
Õpilaste rahulolu küsitlus 
2014 

Pühajärve Põhikool  

 



Mitmendas klassis õpid 
4. klass 

12% 

5. klass 
24% 

 6. klass 
6% 

7. klass 
16% 

8. klass 
16% 

 9. klass 
26% Küsitlusele vastas 

96 % 4. – 9. klassi 
õpilastest. 



Kas oled poiss või tüdruk? 

Poiss 
58% 

Tüdruk 
42% 



Kas tahad kooli tulla? 

71% 
77% 

72% 

29% 
23% 

28% 

2011/12 2012/13 2013/14

Jah Ei



Põhjenda oma valikut. 

• Ei viitsi hommikul üles tõusta. 

• kle tahaks kui ei anta kodus õppida 

• ma ei viitsi koolis käia 

• Kuna vene keeles on palju õppida ja 
koolibussid on hilised 

• ei sest ma tahan teha tõõd et raha saada ja 
rahaga saan ma oma unistused teoks teha 

 



• Sellepärast, et siin saab targaks 

• Kool on saanud juba harjumuseks ja koolis on 
tore sõpradega kokku saada ning uusi asju 
õppida. 

• Õpin iseendale. Muidugi näeb koolis ka sõpru 
ja saab nalja! 

• Koolis näen sõpru ja omandan hariduse, mida 
on tulevases elus ja edasi õppima minemiseks 
vaja. 

• Korraldatakse huvitavaid üritusi ja saab uusi 
teadmisi. 



Kas oled rahul meie kooli 
õpikeskkonnaga? 

96% 95% 
86% 

4% 5% 
14% 
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Rahul Ei ole rahul



Põhjenda oma valikut. 

• Ma ei ole rahul , sest meie klassis on talvel 
külm!  

• paljud kiusavad 

• Olen rahul kooli õpikeskkonnaga, sest 
õpetajad on mõistvad, õpilased mõistlikud ja 
koolipäevad suhteliselt rahulikud ja toredad. 

• Narritaks mõndasi liiga palju. 

• Õpetajad on toredad ja kõik mida õppimiseks 
vaja, on olemas.  



Kas oled rahul omavaheliste suhetega 
meie koolis? 

90% 
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92% 
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Kuidas oled rahul õpiabiga meie 
koolis? 

91% 
95% 92% 

9% 
5% 8% 
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Kuidas oled rahul tunnikorraga? 

89% 
83% 

72% 

11% 
17% 

28% 
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Kas oled rahul koolitoiduga? 

89% 

60% 

11% 

40% 

2012/13 2013/14
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Kas oled rahul meie kooli 
õpilasesindusega? 

97% 94% 

3% 6% 
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Rahul Ei ole rahul



Mida pead vajalikuks koolis muuta või 
arendada? 

• Kooli õpilasi, kes teevad pidevalt midagi 
ebasobivat, tuleb kutsuda rohkem korrale. 

• Uued korvpallid võiksid olla ja uued korvpalli 
jooned. 

• Viimasel ajal on ära kadunud, ekskursioonid 
loodusesse. Praegune koolitoidu süsteem on 
vilets. 

• Võimla võiks iga päev kuni busside tulekuni lahti. 

• Toit väiks parem olla, imelikud ja vastikud toidud 
ära jätta ja paremad asemele. 



• Koolil võiks yks korralik jalgpall olla millega 
suured saaksid vahetunnis jalgpalli mängida, 
Dussman võiks areneda 

• Õpilasesinduses oleks rohkem aktiivseid noori. 

• Koolis võiks muuta kooli toite ning õpetajad 
võiksid rohkem tähelepanu pöörata 
tunnikorrale, sest mõnes klassis on õpilasi, kes 
tahavad õppida, aga väga raske on seda teha 
kui klassis karjutakse ja ei mõelda kaasa ning 
lollitatakse 



• Võiks olla vähem kontrolltöid ja rohkem 
väiksemaid hindelisi ülesandeid. 
Õppemeetodid võiksid olla sarnased vähemalt 
kogu ühe veerandi, sest muidu on raske 
kohaneda. Tüdrukute kehalise riietusruumis 
võiks aknal olla link, et akent vajaduse korral 
avada.  

• Söök võiks olla parem muidu olen rahul 

• Vana kooli toitlustaja võiks tagasi tulla!!! 



Eriti kuri kommentaar... 

• kool peaks ilusam välja nägema aga see, kes 
selle eest vastutab, istub ja maksab arveid 
ainult midagi peaks tegema kah ma näen küll 
koolis kohti mida tuleks parandada mitte nsm 
istuda krohv on maha tulnud ja midagi ei tehta 
et kool ilusam välja näeks. 



Kuidas oled rahul kooliga tervikuna? 

Super 
24% 

Normaalne 
60% 

Käib kah 
16% 



Tänan kuulamast! 


