
Kullamaa Keskkooli õpilaste rahuloluküsitlus 2021

Küsitlus viidi läbi aprillikuus 2021. Küsimustik oli koostatud Google Form keskkonnas.
Vastata sai anonüümselt. Sel ajal toimus veel distantsõpe, siis vastasid õpilased küsitlusele
kodus.
Küsimustik oli koostatud 5. - 12. klassi õpilastele. Kullamaa Keskkooli 5.-12. klassides käib
kokku 88 õpilast, kellest 67 ehk 76% õpilastest vastas rahuloluküsitlusele.

Küsitluses toodud väited olid seotud õpilase turvatundega, õppimisega, kodukorraga,
tugiteenuste pakkumisega, info liikumisega koolis.



Joonis 1. Mitmendas klassis Sa käid?
Rahuloluküsitlusele vastasid 5.-12. klassi õpilased.
Klasside kaupa oli vastanuid järgmiselt:
5. kl - 11
6. kl - 8
7. kl - 13
8. kl - 9
9. kl - 10
10. kl - 4
11. kl - 6
12. kl - 6

Joonis 2. Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb?
Vastanutest 24 (35,8%) vastasid, et neil läheb koolis hästi. 28 (41,8%) õpilasel läheb koolis
nii ja naa. 14 (20,9%) vastajat arvas, et neil võiks koolis paremini minna ja 1 õpilane vastas,
et tal läheb koolis halvasti.



SUHTED KOOLIS

Joonis 3. Meie koolis on sõbralik õhkkond.
38 õpilast pigem nõustuvad, et meie koolis on sõbralik õhkkond, 23 vastanutest arvab, et
õhkkond on nii ja naa ning ei nõustu (2), nõustun täielikult (2), pigem ei nõustu (2).

Joonis 4. Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted.
67 vastajast 15 nõustusid täielikult väitega, et nende klassi õpilaste vahel on valdavalt head
suhted, 27 õpilast pigem nõustusid antud väitega, 18 vastasid, et suhted on pigem nii ja naa, 4
õpilast pigem ei nõustunud väitega ning 3 ei nõustunud üldse.



Joonis 5. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted.
11 õpilast nõustusid täielikult, et õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted, 34
pigem nõustusid väitega, 20 õpilast arvasid, et suhted on valdavalt nii ja naa. Pigem ei
nõustunud või ei nõustutud üldse oli 2 õpilast.

Joonis 6. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks.
Väitega, et õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks nõustusid täielikult 14 õpilast, pigem
nõustusid 31 õpilast, nii ja naa vastasid 17 õpilast, pigem ei nõustunud 4 õpilast ning 1
õpilane ei nõustunud väitega.

Mida soovid lisada suhete kohta koolis?

Õpetajad saavad omavahel väga hästi läbi.

Ei oska lisada. Kõik saame omavahel hästi läbi.

Kooli õpilased peavad saama teistega hästi läbi ja ei kiusaks teisi

Suhted meie koolis on pigem head kui halvad.



Koolis on kiusamine suur

Näiteks minu klassis on kolm tüdrukud. Kõik on suhteliselt uued ja nad ainult tülitsevad.
Kord on sõbrad kord ei ole.

Teiste klasside vahel on pigem head suhted.

Et kõik oleks rohkem võrdne

Et need on viimasel ajal paremaks läinud

Osad õpetajad valivad õpilasi näo ja sugulaste järgi

Klassid võiksid paremini suhtuda üksteistesse.



INFO LIIKUMINE KOOLIS

Joonis 7. Meie koolis on aktiivne õpilasesindus.
Vastanutest 20 nõustusid täielikult väitega, et meie koolis on aktiivne ÕE. 30 õpilast pigem
nõustusid, 10 arvasid, et nii ja naa, 1 vastaja ei nõustunud ning vastata ei osanud 6 õpilast.

Joonis 8. Minu vanemad teavad, mis koolis toimub.
24 õpilast nõustusid täielikult, et nende vanemad teavad, mis koolis toimub. 30 vastajat
pigem nõustusid antud väitega ning 6 õpilast vastasid ei tea, 2 pigem ei nõustu ja 5 ei osanud
väitele vastata.



Joonis 9. Koolis toimuva kohta saan infot.
Koolis toimuva kohta saavad õpilased kõige rohkem infot oma klassijuhatajalt.

Mida soovid info liikumise kohta lisada?

Kooli info võiks olla ka kooli instagramis, sest õpilased käivad seal rohkem

Info liigub väga kiiresti.

Kooli stendi peal võiks olla rohkem infot

Kuna nüüd peame õppima kodus, siis võiks info ka meieni jõuda, mitte jääda poolikuks.

Asendus õpetajate kohta pole piisavalt infot.

