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5. Suhted koolis - suhetest koolis veel...
ei ole midagi lisada
Väga meeldiv kool. Õpetajad on väga toredad ja toetavad.
enam-vähem normaalne
Parajalt väike kool, õpetajad saavad ka oma emotsioonidega kimpus olevad lapsed järgi
aidata.
head

18. Õppetöö läbiviimine - kooli õppetöö ja –välise läbiviimise osas soovin
lisada...
ei oska öelda
Oleks hea vähemalt kord aastas saada klassijuhatajalt või aineõpetajatelt hinnang või
kommentaar lapse arengu kohta ja millele võiks tähelepanu pöörata või mida täiendavalt teha.
Kahjuks hinne ainult üksinda ei kajasta arengut, selgitused oleks väga teretulnud.
Lastel ei ole enam laulukoori. Andekamatele lastele antakse vähe lisaülesandeid.
Koolis puudub lauluring.
Kiitus teadusringi ja robootikaringi juhendajale!
ei ole lisada
Info liikumise osas on ettepanek, et järgmise nädala info võiks olla kooli lehel kättesaadav
reedel õhtul, mitte pühapäeval. Iga kord ei ole võimalik nädalavahetusel pidevalt kontrollida,
kas info on lisatud ja mõnel juhul või pühapäeva õhtul info nägemiseks olla veidi hilja.
Samuti võiks eelseisvate ürituste (ka nt. känguru võistlus ja teised sellised üritused) info olla
väljas juba eelnevalt. Huviringide info võiks sügisel kiiremini paika saada. Sest vahest käivad
lapsed ka mõnes koolivälises trennis-huviringis, kuhu registreerumine, tundide/trennide algus

on ka septembri esimeses pooles. Õpetajad ei tule ju tööle alles 1. septembril, et ei saa selleks
ajaks kokkuleppeid teha.
Õppetöö väliseid tegevusi ei ole piisavalt. Samuti huviringi ajad ei tohiks kattuda teise ringi
ajaga või tunniga (nt keraamika aeg kattub osaliselt ja poole ajaga ei jõua kahuks suuremaid
asju teha ja õppida) Lisaks võiks olla koolis akrobaatika või võimlemisring. Kunstiring oleks
ka väga vajalik. Käsitööring.
Kunstiring võiks olla ja laulukoor..
pole midagi lisada
Spordi- ja keraamikaring on huvitavad ja arendavad last.
Kodus õppimist on päris palju. Kui kuidagi saaks teha nii, et nädalavahetusel õppima ei peaks,
esmaspäevaks.
hea

24. Tugisüsteemide rakendamine - ettepanekuid kooli tugisüsteemide
paremaks rakendamiseks...
ei ole lisada
ei oska midagi lisada
ei ole

32. Mida tahaksid jõululaada või sellega koos toimuva kontserdi juures muuta?
Kontsert võiks olla lühem ja kahes vahetuses näiteks, et 1-5kl ja 6-9kl vms, sest kontserti
vaatama mahtumisega on suuri raskusi
Milleks muuta seda mis hästi toimib.
Üritus oli väga pikk. Nii lapsed (meie laps 1.klassis) kui vanemad väsisid väga ära.
Laat võiks olla enne kontserti, vaheaeg võiks ära jääda.
väga tore ettevõtmine
Kohvikusse kontserdist ülekanne ekraanile, võimalus rahvast hajutada.
Ei oska täpset nõu anda.
OK
Kontsert võiks toimuda kahes vahetuses, liiga suur tunglemine ja ootamine oli viimasel
korral.
kahjuks ei saanud jõululaata külastada
Võiks olla detsembrikuu alguses ja klasside jõuluvanale esinemine võiks sellest üritusest
eraldi olla. Kontsert võiks olla vähe lühem.
Minule sobis kõik
Ei muudaks midagi, see on väga toreda formaadiga üritus!
Ei oska öelda
Ei ole vaja üldse muuta.
Laulukoori osa oli puudu.
koor võiks ka esineda

