Õpilaste rahuloluküsitluse kokkuvõte (jaanuar 2016)
Küsitluses osales 79 õpilast 83-st, s.o 95,2%.
1. Kas Sulle meeldib koolis käia?
Jrk
nr

Küsimus

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah- ja ei-vastanute
kommentaarid

Ei

1

Kas Sulle meeldib koolis käia? 84% 16% 73% 27% 36% 64% Jah: saab teadmisi ja
sõpradega koos olla
Ei: peab vara ärkama,
liiga palju tunde,
kodutöid ja kontrolltöid

2

Ka Sa kasutad e-kooli?

69% 31% 100% -

95% 5%

3

Mis kellast kellani tavaliselt
õpid?

47%
(1618)

54%
(1820)

55%
(1517)

4

Mis on raskeimad õppeained?

41%
(matem.)

46%
(matem.)

36%
(vene k)

5

Kas küsid abi vanematelt/
vanavanematelt koduste
ülesannete tegemisel?

88% 12% 100% -

6

Kas meie kool on lastesõbralik 97% 3%
ja kvaliteetset haridust andev
kool?

100% -

95% 5%

Jah: õpetajad on hoolivad ja õpetavad hästi,
huvitavad tunnid ja
õpitoad
Ei: 1 ei oska öelda; 1
vastab, et lapsed kiusavad ja eputavad

7

Kas oled rahul õpperuumide ja 100
– vahenditega?
%

100% -

95% 5%

Jah: uued asjad, kõik on
töökorras, katseid saab
teha, klassiruumid
puhtad, SMART-tahvel
on lahe, õpikud ilusad
Ei: õpikud rasked ja neis
liiga palju tühja pinda

8

Kas õppetunnid on huvitavad? 88% 12% 96% 4%

-

I kooliastme II ainevalik: inglise keel
II kooliastme II ainevalik: inglise keel
III kooliastme II ainevalik: matemaatika

55% 45%

77% 23% Jah: teeme huvitavaid
asju, tunnid huvitavad ja
lõbusad, on praktilisi
töid, katseid ja liikumist
Ei: kirjutamist palju,
teemad igavad

9

Kas oled rahul õppekäikude,
91% 9%
etenduste jne korraldamisega?

96% 4%

91% 9%

Jah: meeldib käia teatris, need on põnevad ja
harivad
Ei: neid on liiga palju,
soovitakse olla tunnis,
loengud on igavad

10

Kas Sul on klassikaaslastega
head suhted?

91% 9%

96% 4%

95% 5%

Jah: ei kakelda ega
kiusata, räägitakse palju,
tore kool
Ei: osa ei saa hästi läbi

11

Kas õpilaste omavahelised
suhted on koolis head?

63% 37% 81% 19% 77% 23% Jah: ei kakelda ega
kiusata, kõik on sõbrad,
vähe konflikte
Ei: mõni teeb haiget,
vahel kiusatakse, kakeldakse

12

Kas koostöösuhted õpilaste ja
personali vahel

100
%

13

Kas oled rahul õpiabisüsteemiga?

84% 16% 92% 8%

14

Kas oled rahul tunnikorraga?

56% 44% 88% 12% 82% 18% Jah: saab rahus õppida,
kõik on vaiksed ja
teevad oma tööd, tunnid
on hästi planeeritud,
ideaalne
Ei: teised räägivad, kõik
nihelevad, mõned
käivad WC-s, mõned
lollitavad, liiga vaba
suhtumine, segatakse

15

Kas oled rahul koolilõunaga?

94% 6%

16

Millised toidud Sulle ei

-

92% 8%

95% 5%

Jah: täiskasvanud on
lahked ja mõistvad ning
aitavad alati
Ei: mõni on kuri ja
õiendab ilmaasjata,
mõni ei taha teha
koostööd

86% 14% Jah: õigekiri on paranenud, kodutöö saab
tehtud, saab abi, on
põnev, korratakse üle
Ei: ei meeldi pranglida,
võiks rohkem konsultatsiooniaegu olla

88% 12% 91% 9%

Jah: söögid on head, toit
mitmekesine, kokad on
head, kena söögiruum,
kõhu saab täis, alati on
puuvili
Ei: ei meeldi supid, toit
ei ole isuäratav, on toite,
mis ei maitse
I kooliaste: supid, tatar,

maitse?

17

Kas Sa oled rahul
õpilaesinduse tööga koolis?

18

Mida peaks koolis muutma?

19

Kas Sa käid Uhtna
noortekeskuses?

20

Milliseid huviringe võiks veel
koolis olla?

21

Kas Sa käitud ka väljaspool
kooli meie kooli õpilasele
vääriliselt?

riis
II kooliaste: maksakaste,
borš, supid
III kooliaste: supid,
maksakaste, tatar
-

-

88% 12% 64% 36% I kooliaste: 72 % ei tea,
mis see on
Jah: nad on toredad,
meeldis Halloween, hea
koosseis, teevad üritusi
Ei: vähe tegevust, pole
muutustest aru saanud
I kooliaste: uued klassid
ja WC-d, kõik on ilus,
tunnid lühemaks
II kooliaste: vahetund
pikemaks, rohkem
klassiõhtuid, vähem
tunde, võistlusi teiste
koolidega
III kooliaste: vähem
kodutöid, rohkem
huviringe, õpperuume
paremaks, vähem töölehti

75% 25% 88% 12% 27% 73%
käib ei
käib ei
käib ei
käi
käi
käi
I kooliaste: savi, keemia, korvpall, jalgpall,
hip-hop
II kooliaste: ujumine,
korvpall, jalgpall,
ratsutamine
III kooliaste: meigiõpetus, iluvõimlemine,
võitluskunst, tennis
88% 12% 92% 8%

91% 9%