Mina saan info kiiresti kätte ning kasutan info saamiseks peamiselt e-kooli.



ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMINE

Joonis 10. Minu õpetajad teevad oma tööd hästi.
Väitega, et minu õpetajad teevad oma tööd hästi nõustusid täielikult 19 vastajat, 35 olid
väitega pigem nõus. Õpetaja tööd hindavad keskmiseks (nii ja naa) 11 õpilast ning väitega
pigem ei nõustunud ning vastata ei osanud 2 õpilast.

Joonis 11. Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi.
67 vastajast 16 nõustusid täielikult väitega, et koolis hinnatakse õpilaste saavutusi. 35 vastajat
olid väitega pigem nõus ning 13 nendest hindasid õpilaste saavutuste hindamisi keskmiselt
(nii ja naa). 1 õpilane vastas, et ta pigem ei nõustu väitega ning 2 ei osanud vastata.



Joonis 12. Õpin igal õhtul keskmiselt…
Keskmiselt kuni 0,5 tundi õpib 5 Kullamaa Keskkoolis käivat last. 0,5 - 1 tund õpib
keskmiselt igal õhtul 26 õpilast. 2 - 3 tundi õpib igal õhtul 15 õpilast. Üle 3 tunni teeb
õppetükke 4 õpilast ning 17 ei osanud väitele vastata.

Joonis 13. Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järelaitamistunde.
Väitega, et koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järelaitamistunde nõustusid 38
õpilast. Väitega olid pigem nõus 20 õpilast ning pigem ei olnud nõus 1 õpilane ja vastata ei
osanud 5 õpilast.



Joonis 14. Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele.
Joonisel 14 on välja toodud väite tähelepanu pööramisele andekamate õpilaste arendamisele,
kus väitega nõustusid 5 õpilast, pigem olid väitega nõus 26 vastajat, 19 hindas väidet
keskmiselt (nii ja naa). Väitega pigem ei nõustunud 5 õpilast, üldse ei nõustunud 2 ning 10
õpilast ei osanud väitele hinnangut anda.

Mida soovid veel õppetöö kohta lisada?

Eesti keele õpetaja võiks oma tööd nii teha, et ma ei peaks kannatama tulevikus sellega et mu
eesti keele eksam on halb, kuna õpetaja ei suuda oma tööd normaalselt teha.

Minu jaoks on õppetöö praegu lihtne.

Peaks ka rohkem pöörama tähelepanu vähem andekamatele õpilastele.

Võiks olla rohkem aega uue teema käsitlemiseks.

Õppetöö võiks olla huvitavam ja lõbusam. Kodutöid võiks mitte jätta(või vähemalt vähem),
sest õppimise koht on kool, mitte kodu.

Et esmaspäevadeks ei jäetaks kodutöid.

Hindamine on mõnel õpetajal ebaõiglane.



ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD

Joonis 15. Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid).
Koolis pakutavate õppetööväliste tegevuste võimalusi hindasid väga heaks 17 õpilast, heaks
24 õpilast, rahuldavaks pidasid võimalusi 20 õpilast. 5 õpilast hindasid võimalusi
mitterahuldavaks ning 1 õpilane pidas võimalusi puudulikeks.

Joonis 16. Koolis toimuvate õppetöövälste tegevuste ajad on õpilastele sobivad.
Väitega, et koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad (toodud
joonisel 16) hindas aegu väga heaks 11 vastajat, 27 vastajat arvas, et ajad on pigem sobivad,
24 pidas aegu pigem ebasobivateks ning 5 vastanut hindasid õppetööväliste tegevuste aegu
ebasobivaks.



Joonis 17. Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks.
Väitega, et õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks hindas hindele “5” 10 õpilast,
hindele “4” 13 õpilast, kõige rohkem ehk hinnet “3” oli vastanud 31 õpilast, hindele “2”
hindas 12 õpilast ning hinde “1” andis 1 õpilane.

Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta?

Võiks olla rohkem trenne ja huviringe

Mulle tundub, et neid ikka on. Nii et õpilastel on kohti, kus oma aega sisustada peale tunde.

Mõni päev pole neid üldse aega teha, kuna tunde ja õppimist on palju.

Neid pole väga.

Võiks olla rohkem infot, mis ringid praegu üldse olemas on (toimumisajad, sihtrühm jne)

Milliseid tegevusi või huviringe juurde sooviksid?

Kergejõustiku trenni, tüdrukutele võrkpalli trenni.

Korvpalli, impro tantsutrenni, näitering.

Võibolla rohkem elusvajalikehuviringe nagu kuidas makse maksta või kuidas lapsena raha
teenida jne.

Sooviksin juurde iluvõimlemist

Iluvõimlemist ja tantsimist (hip-hop).

Saviringi.



