Lugupeetud Kuressaare Gümnaasiumi
õpilased ja lapsevanemad
Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu tänab teid 04.-24.02.2013 toimunud kooliga rahulolu
küsimustiku täitmise ja kommenteeritud vastuste eest! See on nii meile kui ka kooli juhtkonnale
suureks abiks edaspidise tegevuse paremaks planeerimiseks ja otsuste täideviimiseks.
Saime teada tänuväärset infot, mida meie koolist tervikuna, õpetajatest ja kaasõpilastest,
õppeainetest ja huviringidest ning paljust muustki olulisest arvatakse. Meil kõigil on eriti hea
meel tõdeda, et tagasiside oli väga positiivne. Nii õpilased kui ka lapsevanemad kiitsid meie
toredaid õpetajaid ja kooli väga. Oli ka kriitikat ning me täname selle edastamise eest kõiki, kes
julgesid oma probleeme kirja panna. Kogu info on kooli juhtkonnale edastatud ja teie muredega
tegeletakse. Täpsemalt arvamustest saate lugeda kokkuvõttest allpool.
Hoolekogu peab oma lubadusi! Tänutäheks nimelise vastamise eest loosisime koosolekul välja
Arensburg Boutique Hotel & Spa poolt välja pandud 30 eurose kinkekaardi. Fortuunaks oli
põhikooli õpilaste esindaja Gert Tammel, kes nimetas 156 vastaja hulgast numbriks 113.
Õnnelikuks võitjaks osutus Ülle Pint. PALJU ÕNNE !
Lõpetuseks ühe lapse arvamus oma klassijuhatajast: „Ma ei tea, miks mul hästi läheb – see on
vist meie õpetaja süü!“

KÕIGILE EDU JA PALJU KORDAMINEKUID SOOVIDES!
Kuresaare Gümnaasiumi hoolekogu
14.03.2013

Lapsevanemaid
Õpilasi
1 klassis 20
2 klassis 11
3 klassis 14

6%
3%
4%

133
198

40%
60%

4 klassis 56
5 klassis 80
6 klassis 52

17%
24%
16%

7 klassis 35
8 klassis 15
9 klassis 30

11%
5%
9%

10 klassis 17
11 klassis 17
12 klassis 20

5%
5%
6%

Miks eelistasite Kuressaare Gümnaasiumit kooli valikul?
Kooli asukoht
Hea mainega kool
Õde/vend õppis/õpib siin koolis
Üks vanematest õppis siin koolis
Muu põhjus, palun täpsustage







176
171
129
113
63

53%
52%
39%
34%
19%

Koolis lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed on võrdselt olulised.
Kõigil on võimalus olla aktiivne ja väljapaistev või siis pigem tahaplaanile jääda.
Koolis on väga lai huvialade valik, ujula, tervisepark lähedal.
Vana kool pandi kinni ja klassiga tulime KG'sse.
Lapse omal soovil.
Saab Hiina keelt õppida.

Kuidas hindate oma kooli mainet?
Väga hea
Hea
Keskmine
Rahuldav
Halb










116
182
29
4
0

35%
55%
9%
1%
0%

Kõik sujub, organiseeritud hästi. Lapsesõbralik, edumeelne, kaasaegne, avatud, arenev.
Kuressaare Gümnaasium on turvaline.
Koolivälist tegevust toetav kool. Boonusena ujula, tervisepark, talveaed, maitsvad toidud sööklas.
Siin on palju huviringe.
Hästi toimiv tugisüsteem-sotsiaaltöötaja, psühholoog, õpiabi, õnnetuba,...
Väga ilusa välimusega ja söökla on ka super!
Kui minu lapsele meeldib selles koolis õppida, siis see on kõige tähtsam.
Meie arust on KG parem, kui SÜG.
Matemaatika õpetamine vähendab kooli head mainet.