Ei taha midagi muuta.
Rohke rahvamassi tõttu ei olnud võimalik tutvuda kõikide klasside väljapanekutega ehk siis
ajast jäi puudu.
Laat võiks toimuda ühes ruumis
Kuidagi on veninud liiga pikale üritus, lapsed väsivad ära.
Aulas napib ruumi, et nii lapsed kui ka vanemad ära mahuksid. Võibolla saaks seda probleemi
tehnikaga lahendada - nt kes aulasse ei mahu, saavad kontserti jälgida ekraanilt mõnes teises
ruumis.
Kuidagi peaks lahendama probleemi, et vanemad ei mahu saali kontserti kuulama. Kui lapsed
on koolis laule või tantse harjutanud, siis ikka tahaks näha, sest ega neid võimalusi peale
kevadise perepäeva ei olegi.
Tants-laat-kohvik ja muu korraldus oli väga OK!
Olen kõigega rahul.
koolimaja on väike, kohvik võiks ka mahtuda klasside müügialaga ligemale.
Kontserdi ajaks ei mahu kõik lapsed ja vanemad saali, võibolla võiks loobuda pikemast
kontserdist ja iga klass esineks nii palju, et lunastaks jõuvanalt oma klassi koti. Keskenduks
rohkem laadale-kohvikule, mis kindlasti peaks jääma heategevuslikuks.
Saal oli kontserdi ajal ülerahvastatud. Äkki järgmine kord võimlas teha pidu?
ma ei oska öelda
Kontsert võiks toimuda mõnel teisel päeval. Suuremate klasside lapsed ei esine ju kontserdil,
esinevad algklassid.
Laada letid võiksid olla avaramas kohas, kitsas oli.
mitte midagi ei muudaks
Kõik oli hästi
Olin jõululaada ja kontserdiga väga rahul. Ei oska midagi muuta.
Laat on iseenesest tore, kuid midagi võiks muuta küll, ideid võib uurida teiste koolide käest.
Kontserdi osa oli liiga pikk.
Mitte midagi
Laat peaks olema avatud kogu kontserdi aja. Muidu liigne tormamine.
Laat peaks tegutsema kogu kontserti aja.
Muudatusi pole vaja, kõik toimib.
Ei mahtunud saali, peaks tegema kontserdi 2 osas , näiteks 1-4 klass ja 5-9 klass..
Ei oska öelda.
Laat ja kontsert võiksid olla eraldi.
hästi
Laat võiks toimuda nädal paar enne pidu.
see on väga rahvarohke üritus, natuke liiga hakitud erinevate ruumide vahel - samas,
vanematel hea võimalus koolis ringi uudistada..
ei käinud sel aastal, eelmistel aastatel oli väga rahvarohke ja väga laialivalguv üle kogu maja..
ja söökla võib-olla kohvikuks mitte kõige hubasem.
ei soovi midagi muuta
Ei muudaks midagi, tore üritus oli.
Ei soovi muuta, oli ilus kontsert ja tore laat.
Midagi ei tahaks muuta
Väga meeldis selle aastane lahendus ei oska kahjuks midagi lisada.
Kõik oli hästi.
jõululaat võiks toimuda veidi varem
Pole tarvidust midagi muuta
Kõik oli suurepärane. Õpilased, vanemad ja õpetajad sõbralikult ja õhinal koos tegutsemas.
Võibolla võiks laat ja kontsert olla eripäevadel.

Ei vaja muutuseid.
Kontsert 2 osas:1-4 ja 5-9 kl, et lapsevanemad saali mahuks.
ei ole midagi lisada kõik on okey.
Ei osalenud.

35. Koolikeskkond - minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga...
Sooja tahaks saada
Palun selgitada, kas koolivormi kandmine on kohustuslik ja kui see on nii siis miks seda ei
nõuta.
koolivormi kohustuslikkus võiks juba alanud olla
Ei ole mõtteid
Õpetajad peaksid jääma õpetajateks mitte olema mõne lapse suhtes pahatahtlikud ja teisi liialt
soosima.
Laste jutte kiusamisest tuleb võtta tõsisemalt
Koolivormi kandmist võiks rohkem nõuda.
Välisporditingimused endiselt olematud.
Ootame väga staadionit ja suuremaid klassiruume.
Meie oleme rahul
Huviringe võiks olla laiemas valikus, kõik ei soovi sportida. Huvi pakuks näiteks näitering või
kunst - joonistamine-maalimine.

Ei oska öelda
Talvel olid klassiruumid ikka külmad.
Mul ei ole etteheiteid kooli keskkonna osas.
Kool vajaks renoveerimist. Ventilatsioon uuendamist
Vajab renoveerimist ja ventilatsiooni uuendamist
Antud hetkel ei oska öelda
Loodan, et ehitatakse uus koolimaja.
Ootaks uut koolimaja ja staadioni
Ootan uue koolimaja valmimist, kus oleks kaasaegsemad ja mugavamad õpitingimused.
Lisaks ka staadion
Koolitoit oli varem parema kvaliteediga, kui koolil olid oma kokad. Lapsed ei ole rahul.
Koolivorm on liiga kallis.
talvel külm, suvel palav
Koolivorm kohustuslikuks
Õue kehalise kasvatuse tundideks pole tingimusi. Klassid talvel külmad, kevadel umbsed.
Üldine ilme "väsinud".
Koolivorm peaks olema kohustuslik, vähemalt üks ese (pluus, vest.jne)
Koolis võiks rohkem üritusi olla.
kooli võiks laiendada
Väga tahaks, et kooli staadion lõpuks valmis saaks. Ja et vald tegeleks ka koolihoone
uuendamisega.
Olen kuulnud uue kooli plaanidest. See meeldib.
Rohkem võiks olla õppekäike, mis avardaksid silmaringi. Õppetöö võiks kevadel toimuda ka
õues.
Koolivormil võiks olla ka pika varrukaga polo, võiks olla fliis ja t-särk kehalise kasvatuse
jaoks
koolivorm on liiga kallis.
Keskkond on turvaline.
Ventilatsioon
See on eriti kurb lugu, et staadioni ikka veel ei tule ja Ääsmäe kooli vana+uue projekti osas
on vallal ideed otsas.. Olemasolev koolimaja on ju tegelikult oma aja märk, see oleks
kahetsusväärne lammutamine, aga samas tahaks lastele (ja kooli töötajatele) inspireerivat
keskkonda!
Kooli värskenduskuuri projekti asjus valitsev ideedepuudus (!?) - koos selle taha toppama
jäänud staadioniehitusega - see on kurb!
sportimisvõimalused võiksid paremad olla
Koolimaja on puhas, korras, kaunistatud, remonditud võimaluste piires. Õpetajad tublid ja
tähelepanelikud. Tore oleks, kui saaks veidi kiiremini uue, soojema, veel mugavama
koolimaja koos modernse spordisaali ja kauaoodatud staadioniga.
Hetkel on kool oma võimaluste piires nii hubaseks ja ilusaks muudetud kui võimalik. Uus
kaasaegse koolimaja soojade ruumide ning tänapäevaste sportimisvõimalustega saal koos
jõusaali ning staadioniga, muudaks õpetamise õpetajatele ja õppimise õpilastele veelgi
paremaks. Usun, et nii tublid õpetajad kui õppimishimulised lapsed on uue koolimaja igati ära
teeninud.
Ei ole lisamõtteid.
olen rahul koolikeskkonnaga, muidugi uus maja ja staadion oleksid hädavajalikud
Toitlustus on peale maja suurim mure. Lapsed pigem nälgivad kui söövad!
Uut maja on vaja

