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UURING 

 Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside 

õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, 

Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska  

 Küsimustiku koostasid vilistlased Kairi Kasearu 

ja Liina-Mai Tooding (TÜ, sotsiaal- ja 

haridusteaduskond) 

 Küsitluse viisid läbi: Kairi Kasearu RÜG-s, 

teistes koolides 11.klasside õpilased direktori 

suunamisel   

 andmed töötles Liina-Mai Tooding 



UURINGU EESMÄRGID 

 Selgitada õpilaste edasiõppimise kavatsused 

 Millest lähtuvad õpilased kooli valikul? 

 Mida teavad õpilased Räpina ja Räpina kooli 

kohta? 

 Kust hangivad õpilased infot, mille kohta 

soovitakse infot? 

 Milles seisneb õppimise mõte? 

 Millistele nõuetele peaks vastama töö? 

 

 



KÜSITLUSES OSALEJAID 



GÜMNAASIUMI JA KUTSEKOOLI VALIKUD 



Päevases õppes riikliku õppekava alusel põhihariduse 
omandanud õpilaste valikud 2008-2011(HTM andmed) 



TULEVASE KOOLI ASUKOHT 



KAVATSUS ELADA JA TÖÖTADA 



KOOLI VALIKUL TÄHTSAMAD ASJAOLUD 

 õpilassõbralik õhkkond 

 kool kodu lähedal või hea transport 

 meelepärased õppimissuunad 

 aidatakse, kel õppimises raske 

 saadakse edukalt sisse kõrgkoolidesse 

 head sportimisvõimalused, edu spordis 

 kool tuntud hea koolina 

 on häid huvialaringe 

 koolimaja ümbrus puhas ja korras 

 sõbrad on käinud või käivad selles koolis 

 



KOOLI ÕPILASSÕBRALIKKUS (SEOSED) 

 koolis on õpilassõbralik õhkkond 

 koolimaja ümbrus on puhas ja korras 

 aidatakse, kel on õppimises vahel raske 

 koolis on meelepärased õppimissuunad 

 koolis osatakse lugu pidada headest õpilastest 

 kool on tuntud hea koolina 

 koolil on õpilaskodu 

 



KOOLI HEA VÄLJAPAISTVUS (SEOSED) 

 koolil on korralik koduleht 

 koolil on väljapaistvaid vilistlasi, vilistlaskogu 

 koolil on oma sümboolika 

 õpetajate seas on avalikkuses tuntud inimesi 

 koolis tegutseb õpilasesindus 

 koolimaja ümbrus on puhas ja korras 

 kool osaleb projektides 



HEAD ÕPITULEMUSED (SEOSED) 

 õpilased on edukad aineolümpiaadidel 

 õpilased teevad hästi riigieksameid 

 saadakse edukalt sisse kõrgkoolidesse 

 kool osaleb projektides 

 

RÜG õpilased väärtustavad seda mõõdet 

kõrgemalt 



HOBID JA HUVITEGEVUS (SEOSED) 

 koolis on kuulsad koorid, tantsuringid, 

võistkonnad 

 on häid huvialaringe 

 on oma traditsioonid ja üritused 

 head sportimisvõimalused, edu spordis 

 koolil on oma sümboolika 

 

gümnaasiumis jätkajatel olulisem kui teistel 



IGAPÄEVAELU MUGAVUS (SEOSED) 

 saan edasi elada vanematekodus 

 sõbrad on käinud või käivad selles koolis 

 kool on kodu lähedal või on hea transport 

 

RÜG õpilaste silmis olulisem kui teistes 

koolides 



KOOLI ASUKOHA OMADUSED 
 heas korras teed-tänavad 

 korralikud kauplused 

 avalikud Wifi-alad 

 hästi korraldatud ühistransport 

 pank, postkontor 

 avalik staadion 

 kultuurimaja 

 kohvikud-pubid ja teised söögikohad 

 videovalve, hea turvalisus 

 aiad, pargid 

 raamatukogu 

 mingi traditsioon 



INFOALLIKAD 

 kooli koduleht 

 sõprade-tuttavate käest info hankimine 

 RÜG lahtiste uste päevad 

 RÜG õpilased tulevad Sinu kooli 

 voldikud ja muu info paberil 

 tuleksid ise kooli uurima 

 kooli Facebook’i konto 

 koolipeod vm suured üritused 

 kooli ajaleht või infoleht 

 Räpina valla koduleht 

 Räpina Rahvaleht 

 



MIDA TAHAKSID TEADA? 

 milliseid õppeaineid õpetatakse 

 õppekoormuse jaotus 

 huviringid koolis ja linnas 

 kuidas toetatakse parimaid 

 õppetulemused, sh riigieksamid 

 kooli rahvusvahelised projektid 

 info õpetajate kohta 

 kuidas tegutseb õpilasesindus 

 kooli ajalugu 

 info vilistlaste kohta 