Minu jaoks on kõik huviringid siin, milles ma tahan osaleda.

Parkour.

Kunstiring vanematele õpilastele

Loodusring, draamaring

Korvpalli trenni.



KOOLIKESKKOND

Joonis 18. Kooli ruumides on hea olla
Õpilased hindasid väidet, et kooli ruumides on hea olla viiepallisüsteemis. Hinde “5” andis
ruumidele 12 õpilast. Hinde “4” andis 33 õpilast. Hinde “3” 19 õpilast ning kehvaks ehk
hinde “2” hindasid 3 õpilast.

Joonis 19. Kooli ruumid on puhtad ja korras
Kooli ruumide puhtuse ja korra väitega nõustusid täielikult 20 õpilast, 35 olid väitega pigem
nõus, 9 õpilast arvas, et ruumid on nii ja naa puhtad ja korras. Väitele vastata ei osanud 2
õpilast.



Joonis 20. Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse
67 vastajast 6 vastanud nõustus täielikult väitega, et ta ei pea kartma, et koolis tema asju
varastatakse või lõhutakse. Pigem nõustus väitega 27 vastajat, pigem ei nõustunud 21 õpilast,
kes tunnevad, et nad peavad oma asjadel silma peal hoidma, et neid ei lõhutaks. 8 õpilast ei
nõustunud väitega ning 5 ei osanud vastata.

Joonis 21. Meie koolis…
Meie koolis on olnud tõsiseid koolivägivalla juhtumeid (1), on kiusamine igapäevane (5), on
natuke kiusamist (28), on sõbralikku nägelemist (23), ei ole kiusamist ega koolivägivalda (2),
ei oska vastata (8).



Joonis 22. Meie koolis reageeritakse koolivägivalla/kiusamise juhtumitele
Meie koolis tegeletakse tõsiselt koolivägivalla/kiusamise juhtumitega (18), pigem tegeletakse
ja reageeritakse (35), pigem ei tegeleta ja ei reageerita (7), juhtumid jäävad tähelepanuta (3),
ei ole kokku puutunud (4).

Joonis 23. Koolis on head tingimused
Koolis on head tingimused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks - 5 (10), 2 (24), 3 (17), 2
(12), 1 (4), ei oska vastata (1).
Käsitöö tundide läbiviimiseks - 5 (16), 4 (25), 3 (13), 2 (5), 1 (2), ei oska vastata (6).
Kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks - 5 (19), 4 (21), 3 (14), 2 (6), 1 (2), ei oska vastata (5).
Arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks - 5 (17), 4 (14), 3 (21), 2 (8), 1 (4), ei oska vastata (3).
Keemia/füüsika tundide läbiviimiseks - 5 (12), 4 (12), 3 (17), 2 (7), 1 (3), ei oska vastata (16).



Joonis 24. Olen rahul toitlustamisega meie koolis.
41 õpilast on väga rahul meie kooli toitlustamisega, 15 õpilast peavad toitlustust heaks, 9
rahuldavaks, 2 õpilast pole toitlustamisega rahul.

Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada?

Hetkene koka asendaja teeb paremaid toite kui päris kokk kes koolis töötab ja see asendaja
võiks meile kokaks jäädagi. Siis saaks iga päev söömas käia.

Rohkem sallivust.

Üldiselt on kooli keskkond sõbralik.

Võiks olla natuke rohkem erinevaid toit.

Toit on kõige parem osa, muidu on kool hubane.

Arvutite tarkvara on vana, oleks mõistlik välja vahetada uuema vastu.



KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA

Joonis 25. Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla
Väitega, et meie koolil on hea maine ning siia tahetakse õppima tulla on täielikult nõus 9
vastanut, 25 vastajat on väitega pigem nõus, 24 vastanut arvab, et kooli maine on nii ja naa, 1
pigem ei nõustu ja ei nõustu väitega ning 7 ei oska vastata.

Joonis 26. Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama
saada.
Meie kooli omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada nõustus
täielikult 24 õpilast, väitega oli pigem nõus 26 õpilast, omandatud haridust aitab nii ja naa
tulevikus hästi hakkama saada vastas 12 õpilast, pigem ei olnud nõus ja ei nõustunud üldse 1
õpilane ja 3 ei osanud vastata.



Joonis 27. Soovitan oma sõbral meie kooli õppima tulla.
24 õpilast soovitaks oma sõbral meie kooli õppima tulla, 29 pigem soovitaksid, 7 vastanutest
pigem ei soovitaks, 2 ei soovitaks üldse oma sõbral siia õppima tulla ning 5 ei osanud vastata.

Joonis 28. Olen meie kooliga üldiselt rahul.
Viiepallisüsteemis ollakse üldiselt meie kooliga rahul ning hindeid jagati järgmiselt - hinne
“5” andsid 22 õpilast, hinde “4” 29 õpilast, hinde “3” 13 õpilast ja hinde “2” 3 õpilast.



