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11. Juhtimine - juhtimise kohta soovin veel lisada...
Kool on hästi juhitud.
Ei soovi midagi lisada.
Edu!
Ühiseid koosolekuid oleks ehk rohkem vaja, arutamaks ühistegevusi.
Kuna olen ise juhtkonna liige, siis tahaks väga loota, et kool on hästi juhitud ning õpetajatel
on võimalus sõna sekka öelda, aga õpetajate poolt vaadatuna, ma ei oska öelda.
Olen väga rahul meie kooli juhtkonnaga. Alati leitakse tekkinud küsimustele lahendused.
Ei soovi midagi lisad.
Kooli juhtimine on avatud, saab arutada ja nõu küsida
Rahul
Vahel on tunne, et nö kinniste uste taga tehtud otsused jõuavad kuidagi liig hilja üldsuseni või
esitatakse vormis "me otsustasime"(ehk nagu kõik..) aga tegelikult oli valmis otsus
juhtkonnalt... aga samas ei ole võimalik alati ka nö avalikarutelu, see läheks "laadaks"....
Rohkem nõudlikkust, et kõik õpetajad võtavad kooli üritustest (nt koosolekutest) osa.
Olen töötanud liiga lühikest aega, et midagi tarka ütelda.

Põhjenda…
Suuresti on töötingimused normaalsed. Alati aga saab ka veel paremaks minna.
Mina olen rahul
Hubane, väike. Ruumi on küll vähe, aga kõik on olemas, mis vaja.
Klassiruumid väga umbsed ja väikesed.

Oleksin soovinud vastata ruumide kohta "nii ja naa". Ma ei saa öelda, et ma olen rahul, samuti
ei saa ma 100 protsenti rahulolematu olla. Eelistan ainekabinette, siis oleks ruumidel "oma
nägu". Oma väikese ruumi kohta- 3 arvutit ja veel mingid seadmed? ning inimesed, kes
tulevad minuga rääkima peavad püsti seisma, sest nad ei mahu istuma. Üldruumid on "head".
Kooli ruumidega olen rahul, aga isiklik tööruum väike, ei saa kasutada ratsionaalselt.
Saan hästi tunde läbi viia.
See, mis praegu võimalik, ongi hetkel parim.
Üldiselt on klassiruumid mugavad, kuigi ruumi kipub juba väheks jääma
Ruumid on väikesed. Talvel ruumid liiga külmad, sügisel/kevadel liiga palavad.
Ruumi ja vahendeid võiks rohkem olla.
Ruum liiga väike, kehv ventilatsioon.
Vahel on liiga külm või liiga palav
Minul on ok tingimused
Liiga väikesed klassid, puudub kabinet
Ruumi puudus
Üldiselt olen rahul, kuigi maja vanus toob kaasa ka probleeme (nt aknad).
Tahaks oma klassi
Mulle meeldib kooli arhitektuur ja proportsioonid, muidugi mõistan ruumikitsikuses õpetajaid
ja seda, et maja vajab energiasäästlikumaks, soojapidavamaks ja õhutamist võimaldavaks
muutmist.

23. Arenguvõimalused koolis - töötajate arendamiseks ja koolitamiseks
soovitan...
Ei ole kindel, et üksnes koolitused alati just parim arenemise moodus on. Kõik koolitused
pole pakutavate koolitusfirmade poolt tasemel ja uusi ideid neil pakkuda vähe.
Tutvuda nt teiste koolide tingimustega ja võimalustega
Rohkem väliskoolitusi. Sisekoolitused (esinejad) on olnud nõrgad. Sisekoolituste puhul
arvestada ka õpetajate soove, kes tahab üldse osaleda ja kes mitte. Sageli on need lihtsalt
soovituslikult-kohustuslikud.
Jätkata ühiskoolitustega koolis, see on õpetajale mugav viis enesetäiendamiseks.
ühiskoolitusi ning samuti aastas 1-2 korda koolitusi kogu personalile.
Kui vaja läbida tasemekoolitused või koolitused kvalifikatsioonile vastamiseks, siis nendel
koolitustel PEAB õpetaja käima.
Koolitustel osaleda.
Augustis koos õpetajatega planeerida ühiste koolituste teemad ja ajad.
Uurida õpetajatelt, millised koolitused (sisekoolitused) neid huvitavad
Erinevatel koolitustel osalemist.