Õpikeskkonnas nutiseadmete kasutamine on väga teretulnud. Eriti võimalikest ohtudest
rääkimine ja erinevate äppide, kasutusvaldkondade tutvustamine. Tihti teavad lapsevanemad
kodudes vähem kui lapsed.
Rohkem laste kaasamist oma kooli heaolu seismise eest, näit. õueala korrashoid.
Ei ole veel, midagi lisada, kuna laps esimest aastat alles koolis.
Ootame staadioni ja uut kaasaegset koolihoonet..
ei oska midagi lisada.

39. Valisin oma lapsele just selle kooli, sest...
Kodu lähedal
Elame kooli lähedal.
Käisin ka ise seal
Ei näe põhjust teise kooli valimiseks.
See on meie kodulähedane kool. Eelistasime kindlasti väikest kooli suurele
on väike ja indiviidist lähtuv. Samas on bussiühendus nigel
On elukoha läheduses.
See asub kodule lähemal ning klassid on piisava suurusega, et õpetajad suudavad tegeleda iga
õpilasega
Kodule lähedal
Elame Ääsmäel ja kodule lähedal!Armas väike kool.
Asub elukoha lähedal
...väga tähtis on meie jaoks kooli lähedus elukohale.
on kodu lähedal
...see on kodulähedane
Kodu lähedal.
Kodu lähedal ja väike kool.
See on väike ja turvaline ning kodule lähedal.
Lähim kool kodule
See on väike ja selles märgatakse last.
See on hea kool
Elukoha muutusest lähtuvalt
See on kodule kõige lähemal.
Kodu lähedal ja hea väike
On kodu lähedal
Tegemist on kodu lähedal oleva kooliga, koolil on hea maine
Elukoha järgi
See on kodule lähedal ja sõbralik väike kool
Kodulähedus, väike kool
Kodukohajärgne kool.
Arvestavad õpetajad
Head õpetajad
Kodukool
Kodulähedane, väiksed klassid, õpilasega tegeldakse palju individuaalselt. Meeldib ka see, et
on pidev suulise vastamise võimalus, mis arendab esinemisjulgust.
Kodule lähedal, armas väike kool.
Ise õppisin seal kunagi.
See kool on kodu ligi ja laps saab ise kooli ja koju ,see on meie perele väga hea.
Olin eelnevalt kuulnud selle kooli heast mainest.
asub kodu lähdal.
Kodule lähim kool, väike ja turvaline lapsel on seal hea ja kiire harjuda.
Kodule lähedal, väike ja turvaline kool.
Turvaline
On kodule kõige lähem ja piisavalt väike
see asub kodule lähedal
Kodu lähedane ja väike..
Asub kodu lähedal
Elan piirkonnas ja see on lähim väike kool. See on piirkondlik kool

Kodule lähedal, head õpetajad.
Kool on väike ja kodule lähedal. Usun, et õpetajad märkavad väikeses koolis lapsi rohkem ja
Lapsed omandavad õpitut paremini.
Kool on väike, samuti klassid ning kodule lähedal.
Ise käisin siin koolis ja ka kodule lähemal
Sest koolil on väga positiivse suhtumisega kollektiiv, mõistev ja lapsi toetav keskkond.
Meeldib asula kus asub
Kõige lähedasem kool
Lähim kool
Kolisime siia väikese kogukonna ja väikese kooli tõttu. Kool oli ülioluline. Oleme siiani rahul
:)
See on hea kool ja kodu lähedal.
Elame Ääsmäel.
On vaikne ja kodu lähedal..
Elukohajärgne kool.