LÕPETUSEKS

Mis Sulle koolis meeldib?

Et midagi peaaegu iga nädal toimub.

Koolitoit

Mu klass, Reet Priimägi, söök (pluss vitamiinipaus ja hommikune puder), võrkpall, taimed

Et seal ei anta nii raskeid ülesandeid ja ôpetajad oskavad asjad selgeks teha.

Siin on tore ja sõbralik seltskond, nii õpilased kui ka õpetajad.

Sõbrad ja toit

Mulle meeldivad õpetajad, teised õpilased.

Saan sõpradega kokku

Õpilased, kui ka õpetajad on üksteise vastu lahked ja sõbralikud. Ja toit on, mis kutsub sööma
ning sealsed töölised on toredad.

Õues olemine (kooli alal)

Kõik

Kooli söök, mu klassikaaslased ja klassijuhataja

Õpetajad on head, kooli reisid

Sõbrad.

Vahetunnid

Koolitoit, suurem osa personalist

Et saan sõbradega olla koos

Õpetajad on vastutulekud ja saab head sööki.

Mulle meeldib, kuidas asju korraldatakse.

Mulle meeldib õppida.

Mulle meeldib, sest siin on mu klassikaaslased ja sõbrad.

Koolis saad targemaks, aga vabalajal saab ka sõpradega olla.

Kõik

Mulle meeldib see, et seal saab huvitavaid asju teada ja seal on väga tore tehnoloogia õpetaja,
kunsti ja käsitöö õpetaja.



Mulle meeldib, et koolis suhtutakse inimesse hästi isegi siis kui pole raha või nt pere rahalise
seis pole just kõige parem ning teised õpilased ei huvitu sellest, mis teisel õpilasel seljas on.

Mulle meeldib, et see on väike kool, mitte selline suur.

Väike ja vähe kiusamist

Sõbrad

Toredad õpetajad

Puhtad ja korralikud klassiruumid ja head õpetajad, kes alati vajadusel aitavad.

Kool on hubane

Klassikaaslastega koolitustel, ekskursioonidel käimine.

Vahetunnid

Matemaatika õpetaja, sööklatädid ja nende valmistatud söök, praegused huviringid, loengud

Õpetajad.

Mis Sulle koolis ei meeldi?

Külmad radikad

Eesti keele õpetaja. Toidud (kui asendajat ei ole ja on tava kokk)

Et mõned õpilased kiusavad.

Osad õpetajad.

Ma arvan, et toit - lihtsalt ei ole seda tunnet et seda tehakse hoole ja armastusega,nt üks kord
oli supp sõõgiks ja see oli pigem nagu puder või lõdiks läinud tarretis.

Reeglite mitte järgimisel võiksid olla rangemad tagajärjed.

Liiga palju õppimist, stress ei meeldi.

Vanad klassid ja ruumid

Võimla põrand annab värvi ja koolis on kiusamist (nooremate seas).

Kool on hästi väsitav.

Õpilaste omavaheline suhtlus

Mõned õpetajad on natuke närvihaiged.

Hindamine mõne õpetaja puhul



Üle koormamine kodutöödega

Ma olen üldiselt rahul kõigega.

Vähe tegevust

Kodutöö

Vahel jäetakse üheks päevaks liiga palju õppida ja huviringide tõttu jääb nende tegemiseks
veel vähem aega.

See, et uus pellet küttega katlamaja ei suuda päev läbi kooli soojana hoida

Koridoris voiks olla pinkide juures veel lauad

Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks?

Rohkem huviringe ja nt kooli tunni ajal Saab vahepeal mingeid harjutusi teha kõik koos.

Paremad arvutid arvutiklassi.

Huvitavatel ja tähtsatel teemadel loenguid teha

Toitu teha armastusega,kool võiks olla seest poolt värvilisem kohe rõõmsam tuju oleks kooli
tulla.

Rohkem välitunde

Kooli ei saa paremaks teha

Uuendada õppetööd ja õppekeskkonda

Garderoobides võiks olla hoiukappid.

Rohkem spordi tegemiseks võiks kooli saal suurem olla.

Et ei oleks nii palju kiusamist.

Parem toit.

Prooviks tööle võtta nooremaid õpetajaid.

Koristamine võiks olla ja õpetajad hindaks ausalt

Ei oskagi rohkem midagi välja tuua, minu arust on meil väga hea kool.

Rohkem tegevusi ja erinevaid

Rohkem asju vahetundide ajal kasutamiseks

Suurem kehalisekasvatuse ruum, uued õppimisviisid, et asi lastele huvitavam oleks



Arvutite tarkvara uuendamine, rohkem ei oskagi öelda.