Kuidas olete rahul õppetöö korraldusega Kuressaare Gümnaasiumis?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul









164
153
14

49%
46%
4%

Õppetööd on küll palju kuid see on vahva.
Õppetöö on peamine, kuid ei unustata sisustada ka vaba aega.
Gümnaasiumis võiksid olla kunsti tunnid ja psühholoogia peaks olema rohkem kui üks aasta, Filosoofia tund
võiks ka olla.
Meeldib, et on tsükliõpe.
Mulle väga meeldib, et esimesel aastal ei panda õpilastele hindeid, vaid tunnustatakse ja innustatakse
suulise tagasisidega.
Võtan asja neutraalselt, harjumise asi.
Samuti on hea, et talvel saab suuski laenutada. AB kooli läbiviimine toredasti organiseeritud.
Võiks rohkem erinevalt õppida. Näiteks filme vaadata jne.

Kuidas olete rahul info liikumisega (e-kool, info kooli kodulehel, e-post jms)?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul








240
80
11

72%
24%
3%

Info saamiseks on kooli poolt loodud minu arvates kõik võimalused. Vajadusel saab alati võtta kontakti
klassijuhatajaga.
E-kool üks ütlemata hea väljamõeldis! E-postiga liigub meie klassi listis info kiiresti ja see on väga mugav viis
klassijuhataja ja teiste vanematega suhelda.
Kuna mulle isiklikult meeldib nö asju käes hoida, siis ma eelistaksin ajalehte nagu varem oli.
Meie lennus infoliikumine on küll paranenud, kuid ikkagi arenguruumi on veel küllalt.
e-koolis tehakse muudatusi väga palju ja ma ei oska sellega vahest toime tulla.
Kodulehel on muidugi väga palju infot, seal on kõik 5+.
Varasem kooli koduleht meeldis rohkem kui praegune.

Kuidas sujub koostöö teie klassijuhatajaga?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul
















280
42
9

84%
13%
3%

Hästi, väga hea, väga meeldib (207 korda)
Klassijuhataja väärib üksnes kiidusõnu. Toetab, aitab õpilast, annab tagasisidet vanematele.
Kui on küsimusi või probleeme, siis saan alati lahenduse ja telefonile vastatakse ka töövälisel ajal (mida ju
nõuda ei saaks). Laps on klassijuhatajaga väga rahul. Klassis on kord ja õpikeskkond on hea, probleeme ei
jäeta lahendamata.
Püüab võimalikult palju lastega käia üritustel, näiteks teatris.
Kõik on hästi, aga lihtsalt asi on meie klassis, oleme liiga ülemeelikud. Muidu õpetaja annab endast parima.
Väga toetav ja vastutulev õpetaja on, kuid samal ajal ei hellita meid ära, ei tee liiga palju meie eest ära.
Klassijuhataja on noor ja tubli, sobib meie seltskonda.
Super koostöö!!! Tõesti esimene klassijuhataja, kes kirjutab iga kuu listi vahvaid kirjakesi meie laste
tegemistest, alati küsib ja arvestab nii laste kui vanemate arvamust. Teab ja oskab kokku sulatada vajaliku ja
põneva.
Pigem olen rahul kui rahulolematu. Ootaks rohkem, et õpetajal oleks aega ka positiivse tagasiside
andmiseks ja kiitmiseks (kirjalik kiitus päevikusse, suusõnaline tunnustus). Samuti ootaks enam, et õpetajal
oleks laste jaoks ka tunnivälisel ajal aega suhtlemiseks, rääkimiseks- lapsed ootavad seda.
Muidu hästi aga mõnikord ei julge asju küsida.
Mõndadega väga hästi aga mõndadega on alati jamasi.
Mitte väga hästi, sest olen laisk.

