
4.-6. klasside õpilaste rahuloluküsitluse avalik kokkuvõte

Antud rahuloluküsitlus viidi läbi 4.-6. klassi õpilaste seas perioodil 28.03-18.04.2022. Vastata sai

skaalal vahemikus 1 kuni 5. Igas jaotises olid ka avatud küsimused. Avalikus kokkuvõttes on

negatiivsetest kommentaaridest eemaldatud nimed, ent need on jõudnud juhtkonnani ning

edastatakse kõnealustele inimestele personaalselt.

Vastajaid oli 163 (eelmisel aastal 112). Võrreldes eelmise aastaga on õpilaste üldine rahulolu langenud

ja seda kõigis küsimustes. Kõigi vastuste keskmine 73% (80% 2021) ja positiivsete vastuste määr 71

(73% 2021).

Õppetöö ja suhted koolis

Võrreldes eelmise aastaga on õppetöö ja suhetega seotud rahulolu langenud. Vastuste keskmine 75%

(83% 2021) ja positiivsete vastuste määr 66% (78% 2021). Kõige enam ollakse rahul sellega, et koolis

on võimalik saada konsultatsioone ja järelaitamistunde ning kõige madalam rahulolu on õppetundide

huvitavuse osas.

Keskmine: 76% (84% 2021). Positiivsete vastuste määr 70% (81% 2021).

Keskmine: 73% (81% 2021). Positiivsete vastuste määr 64% (74% 2021).
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Keskmine: 62% (67% 2021). Positiivsete vastuste määr 37% (46% 2021).

Keskmine: 75% (84% 2021). Positiivsete vastuste määr 69% (83% 2021).

Keskmine: 72% (81% 2021). Positiivsete vastuste määr 60% (77% 2021).
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Keskmine: 77% (85% 2021). Positiivsete vastuste määr 68% (81% 2021).

Keskmine: 77% (86% 2021). Positiivsete vastuste määr 73% (85% 2021).

Keskmine: 90% (92% 2021). Positiivsete vastuste määr 90% (93% 2021).
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Selle õpetaja tundi lähen meelsasti, põhjenda

Edlin Ukkivi, nimetatud 19 korral. Edlin on tore, hea ja lahke õpetaja. Tunnid on lõbusad ja huvitavad.

● “Ta on lahke ja oskab hästi õpetada.”

● “Tunnid pole igavad ja saan teemast tihti aru.”

● “Ta on tore ja tal on tihti midagi lõbusat plaanis.”

● “Esiteks on ta mulle väga lähedane ja teiseks on tema tunnid huvitavad ja toredad.”

Mery-Liis Kolbak, nimetatud 16 korral. Mery-Liis on tore ja seletab hästi. Tema tunnid on huvitavad ja

seal saab arutleda.

● “Inimeseõpetus on alati väga äge.”

● “Teeb oma tööd südamega, hästi selgitab, ei karju.”

● “Selles tunnis on hea õppida, sest  õpetaja oskab klassi kontrolli all hoida.”

● “Ta õpetab hästi ja oskab klassi vajadusel maha rahustada, Mery-Liis on alati lahke ja aitab

mind kui vaja.”

Pille Soodla, nimetatud 14 korral. Pille tunnid on huvitavad ja põhjalikud ning ta õpetab arusaadavalt.

● “Väga tore õpetaja, alati aitab, kui vaja.”

● “Ta suudab teha tunnit teemad huvitavaks isegi kui teema ei ole nii ahvatlev.”

● “Ta seletab asju läbi päriselu ja väga arusaadavalt. Ta ei karju, kui sa aru ei saa, vaid ta seletab

asju veelgi loogilisemalt üle.”

Marita Pirnipuu, nimetatud 10 korral. Marita on tore õpetaja ja oskab klassi rahustada.

● “Teeb oma tööd südamega, hästi selgitab, ei karju.”

● “Ta ei ole kuri ning ei jäta palju kodutöid.”

● “Ta on hästi tore ja oskab klassi vaikselt hoida.”
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Robert Kikas, nimetatud 9 korral. Robert on hea, tore ja sõbralik õpetaja.

● “Tema tundides on põnev olla ja põnevad tegevused.”

Helena Paal, nimetatud 8 korral. Helena on väga tore ja ta oskab hästi seletada kõik asjad lahti.