Võiks olla võimalusi omavahel rohkem kogemusi vahetada ja infot vahetada.
Jätkata ühiskoolitustega
Pigem väliskoolitusi
Ei ole ettepanekuid
Sisekoolitusi rohkem
Rohkem sisekoolitusi.
Valida hoolikalt koolitajat
Pidada enne koolituse tellimist töötajatega ühiselt nõu koolituse teema ja koolitaja osas.
Kutsuda lektoreid, kes oskavad anda suure pildi sellest, millist õpilast me kujundame, et see
10 aasta pärast elus hästi toime tuleks, ning kuidas seda teha. Samuti soovin ma koolitusi, mis
aitaks mõtestada elu suurimaid väärtusi kaasajal üldkultuurilises mõttes (Ülo Vooglaid,
Valdur Mikita, Fred Jüssi jts), me tohiks ei piirduda vaid kitsaste pedagoogikas vajaminevate
teadmiste-oskuste koolitustega.

29. Suhted koolis - suhete kohta koolis soovin veel lisada...
Lapsevanemad võiks enam õpetajaid usaldada ja seeläbi nende suhtes positiivset hindamist
üles näidata
On olnud probleeme
Sageli tunnen, et õpetajad on koolis viimased, kelle peale mõeldakse. Alati on olulisemad
lapsevanemad, vallavalitsus jne. Näiteks õpetajate keelamine autosid maja ette parkida... Ei

ole tõesti raske 50 sammu astuda ka kaugemast parklast, aga see näitab suhtumist
õpetajatesse. Ka lapsevanemad võivad 50 m kaugemale auto parkida. Ka eraettevõtetes
saavad maja ette ja tasuta parklatesse parkida oma ettevõtte töötajad. Ja külalised
põhimõtteliselt vaadaku ise, kuhu saavad parkida. Ka koolis võiks eelkõige eelistada õpetajaid
ja siis külalisi. Siin on mu meelest tegemist ainult suhtumisega.
Sõbralik suhtlemine õpetajate vahel on kindlasti heaks eeskujuks õpilastele.
Meie koolis on väga toredad õpetajad. Üks ettepanek on- nimetada koristaja ümber
koolitädiks, s.o maine küsimus.
Suhted on valdavalt head, alati võib ette tulla erimeelsusi, kuid need ei pruugi suhetepinda
mõjutada.
Suhted erinevate osapoolte vahel on korras ja valdavalt vähemalt head.
Suhted on töised.
Õpilased valdavalt sõbralikult, otseselt kooli vägivalda pole täheldanud. Õpetajad saavad
omavahel hästi läbi.
Ei oska terve kooli kohta kommenteerida, ei puutu paljudega üldse kokku.
Õpetajatevahelised suhted on väga head!
rohkem teineteise mõistmist
Koolis on valdavalt head omavahelised suhted.
OK
Ma ei adu veel kõik suhteline ja nende toimimist, et oskaks nende kohta midagi asjalikku
ütelda.

40. Mida tahaksid jõululaada või sellega koos toimuva kontserdi juures muuta?
Jõululaat ja kontsert võiks olla kaks eraldiseisvat sündmust.
Aulasse ei mahtunud kõik inimesed ära, õhku jäi väheks.
Klassijuhatajana oli kurnav õpilasi motiveerida laadaks valmistumisel. Vanemad olid
suhteliselt passiivsed. Lõpptulemus oli siiski üllatavalt hea (müügilaud).
Kas kontsert ja jõululaat peavad üldse samal päeval olema?
Ei muudaks väga midagi, see formaat on hea ja rahvale meeldib. Probleemiks ilmselt saab
tulevikus laste arvu tõus ja sellega seoses ruuminappus aulas.
Algklasside kontsert võiks eraldi toimuda ja 5.-9.kl omaette, see paneks suuri pingutama.
Kuidas seda üritust tervikuks muuta, see on teine küsimus.
Liidab õpilasi, vanemaid, koolipersonali.
Kontsert võiks olla lühem, sest ülerahvastatud aulas on nii paljudel inimestel raske viibida.
Õhku ja kohti ei jätku. Seega ei saa toimuvat nautida.
Ootan, et lastevanemad vastaksid klassijuhataja kirjadele ja näitaksid ise üles aktiivsust
(mõned vanemad olid väga aktiivsed)
Muuta ei ole midagi vaja, aktiivne osavõtt kõigi poolt.
Kõik toimis väga hästi.
Ei muudaks midagi
Ei oska öelda
Erinevatele päevadele viia

