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Lapsevanemaid  130  31% 
Õpilasi   292  69% 
 
1 klassis   19    4% 4 klassis   45    11% 7 klassis  37    9%  10 klassis  28    7% 
2 klassis   18    4% 5 klassis   74    18% 8 klassis  35    8%  11 klassis  23    5% 
3 klassis   19    4% 6 klassis   74    18% 9 klassis  23    5%  12 klassis  12    3% 
Lapsevanemaid, kellel õppis mitu last:  15   4% 
 
Miks eelistasite Kuressaare Gümnaasiumit kooli valikul?  
Kooli asukoht    49 12% 
Hea mainega kool   43 10% 
Õde/vend  õppis/õpib siin koolis 27   6% 
Üks vanematest õppis siin koolis 25   6%  
Muu põhjus, palun täpsustage: 35   8% 
Võimalik mitu vastust   243 58% 
 
Sagedasemad muud mainitud põhjused: Ujula, terviserajad, lapse valik, oma huviringid, vaba riietus koolis, 
klassijuhataja, füsioterapeut, poistekoor, põhikool suleti, hiina keel…  
* Valisin selle kooli, kuna tahtsin, et laps saaks nii põhi- kui ka keskhariduse ühest koolist; 
* Koolis arvestatakse lapse eakohaste (ja individuaalsete) võimetega, meeldib see, et 1. klassis ei panda hindeid ja 
koduste ülesannetega ei koormata liigselt. 
 
Kuidas hindate oma kooli mainet?  
Väga hea 172 41% 
Hea    207 49% 
Keskmine 38   9% 
Rahuldav 3   1%      
Halb     2   0% (0,47%) 

 
Kommentaarid: 
* Tugevad õpetajad. Hästi renoveeritud kool. Huviringide paljusus. Tugev tugisüsteemi olemasolu 
* Kooli juures meeldib ringide valik ja et need ei ole tunniplaanis sees, vaid   laps saab ise valiku teha. 
* Tublid õpetajad ja palju üritusi ka kooliväliselt 
* Klassis on lapsi liiga palju, klassid liiga pisikesesed. 
* "Hea" - sest koolil on tugev indentiteet, hea tase õppimises ja huvitegevuses;  
*  KGs on väga palju säravaid tähti ja veel säravamaid vilistlasi. Paistame silma oma mitmekülgsuse ja sooja 
atmosfääriga. 

 
Kuidas olete rahul õppetöö korraldusega Kuressaare Gümnaasiumis?  

 
Väga hea   92 22% 
Hea    252 60% 
Keskmine   68 16% 
Rahuldav     8   2%     
Halb         2   0%  (0,47%) 

 
Kommentaarid: 
* Väga rõõmustav on ujumise, rütmika ja kehalise kasvatuse võimalus - laps saab palju liikuda. Tore on see, et 
vanemad õpilased käivad noorematele esinemas. 
* „1. klassi  vanematena soovime, et õues olemist ja õues õppimist oleks võimalikult palju“ versus „Ei meeldi lisatund 
esimeses klassis. Lapsed ei suuda peale õues käimist ennast uuesti kokku võtta nii kiirelt kui vaja, et nt 
matemaatikasse uuesti süveneda.“  
* Õpilasetele antakse piisavalt palju vabadust kuid seejuures saab kõik vajalik omandatud 
 

  



Kuidas olete rahul info liikumisega (e-kool, info kooli kodulehel, e-post jms)? 
  
Väga hea 195 46% 
Hea   164 39%      
Keskmine   50 12% 
Rahuldav   12   3%      
Halb         1   0% 
 
Kommentaarid: 
* On hea, et on klassi lapsevanemate list ja sinna tulevad klassi siseteemad. 
* Kooli kodulehelt on raske infot leida. Keeruline ülesehitus 
Kooli kodulehel võiksid olla nt juhtkonna ja tugitöötajate vastuvõtuajad, kuhu iga huviline saab eelneva kokkuleppeta 
tulla, kord nädalas elavas järjekorras. Ka telefoninumbrid võiksid juhtkonnal ja tugitöötajail avaldatud olla.  
* e- koolis näiteks kodutöid üleval ei ole, kui klassijuhataja (aineõpetaja) haige on. 
* Saan alati õigel ajal kõigest teada. Ainus mure on see, et mõni õpetaja ei kirjuta ekooli. 
* Mõned õpetajad panedvad õppimise ainult e-kooli aga ma ei saa igapäev e-koolis käia 
* Kooliraadio võiks ikkagi olla 
* Võiks kooli peal ürituste plakateid rohkem väljas olla. 
 
Kuidas sujub koostöö teie klassijuhatajaga?  
Väga hea 277 66% 
Hea    103 24% 
Keskmine   28   7% 
Rahuldav     8   2%   
Halb         6   1% 
 
Kommentaarid: 
* Klassijuhataja oskab kuulata ja ka rääkida. 
* Õpetaja on mõistev, me saame kõigest rääkida, ta oskab õpilastega suhelda 
* ta ei oska meid korrale kutsuda! ta teeb igast pisiasjast suure probleemi! me ei meeldi talle! 
* Sest klassijuhatajal pole meie jaoks aega 
* Kõige vingemad klassijuhatajad üldse! 
 