● “Ta on väga abivalmis ja aitab mind kui vaja, aga ma ei saa tunnis keskenduda klassi pärast.”

● “Ma õpin seal palju, ta on vastutulev ja lahke õpetaja.”

● “Ta on tore ja seletab väga palju kõik arusaadavaks.”

Maris Kurvits, nimetatud 6 korral. Maris on tore inimene ja tema tunnid on huvitavad.

● “Ta tunnid on huvitavad, ta põhjendab hästi ja kui miski on arusaamatu, siis seletab väga hästi

selgeks.”

● “Tunnid on huvitavad ja teeme koos konspekte, arutame ja muud, teeme mänge vahetevahel.

Ei liigu liiga kiirelt edasi, aga kõik saab hästi tehtud.”

● “Me teeme huvitavaid asju ja ta oskab teemat hästi selgitada.”

● “Ta oskab õpetada selgelt ja lihtsalt.”

Monica Vainola, nimetatud 6 korral. Monica on tore ja tema tunnid on lõbusad.

● “Temaga on alati lõbus.”

● “Ta ei õpeta tundi tuimalt, vaid lisab sinna huumorit ja sellist lõbu.”

Henri Ojaperv, nimetatud 6 korral. Henri on hea, tore ja sõbralik ning ta teeb tunnis ägedaid asju.

Piret Kaare, nimetatud 5 korral. Piret on tore ja valmis õpilastega vestlema.

● “Ta räägib tunnis meiega ja on nagu sõber, temaga on huvitav ja seletab aru saadavalt.”

Reet Põld, nimetatud 5 korral. Tunnid on huvitavad ja toredad ning ta seletab väga hästi.

● “Tema tunnid on huvitavad ja saab teha iseseisvat tööd.”

Regina Nikiforova, nimetatud 5 korral. Regina on väga tore ja oskab huvitavalt õpetada.

● “Ta on kõige parem õpetaja koolis, ta on tore, aitav ja väga hea õpetaja.”

Tuuli Randjärv, nimetatud 4 korral. Tuuli tunnid on õpilastele lihtsad ja lõbusad ning ta ei karju.

Marielle Tuum, nimetatud 4 korral. Marielle tunnid on toredad ja lahedad.

Erik Varik, nimetatud 4 korral.

● “Tal on lihtsad ja lõbusad tunnid arvutiklassis.”

Kert Kukk, nimetatud 4 korral. Kert on hea õpetaja ja kehaline on lahe tund.

Tiiu Zirnask, nimetatud 3 korral. Tiiu on väga tore kehalise kasvatuse õpetaja.

Peeter Tamm, nimetatud 3 korral.

● “Puutöö on lõbus ja õpetaja aitab valesid õigeks teha.”

Märt Raam, nimetatud 3 korral. Märt on tore ja lahke ning ta ei karju.

Evelin Jauk, nimetatud 2 korral. Evelin oskab õpetada.

Janika Tammik, nimetatud 2 korral.

● “Teeme  alati tunnis midagi lahedat.

● “Teeb oma tööd südamega, selgitab hästi, ei karju.”
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Tiia Müller, nimetatud 2 korral. Tiia on tore ja tema tunnid on head.

Gätlin Addo, nimetatud 2 korral.

Anna Krainjukova, nimetatud 1 korral.

● “Mulle meeldib inglise keel ja see on üks mu tugevamaid külgi. Seal me mängime ja mõnikord

vaatame filmi. Ta on tore õpetaja.”

Kati Tuulis, nimetatud 1 korral.

● “Ta on väga tore ning tal on lõbus õppeviis.”

Lana-Maria Peterson, nimetatud 1 korral.

Maarja Kändmaa, nimetatud 1 korral.

● “Tihtipeale ei jäta kodutöid ega ole väga kuri.”

Kelli Põder, nimetatud 1 korral.

Pavel Krõlatov, nimetatud 1 korral.

Liis Rätsep, nimetatud 1 korral.

Katre Reinfeldt, nimetatud 1 korral.

Õpetajate nimesid nimetamata toodi välja õppeained, kuhu minnakse meelsasti: kehalist kasvatust

toodi välja 8 korral, inimeseõpetust, kunstiõpetust ja inglise keelt 3 korral, tehnoloogiat, ajalugu ja

matemaatikat 2 korral, ning eesti keelt ja kirjandust 1 korral. Viis vastajat arvas, et nad ei lähe ühegi

õpetaja tundi meelsasti. Üks läheb kõikide õpetajate tundi, kuna tahab targaks saada. Üks õpilane

käib tundides, et puudumist mitte saada.

