi analüüsida ning teha järeldusi vajalike muudatuste 

osas. 

Rahulolu-uuringu keskmine hinnang sel õppeaastal oli 4, mis ületab seatud sihi (≥ 3,8) ning on 

eelmise aastaga võrreldes veidi ka kasvanud. 

Valdkonna „Koolikeskkond ja suhted“ keskmine hinnang on samuti 4. Kõrgemad hinnangud on 

antud järgmistele alavaldkondadele. 

 Püüan alati toetada oma kaaslasi (4,3) 

 Õpilaste omavahelised suhted (4) 

 Õpilaste ja õpetajate suhted (3,9) 

 Koolis on töötajad, kes kuulavad (4) 

 Koolis on kindlad reeglid ja kokkulepped (4,3) 

 Koolis reageeritakse rikkumistele (3,9) 

 Turvatunne koolis (4,2) 

 Kooliruumid on puhtad ja korras (4,3) 

Ülaltoodud alavaldkondades on võrreldes eelmise aastaga sarnased tulemused, erinevused on 

mõningal juhul 0,1 punktilised.  

Sisehindamise mõõdikuga samal tasemel (3,8) on hinnang kooli sõbralikule õhkkonnale  ning 

toitlustamisele.  

Alla sisehindamise mõõdiku jääb hinnanguga 3,7 õpetajate eeskuju ning õpetajatepoolne 

koolivaimsuse hoidmine. 

Valdkonna „Õppetöö läbiviimine“ keskmine hinnang on 4. Kõiki alavaldkondi on hinnatud 

sisehindamise mõõdikuga võrdselt või kõrgemalt. 

 Minu õpetajad teevad oma tööd hästi (4,1) 

 Töötan alati kaasa (4,1) 

 Õpilaste saavutusi väärtustatakse (3,9) 

 Õppetundides kasutatakse erinevaid meetodeid (4) 

 Info jõuab õpilasteni õigeaegselt (3,8) 

 Konsultatsioonide võimalus (4,5) 

 Tähelepanu pööratakse andekatele (3,8) 

 Tähelepanu pööratakse nõrgematele (3,8). 

Ülaltoodud alavaldkondades on võrreldes eelmise aastage samad või kõrgemad tulemused. 

Kodustele ülesannetele kulutab 42% õpilastest 0,5 – 1 tundi, 21% kuni 0,5 tundi, 15% 2-3 tundi ning 

9% õpilastest õpib kodus üle 3 tunni. Õppimisele kuluv aeg on sarnane eelmise aastaga, 

kommentaarides tuuakse välja ka erinevust koduste ülesannete osakaalus nädala lõikes.  
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Valdkonna „Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd ja huvitegevus“ keskmine hinnang on 

3,8. Kõrgemalt on hinnatud järgmiseid alavaldkondi, mille osas võrreldes eelmise aastaga on hinnang 

veelgi tõusnud. 

 Õppekava väline tegevus – ringid, üritused (4,3) 

 Rahulolu pakutavate ringidega (4,1) 

 Rahulolu üritustega (4,1) 

 Õpilasesinduse aktiivsus (3,9). 

Oluliselt alla mõõdiku on aga jäänud piisava aja puudumine huvitegevusega tegelemiseks (3,4) ning 

õpilaste enda panus kooliellu (3,5) ja õpilasesinduse tegevuse mõju (3,4).  

Viimase valdkonna „Kooli maine ja üldine rahuolu kooliga“ keskmine hinnang oli kõige kõrgem – 

4,1.  

Kooli hea maine sai hinnanguks 4. Kõrgelt hinnati nii saadud hariduse häid eeldusi tulevikus hakkama 

saamiseks kui ka rahulolu oma kooliga (4,2). 

Enamik õpilasi tunneb, et neil läheb koolis pigem hästi (57%), 24% tunneb, et väga hästi ning 15% 

hindab oma edasijõudmist rahuldavalt. Sarnaselt eelmisele õppeaastale hindab oma edasijõudmist 

seega hinnanguga „hea“ või „väga hea“ 81% õpilastest.  

Iga vanuseastme tagasisidet eraldi hinnates on võimalik koolil saadud tulemuste põhjal teha muudatusi 

ja parendusi just konkreetsetest ettepanekutest lähtuvalt.   

 