Kuidas olete rahul aineõpetajate tööga?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul








158
151
22

48%
45%
7%

Kõik õpetajad on väga toredad ja vastutulevad, kui ise tahta.
Mõned on veidi rangemad, aga loodetavasti tuleb see tulevikus lastele kasuks. Teised aga viivad tundi läbi
mängulisemalt ja see meeldib lastele väga.
Kõik õpetajad on seni olnud väga head ja nad üritavad väga.
Aineõpetajad võiksid rohkem kasutada interaktiivseid õppevahendeid.
Mõni õpetaja on väga hea, mõni jällegi on liiga leebe, nii et tunnis ei ole korda.
Kuna laps on võimeline iseseisvalt töötama, siis õpetajad on oma tööd teinud hästi.
Eriti peab pöörama tähelepanu matemaatika suunas, sest antud ainega on väga suured pobleemid ning
seetõttu võiks teha matemaatika ümarlaua ning üheskoos leida lahendusi, kuidas selles valdkonnas
õpitulemusi parandada.

Kas soovite kedagi eriliselt esile tuua?
Esile toodi 56 õpetajat, 3 enim nimetatut kogusid 10-11 häält.






Keemia, Matemaatika, bioloogia. Need on ained, mis on lapsele lähedased.
Ka muusikaõpetajad on väga heal tasemel
Matemaatika õpetaja väga hea!
Loodusõpetuse tunnis on väga lahe. Õpetaja räägib kõik lahti ja on rahulik ja kui keegi ei sa aru, siis seletab
uuesti.
Minu klassijuhataja selgitab kõik lahti ja kui keegi ei saa aru, siis ta selgitab veel eraldi.

Kuidas olete rahul klassivälise tööga Kuressaare Gümnaasiumis?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul




194
124
13

58%
37%
4%

Traditsioonidega üritusi on väga palju, midagi lisada ei ole vast mõistlik... Põnevust ja tegevust jätkub igasse
valdkonda.
Väga meeldis teatrigala. Kiidan tegijaid!
KG on hea kool just selle poolest, et õpilaste jaoks on seal huvitav. Alati toimub midagi erinevate ürituste
näol ja võetakse midagi ette, ei ole vaid õppeainete tuupimine.

Milliseid uusi üritusi sooviksite järgmisel õppeaastal?




põnevate külalistega kohtumisi, isetegemist-meisterdamist, väljasõite…
Rohkem balle (Kadri-/maskiball), pidusid, gümnaasiumi koosolemisi jne. Aktiivsust võiks olla rohkem…
Suvelaager…

Kuidas hindate Inspira huviringide valikut oma koolis?
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Ei ole rahul

151
173
7

45%
52%
2%

Milliseid uusi ringe sooviksite järgmisel õppeaastal?
Tundus, et lapsed ei ole kõikide Inspira ringidega kursis. Palju sooviti seda, mida juba pakutakse või on võimalik ka
mujal saada (spordikool, kunstikool, muusikakool jne)
Uued soovid:







Meie koolis võiks olla näiteks inglise keele õppimise võimalus ka väikestele. Arvan, et seda lihtsam oleks ka
3.klassis päris õpingutega alustada, kui läbi mängude ja laulude on juba mingi põhi all.
Soovin, et oleks see autoremondi (motoring) huviring…
Näiteks võiks olla kokandusega seotud ja üldse lauakommete õppimine vms.
Keraamika…
instrumendiõpetusega seotud ringe…
Fotoring (pildistamine, pilditöötlus jne.)

Soovid, mõtted ja mured, millest eelpool juttu ei olnud.







Algklasside lastele võiks olla koolis koht, kus hoida talvist spordivarustust (suusad, kelgud).
Õppekavas võiks lisaks olla finantsõpetus, mis aitaks õpilasel aru saada raha väärtusest ja hoidmisest ja
tulevikus osata teha õigeid otsuseid kasvõi laenuküsimustes ja osata end majandada.
KORD esimesel korrusel, vaikust tahaks!
Riietehoid on järelvalveta.
Rohkem ühiseid spordipäevi, suurtele teemapäevi karjääriteemadel.
Väga suur kiitus selle eest, et õpilased saavad hommikuti tasuta putru süüa.




Soovin kõikidele õpetajatele edu ja rõõmsat meelt ja aitäh meeldiva koostöö eest!
Suure koolipere toimimine on suur töö. Täname tublisid õpetajaid!

