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 Lapsevanemate rahuloluküsitlus viidi läbi 

elektrooniliselt 2014 aasta maikuu jooksul 

 Vastas 51 inimest, eelmisel aastal 36  

 Küsimused olid samad, selleks, et saaks 

võrrelda muutusi.  

 Rahulolu kooliga on kõrge, kuid välja on 

toodud mitu olulist asja, mida parandada ja 

millega tegeleda... 



Soov kooli minna 

 89% vanematest arvavad, et lapsed tahavad 

kooli minna (2013.a. – 94%)  

 Pigem ei taha kooli minna 8% (2013.a. - 6%)  

 Lapsed tahavad kooli minna, sest seal on 

sõbrad, sõbralik õhkkond, head suhted 

õpilaste vahel, saab uusi teadmisi. 

 

 



Kui kooli ei taheta minna, on 

põhjuseks 

 Halvad suhted kaasõpilastega - 3 vastanut, 

2013 ei olnud keegi selliselt vastanud! 

 Halvad suhted õpetajatega –  8 vastanut, 2013 

ainult 1!  

 Kooli ei taheta minna ka väsimuse tõttu- 20 

vastust (2013 11 vastust) ning seepärast, et 

õppimine valmistab raskusi 8 vastust (2013 3 

vastust) 

 



Suhted koolis 

 PPK õpilaste omavahelised suhted on head ja 
väga head 81%, (2013 – 86% ) 

 Probleemid kaasõpilastega jah – 10 vastust , 
2013 – 8 vastust 

 Selgitused: Suuremad kiusavad väiksemaid. On 
toimunud kiusamised, millest on laps teavitanud 
ka klassijuhatajat. Laps on algklassi laps. Oma 
klassiga ei ole probleeme, aga suuremate 
klasside poistega on suured probleemid. Ei ole 
päeva, kus ei oleks suuremate poolt teda 
kiusatud. Enamjaolt on tegemist füüsilise 
vägivallaga.  

 NB! 2013 selliseid vastuseid ei olnud! 

 

 



Suhted õpetajatega 

 Lapsel on olnud probleeme õpetajatega suhtlemisel – 12 
jah vastust (2013 – 5 vastust) 

 Suhted on väga head 18% (14%), head  59% (69%), 
rahuldavad 20%  (17%), halvad 2%. 

 

 Selgitused: aegajalt enne kui õpetaja kuulab lapse ära 
süüdistatakse teda laiskuses rumaluses ja milles iganes. 
Kui laps ei ole kõige andekam ja ei oska abi küsida jääb 
üksi oma tegemistega ja kaotab igasugu huvi õppetöö 
vastu. Ja see jääb õpilase ja õpetaja vahel 
probleemiks. Laps saab õpetajast valesti aru,ei julge üle 
küsida,et õpetaja hakkab pahandama. Üks õpetaja ei pööra 
kõigile lastele võrdset tähelepanu ja hoolt, mõned lapsed 
tunnevad end kõrvalejäetuna. Lapse ei oska seejärel enda 
eest seista, ega saa õpetajaga ühist keelt. Ei saa läbi ühe 
õpetajaga, väites et õpetaja vihkab teda  



Info vahetus kooli ja kodu vahel 

 Lapsevanem saab koolis toimuva kohta infot 

peamiselt lapse käest ning e-koolist 

 Info jõuab vanemani kiiresti, kuid siiski saaks 

seda parandada. Kuna 13 inimest vastas, et 

sageli saab asjadest liiga hilja teada ning 61% 

vanematest soovib koolis toimuva kohta 

rohkem infot saada.  

 Samas on kooli ja kodu vahelise 

infovahetusega rahul üle 90% vastanutest.  



Huvitegevus 

 Mõlemal aastal on 11 vanemat, kes ei ole rahul 

kooli huvitegevusega, samuti on tehtud mitmeid 

ettepanekuid eelkõige vallale, kuidas 

huvitegevust parendada.  

 Selgitused: toetada väljaspool Otepääd 

antavad kvaliteetetset huviharidust (H.Eller nim 

Muusikakool), tantsutrennid, ringide tunniplaan 

kodulehel aegunud ja ei ole täpne, loodusega 

seotud ringid.  



Rahulolu Pühajärve põhikooliga 

 Täiesti rahul 27 vastajat ehk 54% ( 19 ehk 53%) 

 Pigem rahul 22 ehk 44% (17 ehk 47%) 

 Pigem ei ole rahul 1 ehk 2% (0 vastust) 

 Positiivne: sõbralik õhkkond, väike kool, lapse 
vajadustega arvestatakse, kõik tunnevad kõiki, 
turvaline, head suhted, loodusega seotud 
väljasõidud, toredad traditsioonid 

 Parandamist vajab: rahulolematus 
toitlustamisega 3 pikka vastust,  ei suudeta 
tegeleda koolikiusamisega, algklassides koduseid 
töid liiga palju, auto parkimine arusaamatu 



Ettepanekud 

 Kooliüritustest piltide laadimise võimalus kooli 
kodulehele 

 Kalendrisse ürituste juurde info, mida vaja kaasa 
võtta, kes osalevad (võistlustel) ja õpetaja 
ettepanekud- kuidas vanem saab kaasa aidata.  

 Kool peaks end rohkem reklaamima ja olema 
atraktiivsem, selleks tuleks kaasata vanemaid. 

 Rohkem uskuda ja usaldada laste räägitut 

 Toitlustus kodusemaks 

 Suurematele lastele õue kiiged vms 



Meil on hea kool ja oleme sellega 

rahul- 98% ! 

Aitäh! 

Toredat kooli lõppu ning nautige suve! 


