
Lastevanemate tagasisideküsitlus 2021 

 

Küsitlusele vastajaid oli 37. 

 

1.  

2. Minu laps valis Türi Ühisgümnaasiumi, sest 

 

 

*Vastusevariant „Muu“: Võimalus kodus elades koolis käia; üks ebaõnnestunud 9. klassi 

lõpueksam välistas teised koolid kuhu ta oli testidega koha saanud. 
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muu*

ta vajab aega edasiste valikute tegemiseks

  soovib minna edasi õppima kutsekooli

 soovib minna edasi õppima kõrgkooli

  koolil on hea maine

 sõbrad/tuttavad soovitasid

koolis on sobivad õpisuunad

   koolis on head õpitingimused

kool asub kodu lähedal



2. Türi Ühisgümnaasiumi tugevad küljed on  

 

 

3. Türi Ühisgümnaasiumi nõrgad küljed on 

 

 

 

*Vastusevariant „Muu“: Mõnes aines pole õpetaja päris ootustele vastav; füüsiline 

koolimaja, vähemalt kõrvalt vaadates vananenud; oleme kõigega rahul!. 
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head õpetajad

erinevad valikkursused

erinevad õppevormid (õppekäigud, loengud,
laagrid, õpikojad jne)

  rahulik õpikeskkond

hea õhkkond ja suhted
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õpetajad

    pakutavad valikkursused

   vähe erinevaid õppevorme (õppekäigud,
loengud, laagrid, õpikojad jne.)

  õpikeskkond

  õhkkond ja suhted



 

4. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vajan rohkem informatsiooni …. kohta 

 

 

 

*Vastusevariant „Muu“: Info on üldjuhul olemas; lapse arengu ja väljavaadete kohta; ei 

vaja rohkem infot; informatsiooni on piisavalt; kõik info on hästi kättesaadav; üldiselt infot 

nagu ei vaja, laps räägib kodus ise. 

 

7. Info saamiseks eelistan järgmisi kanaleid 
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huvitegevuse

puudumiste

hinnete

koolis kehtivate nõudmiste (näiteks kodukord)

õppetöö korralduse
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   suhtlemisel teiste lapsevanematega

    Facebookist

   suhtlemisel juhtkonnaga

  koosolekutelt

     veebilehelt

   e-kirjade kaudu

    vahetul suhtlemisel õpetajaga

  Stuudiumist

 lapselt



Ettepanekud ja ideed TÜGile 

 

Kooli ja lapsevanema koostöö parandamiseks 

 

• Vahetut kontakti õpetajatega, kui lapsel on mured tekkinud (nt õppevõlgnevused)  

• Kõik on väga hästi. 

• Rahaga seotud (üldiselt on) ja ka söögipakkide info võiks olla ka lapsevanemal näha. 

• Rohkem suhtlust. 

• Natuke rohkem jooksvat tagasisidet õpetajatelt lapse õppimise ja tema suhtumise 

kohta õppimisse ning muudesse tegemistesse koolis. Hea oleks kui koostöös arutletaks 

rohkem tuleviku eesmärkide ja võimaluste üle ning nende saavutamiseks vajalike 

sammude üle. 

• Kas ei võiks olla eraldi lapsevanemate listi klassiti? Stuudiumi tegemine vaid 

täiskasvanud õpilase jälgimiseks pole vast ehk parim variant. 

• Koostöö on hetkel piisav. 

• Vahetu suhtlus. 

• Kontaktõpe. 

 

Koolielu elavdamiseks 

 

• Kui piirangute aeg läbi saab, siis võiks õpilastega ühiselt mingi ürituse korraldada- nt 

talendikonkurss/show, ehk on nii mõnelgi õpilasel või ka näiteks õpetajal mõni tore 

oskus, mida ta koolitegevuste kõrvalt harrastab ja sooviks seda ka teistega jagada. 

• Rohkem ühisüritusi/väljasõite õpilastele. 

• Kahel viimasel kevadel on paljud asjad ära jäänud, millest on väga kahju aga see on 

olnud meie tänase elu paratamatus. 

• Hindamissüsteem tuleks üle vaadata. 

• Tänastes oludes keeruline nimetada. 

• Rohkem tegevusi väljapoole paistma, kogukonnategevused. Ka suuremad algatused - 

raamist välja. Matk kogu kooliga, linnajooks, kunstisuuna näitus kultuurimajja. 

• Õpilastele on kontaktõpe parim. 

• Koolielu on hetkel piisavalt elav. 

• Rohkem väljasõite. 