Selle õpetaja tundi ei lähe meelsasti, põhjenda

31 vastajal pole sellist tundi, kuhu ta ei tahaks minna. Kaks vastanut ei soovi minna ühegi õpetaja

tundi ja üks vastanu ei soovi kedagi nimetada. Personaalsed kirjed on avalikust kokkuvõttest

eemaldatud ning edastatud kooli juhtkonnale ja vastavale õpetajale.

Koolikeskkond

Võrreldes eelmise aastaga on rahulolu koolikeskkonnaga langenud. Vastuste keskmine 67% (75%

2021) ja positiivsete vastuste määr 51% (64% 2021). Kõige enam ollakse rahul sellega, et koolis

töötavad spetsialistid, kelle poole saab murega pöörduda ning kõige madalam rahulolu on koolis

toitlustamisega.
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Keskmine: 65% (73% 2021). Positiivsete vastuste määr 42% (60% 2021).

Keskmine: 76% (82% 2021). Positiivsete vastuste määr 66% (75% 2021).

Keskmine: 67% (74% 2021). Positiivsete vastuste määr 51% (68% 2021).
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Võrreldes eelmise aastaga nähakse tänavu rohkem tõsiseid koolivägivalla juhtumeid (5.4% → 9.8%).

Teistes aspektides on tulemused sarnased eelmise aastaga.

Keskmine: 79% (82% 2021). Positiivsete vastuste määr 72% (73% 2021).

Keskmine: 49% (62% 2021). Positiivsete vastuste määr 24% (44% 2021).
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Soovin veel lisada

43 õpilast kommenteerisid toitlustamist. Paar õpilast kiitis koolitoitu, ent enamasti oodatakse

paremat sööki. Toodi välja, et söök on vahel liiga soolane ja rasvane, toidus on liiga vähe liha ja mitu

õpilasti on toidust leidnud juuksekarvu. Kritiseeriti ka suppe, eriti kalasuppi. Söögid võiksid olla

soodsamad ning pakkuda laiemat valikut. Mainiti ka pikki järjekordi, trügimist ning toiduhügieeni.

“Söögi järjekorras neljandal vahetunnil on palju suuremaid poisse, kes keset järjekorda trügivad ja

nendest väiksemad klassid ei julge neile vastu astuda. See on üks põhilisemaid probleeme.”

Viis vastanut soovis lisada, et meie koolis on tore. Paaril korral mainiti, et tualettruumid on mustad

ning et tüdrukutele võiks vetsudes olla hügieenisidemed ja tampoonid. Õpilased ootavad, et õpetajad

oleksid toredamad ja lahkemad. Tehti ettepanek vallandada Pille Pedak, Eda Ots ja Tatjana Luich.

Kiideti Reet Põldu ning soovitati tõsta Regina Nikiforova ja Pille Soodla palka, “Ma olen õnnelik, et

selliseid lahkeid õpetajaid on ka meie koolis olemas.” Kategoriseerimata kommentaarid:

● “Et oleks parem internet koolis.”

● “Garderoobid võiksid olla laiemad.”

● “Huviringe tundub, et on justkui vähe.”

● “Kool võiks alustada hiljem.”

● “Koolikotid võiksid olla kergemad.”

● “Koolis võiks olla parem turvalisus (asjade poolest), sest keka ajal on tihti kaelakeesid või

sõrmuseid kaduma läinud.”

● “Mind häirib, et koolis peaaegu iga laua all on nätsud.”

● “Minu jaoks on sotsiaalpedagoogi töö natukene mitterahuldav. Ta tundub päris leebe.”

● “Moodulites joostakse tunni ajal.”

● “Mulle ei meeldi, et ma olen 6. klass, aga peaklassiruum ja garderoob on ikka veel väikses

osas. Kõik viiendad, paar neljandat ja kõik kuuendikud peale meie on suures osas.”

● “Mõned õpetajad teevad tuju halvaks.”

● “On ainult 1 inimene, kelle poole saab pöörduda koolis, kui kiusatakse.”

