
KG rahulolu küsitlus 2015
ÕPILASED



VASTANUTE SUHTARVUD

Kokku vastas 552 inimest

397 õpilast ja 155 lapsevanemat



Vastanud õpilaste jaotus
1 klass 1
2 klass 2
3 klass 0
4 klass 70
5 klass 62
6 klass 33
7 klass 52
8 klass 44
9 klass 53
10 klass 42
11 klass 29
12 klass 9



1) Kuidas hindate oma kooli mainet?
Halb 1
Rahuldav 5
Keskmine 39
Hea 187
Väga hea  165

8 kl - Pole kõige tublimad õppijad, aga saame hakkama. Koolist on palju tuntuid tegijaid tulnud.



2) Kuidas olete rahul õppetöö 
korraldusega?
Halb 1
Rahuldav 8
Keskmine 92
Hea 205
Väga hea 91

4, 5, 7, 8, 9 kl palju õppida.
10kl - Mõnikord jäävad tunnid ette teatamata ära. 
12kl - Inimene on täpselt nii laisk, kui tal lastakse olla. õpetajad tegelikult peaksid rohkem õpilastelt nõudma.
10kl - Õppetöö kõrvalt jääb aega ka hobidega tegelemiseks, mis on hea korralduse alustala.



3) Kuidas olete rahul info 
liikumisega (e-kool, veeb, e-mail)?
Halb 4
Rahuldav 8
Keskmine 42
Hea 158
Väga hea 185

7 kl - Ül pannakse üles 00:00, kui ma saan halva hinde, siis ema näeb kohe.
Osa õpetajaid ei kasuta e- kooi piisavalt, ei  märgi õppimist; häirib, et vanemad näevad e-kooli ja seal liiga palju infot.
Enamuse hinnangul e-kool ja kodukas toimivad.



4)  Koostöö klassijuhatajaga?
Halb 1
Rahuldav 12
Keskmine 36
Hea 109
Väga hea 237



5)  Kuidas olete rahul aineõpetajate 
tööga?
Halb 4
Rahuldav 9
Keskmine 88
Hea 192
Väga hea 104



6)  Eriliselt esile toodud?
Kokku toodi välja 54 õpetajat, 44 positiivselt ja 10 negatiivselt.

Enim kordi kiidetud: 
Kristel Paju, Ruth Rist, Eneli Vahar, Virge Lember, Eve tuisk, Ave Jõgi, …..



7)  Kuidas olete rahul klassivälise 
huvitegevusega KG?
Halb 9 (4-7kl)
Rahuldav 18 (7-12kl)
Keskmine 60
Hea 165
Väga hea 145

Palliringid on popid/
Võrkpalli soovitake palju/
Tüdrukute iluvõimlemist - Käenilt/
Kokandust mitmed/
Kunstivõistustel osalmeist/
Teatri tasuta ringi, et soodustada ka nt playbackist osavõttu/
Keelering/
Lillede kastmistund - floristika?/
Rohkem ekskursioone ja väljasõite, õuesõppimist/
Pidžaama päev/
Õudusteöö/
Suusaring talvel/
Fotografiat kahel korral/
Tennis mitmel korral/
Moedisaini ring + meigi ja iluring/
Ratsutamine/
Nunnukjonkurss/
...



8)  Milliseid muudatusi sooviksite 
õppekavasse sisse tuua?
Ülekaalus - vähem koduseid töid, nädalavahetusel tahaks puhata.
Hommikul alata kl 9.
Ühesugused hindamisalused.
Gümn kiidab ajalooõpetajat, kel kursusehinde kjaoks punktisüpsteem.
Loominilised tunnid - keka, käsitöö, muusika kunst hinnata A/MA.
Rõhkem õuesõpet.
Rohkem keeli/ vähem keeli. 
Rohkem loomingulist/vähem loomingulist.
Keelegrupid oskuste järgi.
Ühesugused nõudmised kõigile õpetajatele: kujundav hindamine, õppimine e-kooli üles, kontroll 
õpetajate töö üle.



9)  Kuidas olete rahul kooliarsti 
meditsiinilise teenusega?
Halb 27
Rahuldav 45
Keskmine 88
Hea 135
Väga hea 103

halb - universaalne söetablett, pole kohal, valuvaigistit ei anna, pole lastesõbralik jne…

väga hea - alati olemas, abi väga hea ja asjalik.



10)  Riigigümnaasiumi loomine tähendab põhikooli ja 
gümnaasiumi osa lahutamist. Kuidas suhtute 
Riigigümnaasiumi moodustamisse Kuressaares?

vastu 176
poolt 64
vajan rohkem infot 157



11)  Siia võite lisada oma soove, mõtteid ja muresid, 
millest eelpool juttu ei olnud:

Koolivägivald (1 in)/ õpetajad naeravad kiusamisele kaasa ja ei julge vastu 
astuda (1 in).
Kiitus söögile/samas soovis üks inimene tervislikumat toitu rohkem puuvilja kala 
ja puhast liha, mitte kotletti vm poolfabrikaate.
Kaardimakse sööklasse.
Kooliraadio.
7a trügib sööklas (paljud viiendikud mainisid)
Koristajate käitumine jätab soovida.
Rohkem laatasid.