• Üritusi võiks rohkem olla. 

• Koos tegemised ja kokkusaamised. 

 

Muud ettepanekud 

 

• Seoses distantsõppega on ette tulnud olukordi kui õpetajad kas unustavad 

kokkulepped või ei pea nendest kinni. Lapsele tekitab see segadust, lisapingeid.  

• Suurem koostöövõrgustik ülikoolidega ja rohkem külalisesinejaid (loengute 

pidamine). Vaimse tervise probleemide tekkimiste korral märgata last ja pakkuda 

tuge. Vanematega suhtlus raskuste tekkimisel (õpipuudujäägid, puudumised jms). 

Jätkuvat positiivset ja toetavat suhtumist, et kool oleks turvaline ning hea õpikeskkond 

kõigile.  

• Mõistes täielikult parima pedagoogilise personali leidmise raskusi, soovin siiski ära 

mainida mõnede üksikute õpetajate (inglise keel ja muusika) mitte kõige meeldivamat 

suhtumist õpilastesse ja vähest tahet oma tunde kaasaegsete vahenditega rikastada 

(jah, ma pole ise nende tundides viibinud aga kuuldes kodus tundidest juhtunut, siis 

ise ka õpetajana, olen vahel väga üllatunud. Tõenäoliselt on mõningad olukorrad 

kahepoolsed). Kindlasti on nad oma eriala spetsialistid aga elu areneb edasi ja on vaja 

ajaga kaasas käia ning pole ka mõtet siis õpilaste käest küsida, kuidas tundi 

huvitavamaks teha, kui ettepanekud nullitakse ja tuntakse end liigselt puudutatuna. 

Enamuses õpetajate kohta on ainult kiidusõnad, eriti õpetajad Aave (lapse sõnul parim 

klassijuhataja üldse ja mina nõustun temaga), Vahur, Averonika, Anne-Ly, Elve jne. 

Juhtkond on ka alati väga vastutulelik, suured tänud suure südamega Mailile ja 

Katrinile, kes on oma uue ametiga hästi hakkama saanud ja pidevalt areneb edasi. Üks 

asi veel, mulle väga meeldib, et kasutate Stuudiumi keskkonda, see on palju parem 

kui e-kool. 

• Olge ikka tublid ja edukad :) 

• Rohkem kajastusi väljapoole valda - algatuste ja ägedate toimetamiste parem kajastus. 

See on kooli näo osas vajalik. 

• Olen koolipoolsete tegemistega väga rahul. Erinevad valikkursused on lapse 

silmaringi avardanud ja andnud uusi oskusi. 

• Lapsevanemad võiksid tundide raames koolis nendega seotud ametitest rääkida, nt 

silmaarst on seotud bioloogiaga, firma pidajad seotud majanduse ja ühiskonna 



tundidega jne. Kogemused ja huvitavad lood annavad alati õpilastele kireva ja laia 

silmaringi. 

• Ettepanekud puuduvad. 

• Rohkem väljasõite. 

 

 

Täname kõiki vastajaid! Rahuloluküsitluse vastuseid analüüsides pöörasime suurt 

tähelepanu tulemustele ja kõikidele ettepanekutele. Toome välja olulisemad mõtted, 

mida püüame edaspidi oma töös arvestada: 

• Õppevõlgnevuste puhul oleme tegelenud iga õpilasega individuaalselt. Julgustame 

lapsevanemaid ka ise pöörduma murede korral. Esimeseks kontaktiks on 

klassijuhataja. 

• Jooksvat tagasisidet õpetajatelt lapse õppimise ja tema suhtumise kohta õppimisse 

ning muudesse tegemistesse koolis saab lapsevanem Stuudiumist. Pöörame sellele 

teemale suuremat tähelepanu ka arenguvestlustel. 

• Sooviti, et koostöös arutletaks rohkem tuleviku eesmärkide ja võimaluste üle ning 

nende saavutamiseks vajalike sammude üle. Seda puudutatakse arenguvestlusel 

klassijuhatajaga ja karjäärinõustajaga nii valikaine tunnis kui ka individuaalsetel 

nõustamistel. Ootame ka lapsevanema algatust, kui on vajadus seda teemat 

süvendatult koos arutada. 

• Vaimse tervise probleemide tekkimiste korral püüame märgata ja pakkuda tuge. Kuna 

kõik mured ei avaldu koolis, siis julgustame lapsevanemat meid vajadusel sellest 

teavitama. 

• Tore ettepanek oli, et lapsevanemad võiksid tundide raames rääkida vastava ainega 

seotud ametitest. 

 