Kooli maine

Võrreldes eelmise aastaga on kooli mainega seotud rahulolu langenud. Vastuste keskmine 77% (84%

2021) ja positiivsete vastuste määr 71% (79% 2021).

Keskmine: 78% (83% 2021). Positiivsete vastuste määr 70% (78% 2021).
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Keskmine: 76% (85% 2021). Positiivsete vastuste määr 71% (79% 2021).

Mulle meeldib meie koolis...
● 21 vastajale meeldis, et meie koolis on head ja sõbralikud õpetajad, kes aitavad õpilasi hea

meelega. Üks vastanu mainis tugimeeskonda, kes toetab ja aitab kui on mure.

● 20 juhul mainiti meeldivana, et koolil on head sportimisvõimalused. Nimetati spordikeskust,

ujulat, trenne, jalgpallistaadionit, jõusaali, seiklusrada.

● 12 vastajat peab kõige olulisemaks sõpradega suhtlemist ja seda, et ollakse üksteise vastu

sõbralikud.

● 13 vastajale meeldib, et meie koolis on palju üritusi ja aktusi tähtpäevadel (nt sõbrapäeval on

sõbrapäeva postkast jne), muusika vahetunnid, reisid, põnevad ekskursioonid.

● 10 vastajale meeldivad erinevad tunnid (kehaline, vene k, kunst, vahetund, jne).

● 7 vastajale ei meeldi mitte midagi meie kooli juures.

● 7 vastajale meeldib kohvik.

● 5 vastajale meeldib toitlustus (võimalus toitu kaasa osta, supid)

● 4 vastajat ei tea, mis neile meie koolis meeldib.

● 4 vastajale meeldib meie koolis kõik.

● 4 vastajale meeldib kodukord (kool algab iga päev samal kellaajal, kolmapäeviti uudised).

● 2 vastajale meeldib, et õpilased saavad vajadusel lifti kasutada, et koridorides on õpilastele

pingid istumiseks, et siin saab õppida, et pood on lähedal, klassiruumide välimus, meeldib

inimeste lahkus ja sõbralikkus.

● 2 vastajale meeldib meie koolis kõige rohkem direktor.

● 2 vastajale meeldib, et meie kool on turvaline.

● 1 korral mainiti, et meie kooli juures meeldib klasside hubasus, koduklassi olemasolu, puhtus,

suur söökla, puhtad riietusruumid, vaikne raamatukogu, kooli väljanägemine, IT tehnoloogid.

● 1 vastaja leidis, et meie kooli juures meeldib talle kõige rohkem, et siin on ilusad poisid.

● Huvitavad maalingud/loovtööd seintel, et erinevat kunsti on palju ja nende disain on

silmatorkav, kooli puhtus.

Mulle ei meeldi meie koolis...
● 36 vastajale ei meeldi koolitoit. Põhjusteks toidu liigne soolasus, juuksekarvad toidus. Üksikud

arvamused: piim ei ole laktoosivaba, järjekordades peab liiga kaua seisma, poisid trügivad

ette, neljanda vahetunni ajal puhvet kinni, klaasid mustad (2), hommikusöögi vahetund on

liiga lühike.
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● 21 vastajale ei meeldi kooli vana osa haisvad ja mustad wc. Vahel ei tööta kabiiniuste lukud.

● 17 vastajat ei oska välja tuua midagi, mis ei meeldi. Neljale vastajale meeldib kõik. Kolmele

vastajale ei meeldi meie koolis midagi.

● 8 vastajale ei meeldi osad õpetajad.

● 5 vastajale ei meeldi kiusamine meie koolis.

● Koolilaudade all nätsud (4)

● 3 vastajale ei meeldi igavad tunnid, kahele vastajale lühikesed vahetunnid.

● Ühekordsete vastustena nimetati, et koolis ei meeldi, et on liiga palju korruseid, kriiditahvlid,

mõned reeglid, pole kuskil oodata enne trenni, klassikaaslased on lärmakad, ei meeldi 9.

klassi õpilased, moodulis on külm, õue kehaline, kool algab liiga vara, klassiruumid,

tunniplaan, tunnikontrollid, nätsu ei tohi tunnis süüa, et tagumine uks läheb kinni pärast

15:00. Märkusi pannakse tihti ilma mingisuguse põhjuseta, hinded, rasked koolikotid,

õpetajad ei lase vahetunnile vaid hoiavad tunnis.