Kuidas olete rahul aineõpetajate tööga?  
Väga hea 110 26% 
Hea        216 51% 
Keskmine   78 19% 
Rahuldav   13   3%      
Halb         5   1% 
 
Kommentaarid: 
* Rütmika tund on nagu põrgus: muusika, vilistamine ja kisa 
* 3.klassis on aineõpetajaid veel vähe, aga näit inglise keele õpetaja Grete Pihl tuli meile vastu ja aitas paari tunniga 
last järele, kuna algus on olnud väga raske. Sama õpetaja on ka meili teel andnud mulle tagasisidet, kuidas 
järelaitamistunnis läks ja milliseid tähelepanekuid ta lapse kohta on teinud. Super! 
 
Kas soovite kedagi eriliselt esile tuua?  
Esile toodi 64 õpetajat, kokku nimetati 288 korral. Neist positiivselt 3 enim nimetatut kogusid 14-16 häält. 

 
Kuidas olete rahul klassivälise tööga Kuressaare Gümnaasiumis?  
Väga hea 147 35% 
Hea    198 47% 
Keskmine   60 14% 
Rahuldav   11   3%      
Halb         6   1% 
 
Milliseid uusi üritusi sooviksite järgmisel õppeaastal?   
Rohkem ekskursioone, õuesõpet, vanuseastme pidu (peale jõulupeo), mingid mängupäevad 1-3kl, orienteerumist, 
koolilaager 4-6 kl. 
 
 
 



Kuidas hindate Inspira huviringide valikut oma koolis?  
Väga hea 167 39% 
Hea    187 44% 
Keskmine   54 13% 
Rahuldav     7   2%   
Halb          7   2% 

 
Milliseid uusi ringe sooviksite järgmisel õppeaastal?  
Orienteerumine; programmeerimisring; harivaid mänguringe, mis paneks aluse finantsharidusele; akrobaatika, 
sportvõimlemise või tsirkuse trenn; kokandus. 
 
Kuidas suhtute hiina keele õppimise võimalusse Kuressaare Gümnaasiumis? 
Väga hästi   190 46%  
Hästi      111 26%  
Olen neutraalne   103 24%  
Pigem ei poolda     12   3%      
Olen vastu         4   1% 

 
Millised õppeained võiksid veel õppekavas olla?  

 
Käitumisõpetus; rahandus (sh riigi eelarve kujundamisest alates kuni kodumajapidamiseni); arvutiõpe (vähemalt alates 
4.kl); usuõpetus; ettevõtlus; õigusõpetus (sh laste/õpil. õigused-kohustused); karjäärinõustamine; tööõigus; suhted; 
KEELED: prantsuse keel, soome keel, hispaania keel, rootsi keel, itaalia keel 
 
Kuidas olete rahul kooliarsti meditsiinilise teenusega Kuressaare Gümnaasiumis? 
Väga hea   87 20% 
Hea    151 36% 
Keskmine 104 25% 
Rahuldav   49 12%        
Halb       31   7% 
 
Kommentaar: 
* Arsti ei ole alati oma kabinetis 
* Kooli meditsiinitöötaja üritas mind ja minu last mingi aeg korduvalt telefonitsi kätte saada, aga kuna telefon näitas 
"Tundmatu number," siis selliseid kõnesid ma vastu ei võta ja lapsel ka ei luba võtta. Meditsiinitöötaja võiks saada 
siiski helistada nii, et näitab ilusti kohalikku numbrit. Õnneks saime lõpuks kontakti ja mure lahendatud.  
 
Riigigümnaasium tähendab põhikooli ja gümnaasiumi osa lahutamist. Kuidas suhtute Riigigümnaasiumi 
moodustamisse Kuressaares? 
Pooldan    71 17%       
Olen vastu     179 42% 
Vajaksin rohkem informatsiooni   172 41% 
 
Kommentaar: 
* Kui kool koosneb ainult põhikoolist, siis võib see keskkond muutuda väga kärarikkaks. Gümnasistid tasakaalustavad 
seda seltskonda hästi. Eeskuju on hea ja ilmselt aitavad nad ka nooremaid koolikaaslasi suunata. Väga lahedad on 
nendepoolsed teadusvahetunnid pisikestele. 
* Õpilased on nagu suur pere, nooremad tuletavad vanematele meelde, kes nad ise olid ja suuremad on väiksematele 
eeskujuks - nii ei teki edaspidises elus põlvkondadevahelist mittemõistmist. KG-s püütakse ka vanemaid lapsi kaasata 
väiksemate tegevusse - väga tore - näiteks võimlemisvõistluseks ettevalmistus jne. 
* Kui see midagi paremaks muudab või efektiivsemaks teeb, siis miks mitte. 
 
Soovid, mõtted ja mured, millest eelpool juttu ei olnud: 
*Eelmisel aastal sai kodus kuulda vaid kiidusõnu koolitoidu kohta, kuid sel aastal olen tihti kuulnud nurinat pikapäeva 
toidukorra osas ja küsimust, et miks ei ole enam samasugused maitsvad toidud nagu eelmisel aastal. 
* Mulle ei meeldi see, et tööõpetuses peab poistega 4 nädalat ära vahetama. Tüdrukud ei jõua näiteks mõnda kleiti 
valmis vms ja poisid saavad koguaeg süüa teha. Neile võiks ka siis vardad kätte anda ja las koovad! Kuigi mulle 
meeldiks pigem see, et seda vahetust lihtsalt ei ole. 
* see, et vahetunnis karjutakse ja kisatake 
 

* Ma sooviksin, et õpetajaid rohkem tunnustatakse! 
 


