
Suhted kooli

 



 

 

Suhete kohta koolis tahan lisada… 

kiusamist on rohkem väljaspool kooli kui koolis 
esineb küberkiusamist 
klassikoosolekuid võiks olla tihemini 
mõned õpilased on sildistatud 
mõned klassijuhatajad annavad nõu st nõustavad 
klassides on üldiselt head omavahelised suhted 
 
 
 



Info liikumine kooli 

Kommentaarid info liikumise kohta (näiteks soovitused infoliikumise parandamise 

kohta, kommentaarid lastevanemate koosolekute kohta jms) 

noortekeskuse töö ja tegevuse kohta sooviks rohkem infot 
Info liikumisel peab olema ajavaru (millised riided või vahendid kaasa võtta) 
kõik vanemad ei ole stuudiumis aktiivsed 
arenguvestlused on vajalikud 

Õppetöö läbiviimine 



 

 



 

Minu täiendavaid mõtteid kooli õppetööst... 

tunnustamise ja hindamise osas on väga tähelepanelikke ja hoolsaid õpetajaid 
Rohkem tähelepanu võiks pöörata õpilase individuaalsele vajadusele.  
Anda õpilasele jõukohaseid ülesandeid.  
Vanemani võiks jõuda infot mõnede teemade kohta, mida tuleks kodus õppida/harjutada.  
Kõiki õpilasi võiks tunnustada ühtviisi ning märgata ka väiksemaid edusamme. 
Soovin saada rohkem tagasisidet, kui lapsel on mõni hindeline töö läinud kehvemini ning juhiseid, mida 
kodus juurde õpetada, et hinded oleksid head.  
Püüan uuel õppeaastal õpetajalt rohkem küsida. 

Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd 



 

 

Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada…. 

Huviringid ja sportimisvõimalused on olemas, aga enamjaolt sobilikud ainult Puhja lastele. 
Puudub võimalus käia ringides, transpordi tõttu. 
Spordiringid võiksid toimuda ka koolivaheajal. 
Nii tore, et Puhja kool suudab pakkuda nii mitmekesist huvitegevust 
Võimalusel korvpallitreeningud vanematele poistele. 
Huvitegevuses on ka palju ainealast õpet ja vahel rohkemgi kui tunnis . Igal juhul huviharidus ja ringide 
mitmekesisus väga oluline maalaste jaoks. Lahedad on tunnivabad päevad nö projektipäevad, ōpetajad 
võiksid seda ise rohkem hinnata 



Mõnes õppeaines tekkisid kodused tööd päev enne tunni toimumist. Lapse jaoks oleks olnud lihtsam 
nädalavahetusel ülesanded ära teha, sest nädala sees oli niigi palju õppida ning huvialaringides 
osalemisega. 
Kodus jäi harva lugema õppida. Kui lugeda jäi, oli see enamasti jäetud nädalalõppu, mil õpilane oli juba 
koolinädalast väsinud. Sageli polnud kodune töö kirjutatud ka õpilaspäevikusse. 
Meeldib, et huviringid on kohe koolipäeva lõpus. 

Tugisüsteemide rakendamine 

 

 



 

 

Ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...  

Õpilase arengust saab rääkida ka nt oktoobris või jaanuaris, maikuus on juba kõigil liiga kiire 
Väga rahul kooli tugiteenustega 
Puudub psühholoog. 
Laste annetega võiks tegelda rohkem (Näiteks pikapäevarühmas). Hetkel jäänud tähelepanuta. 
Andekate lastega võiks tegeleda pikapäevarühmas. Sel õppeaastal oli õpilastel võimalik käia ainult 
nutispordiringis. 

Koolikeskkond 



 

 

 



 

 

Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga... 

Ei ole spetsiaalseid klasse ruumipuuduse tõttu, auditoorium ja aula oleksid vajalikud, rohkem 
puhkenurki ja privaatseid vestluskohti 
Lapselt saadud info põhjal ei ole tundide vaheajal koridoris sageli õpetajat, kes nägelemistel sekkuks 
või kellelt abi saada. 
Käitumise hinnet ei tohiks panna tunni hindeks. Käitumist arvestada iga lapse puhul eraldi, mitte terve 
klassi käitumisega. 
 



Üldine rahulolu kooliga 

 

 



 

Soovin lisada üldise rahulolu kohta kooliga... 

Koolis on professionaalne juhtimine, koostôö. Palju üritusi ja huviringe, kōik vôimalused igakûlgseks 
arenguks on loodud, tuleb vaid väärtustada rohkem ōpetajate ja juhtkonna panust meie laste arengusse 
Õpetaja peaks olema kursis hindamissüsteemidega. 
Õpetajad võiksid olla oma ala spetsialistid või siis õppida õpetatavat ala. 

Taustandmed 

 



 

Soovin veel lisada... 

● Info liikumine hea! 
● Aitäh sündmuste korraldamise eest, sündmuste/ettevõtmiste jäädvustamise ja kajastamise 

eest! 
 

● Kehalise kasvatuse õpetajad on väga toredad! 
 

● Edu!  Vanemate jätkuvat kaasamist ja koostööd! 
 

● Aastaraamat tore! 
 

● Laps on õppinud ise hakkama saama/õppima.  

 