Praegu ei ole ettepanekuid.
Liiga palju rahvast kokku, teeks algklasside eraldi
Laat ja kontsert peaksid toimuma eri päevadel. Kontserdi ettevalmistamine peaks olema
muusika-, tantsu- ja eesti keele õpetaja ühistöö, see peaks olema jõuluajale vastav ja mitte nii,
et tingimata iga klass peaks esinema, vaid pigem peaks see olema kvaliteetne, meeleolu loov.
Jõuluvana tulek võiks seostuda pigem laadaga (jõulude kommerts pool). Kontserdi eesmärk ei
peaks olema võimalikult paljude lapsevanemate saali meelitamine, vaid õpilastele
kõrgetasemelise kultuurielamuse andmise-saamise kogemuse andmine. Laada pool võiks
täiesti lapsevanemate õlule jääda, v. a laste käsitöö valmistamine. Kui me õppimises ja
õhustikus taotleme akadeemilisust, siis olgu ka jõuluaja tähistamisega. Ma pole laada vastu,
aga koos külakoguga korraldatuna oleks tal õige maik.

41. Minu ettepanekud kooli töö paremaks korraldamiseks
Suures plaanis on kõik hästi juba niigi.
Kui selgub mingi üritus, võiks see kohe kajastuda ka google kalendris. Või kooli infos nt
eelinfona.
Head õpetajad on kooli vara. Kuid tunnen, et igapäevasaginas unustatakse õpetajad ära. Koolil
on arvutiklass ja hunnik tahvelarvuteid, kuid elementaarseid kontoritarbeid (pastakad,
kustukad jne) peab õpetaja endale ise muretsema. Korrapidajaõpetaja tööaeg on liiga pikk.
Sageli on kool selleks kellaks juba tühi. Aga õpetaja istugu ikka majas.
Olen eelnevalt ettepanekud teinud, pole rohkem lisada.
Arvan, et koolis peaks olema üks asjalik huvijuht. Võib-olla õnnestub eelarvesse kunagi raha
juurde küsida.
Minu arvates töötab meie kool väga hästi. Vältida segadust 1.klassi tulevate õpilaste avalduste
vastuvõtmisel - info peaks olema ühe inimese hallata, elektrooniline ankeet ei täitnud
eesmärki (suures koolis, kus ei jõuta iga inimesega eraldi suhelda, on see aja kokkuhoiu
mõttes otstarbekas). Jätkata tavaga, et lapsevanem tuleb ise kooli ja temaga tegeletakse
personaalselt.
Hetkel ettepanekuid ei ole.
Hea info liikumine, õpilaste ja õpetajate tunnustamine
Kaasata võimalikult palju erinevaid osapooli (õpilasesindus, lapsevanemad, õpetajad jne) ja
Võimalikult palju arvestada enamuse arvamusega.
Ei oska hetkel lisada.
Ettepanekuid pole, olen rahul.
Kõik on ju toimiv; ma ei oska konkreetselt midagi...
Ei ole ettepanekuid
Kõik särame igapäev
Tunnustus ja positiivsus on olulised.
Ehitame uue kooli
Minu arvates peaksime me rohkem rõhku panema kultuursete väärtuste rõhutamisele.
Koolivorm või sobilik riietus, viisakus, tähelepanelikkus, söömise kultuur, hästi sisustatud
aktused, muusika osa peaks olema märksa suurem, kindlasti peaks olema vähemalt
mudilaskoor, häid sõnalisi etteasteid pole ma trehvanudki. Õpetajatega peaks õppeaasta lõpus
arutama, kas neis on tahtmist uuel aastal mõnd sündmust korraldada või peaks siiski huvijuhi
koha taastama. Kokku peaks leppima, kuidas koostöö sündmuste korraldamisel toimima
peaks. Spordi vallas peaks olema väikestele jõukohaseid võistlusi, sügisene krossijooks ei
meelita küll esimese klassi lapsi spordi juurde, pigem mõni maastikumäng.