● Koolimaja räpane, koolipingid ja lauad koledad, sest sinna on palju joonistatud ja auke täis.

Toolid ei ole mugavad.

● Klassid, kus on mingi hais ja külm.

● Et koolis on mõned kohad mustad, ka ujula on must, garderoobides pole ruumi. Mulle ei

meeldi meie koolis, et jalanõud võivad minna lihtsalt kaotsi. Koridorides on alati mingid

rahvamassid, kes tõuklevad ja ei lase inimesi mööda. Rahvas on uste taga, sest õpetajad

jõuavad liiga hilja kohale ja hoiavad klasse lukus. Ühele vastajale ei meeldi, et klass 248-l pole

kraanikaussi.

● Et väiksematel on õigus mängida nii palju, et see segab tunde ja ei lase rahulikult kooli

vahetundi nautida.

Minu ettepanekud kooli paremaks muutmisel...
● 25 vastajat sooviks paremat koolitoitu. Põhjused, miks koolitoit ei maitse on erinevaid: toit on

soolane, menüü kordub nädalast nädalasse, kartulid hallitanud, toit halvasti valmistatud,

palju kalatoite. Söögitädid peaksid kandma juuksevõrke, sest söögis on tihti juuksekarvad.

Soovitakse laktoosivaba piima, uut menüüd(2), uut kokka (3), sõõrikuid (2), et puhvet oleks

kogu päeva avatud.

● 17 vastanut arvab, et koolis on kõik hästi.

● 12 vastanut pole rahul WC olukorraga. Soovitakse, et WC oleksid puhtad ja ei haiseks.

Kabiiniukse lukud ei tööta hästi ja neid võiks parandada.

● 8 vastajat mainis koolimaja puhtuse probleemi. Üks vastaja soovis, et koolimajas tehtaks suur

remont, vaadataks üle kooli kõige katkisemad kohad ja need korda teha, põrandal vedeleb

tihti prahti, klassides on tihti külm ja hais, ujula on must. Kahel korral mainiti, et koolis võiks

olla rohkem koristajaid.

● 7 vastanut arvab, et kool algab liiga vara. Kool võiks alata hiljem, sest hommikul õpilased ei

suuda hästi keskenduda, kui nad on väsinud.

● 6 vastanut sooviks uuemat koolimööblit, pehmemaid toole.

● 5 vastajat tõi välja, et neile ei meeldi meie koolis mõned õpetajad. Põhjusteks, et mõned

õpetajad ei oska väga hästi õpetada, mõned õpetajad karjuvad ja on kurjad. Soovitaks, et

kooli võetaks tööle head õpetajad, kes ei karju laste peale. Et õpetajad oleks lahkemad,

rõõmsad ja lugupidavamad, õpetajad ei tohiks ähvardada lapsi märkustega. Et vallandataks

kurjad õpetajad.

● Laudade all olevad nätsud ei meeldi 3 vastanule. Koolilauad on soditud ja määrdunud, viis

vastanut sooviks koolimööblit klassidesse ja koolitoolidele pehmendust. Samuti toodi ühe
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vastaja poolt välja, et koolimajas võiks olla rohkem esemeid millega saaks vahetunnis

mängida/tegeleda(2). Klassid võiksid olla avaramad, kahele vastanule ei meeldi kriiditahvlid.

● 3 vastanut soovivad rohkem kehalise tunde.

● 2 vastanut soovivad, et karistataks neid, kes kiusavad.

● Garderoobides pole ruumi, eriti jalanõude jaoks. Jalanõud võivad minna kaotsi, teha

jalanõude jaoks eraldi kapid.

● Toodi veel välja, et tunnid võiksid olla lühemad, lõbusamad, aktiivsemad ja huvitavamad.

Tunde, kodutöid ja kontrolltöid võiks olla vähem. Vahetunnid võiks olla pikemad. Tunniplaani

võtta ratsatunnid. Teha lemmikloomapäev üks kord aastas, rohkem huvitavaid üritusi, rohkem

maale seintele. Soovitakse tunnis nätsu süüa, kanda dresse, kõikidesse klassidesse veekraane,

kott-toole koridoridesse, abiõpetajad õpetajatele, kes hakkama ei saa. Ei soovita

muusikatunde, tunnikontrolle, ainenädalaid ja olümpiaade.
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