
KESKKONNAÜLEVAATUS 2022 (vastuseid analüüsis Eliis-Beth Rosen) 

 

2022. aasta kevadel mai- ja juunikuus viidi läbi Kadrioru Saksa Gümnaasiumis 

keskkonnaülevaatus.  

 
2022. keskkonnaülevaatuse küsimustikule vastas 203 õpilast. Vastajad olid 7. - 11. klasside 

õpilased. 

Edasi on analüüsitud õpilaste vastuseid. 

 

Valdkond 1: Prügi ja jäätmetekke vähendamine 

 

 
Üle poolte vastanutest 62 % arvab, et meie koolimaja on puhas, veerand (23%) arvab, et 

meie koolimaja ei ole puhas. Ülejäänud vastanud õpilased arvavad, et enamasti on 

koolimaja puhas, aga mõnikord mitte. 

Õpilased kirjutavad, et koolimajas on piisavalt prügikaste ja teenindav personal, kes 

koristab. Eraldi mainitakse, et wc-d võivad aegajalt olla koristamata. On märgatud prügi 

treppidel, tavalistel toidupuru. Kui võrrelda aastal 2020/2021 tehtud küsitlusega, siis 7% 



rohkem õpilasi arvab, et koolimaja ei ole puhas. Siinkohal peab mainima, et nimetatud 

ruume ja alasid kasutavad kõige rohkem õpilased ise. Sellel aastal on märgatavalt 

suurenenud tualettruumide mittesihtotstarbeline kasutamine (näiteks ollakse sees 

mitmekesi koos). 

 

 
Vastustest võib näha, et meie õpilased on harjunud kodudes enda järgi koristama. 

Selgitusena küsimusele annavad vastajad teada, et peavad koristamist tavapäraseks 

tegevuseks sest kodune kasvatus on selline. Aga nii mõnigi tunnistab, et koristab enda 

järgi, sest muidu vanemad pahandavad. 

 

 
Meie kooli õpilaste vastuste järgi enamus (70%) sorteerivad kodudes prügi. Põhjusena 

tuuakse välja, et see on keskkonnasõbralik käitumine ja lisaks kohustab selleks 

omavalitsus ja Eesti riik. Siiski on mitmed vastajad, kes peavad seda ajakulukaks ja 

tüütuks tegevuseks. 

 



 
Vastanud õpilastest umbes kolmveerand 73% kasutavad taaskasutatavaid poekotte. 

Põhjendamisel toovad välja, et kangast kotid on mugavamad, vastupidavamad ja 

ilusamad ja loomulikult keskkonnasõbralikum valik. Kilekotti kasutatakse, kui on riidest 

kott on maha ununenud või ikkagi mugavuse pärast. 

 

Valdkond 2: Kooli territoorium (vahetundides õue, õuesõpe, elurikkus jms) 

 

 
Vastanud õpilastest enamus (86%) arvavad, et kooliõues on võimalik sporti teha. 

Selgituses tuuakse välja, et meie koolil on hoovis oma staadion.  

 



 
Siiski toovad õpilased välja, et meie kooli hoovis ei ole piisavalt prügikaste. Tundub, et 

umbes 31% vastanute jaoks see ei ole suur probleem. Võrreldes 2020/2021 läbiviidud 

küsitlusega tunnevad aina rohkem õpilasi, et võimalusi prügi ära visata kooli hoovis on 

vähe. 

 

 
Haiguste perioodil ja ka muul ajal on oluline klassiruumide tuulutamine, et tagada hea 

õhu kvaliteet. 67% vastanutes arvabki, et meie koolis tuulutatakse piisavalt klassiruume. 

Umbes veerand vastanutes toob välja, et ei tuulutata piisavalt. Selgub, et nende meelest 

tuulutamise sagedus sõltub õpetajast. Mõned klassiruumid on alati tuulutatud ja mõned 

enamasti mitte.  

 



 
Erinevate muredega on meie küsimustikule vastanud õpilastel (88 %) alati võimalik 

kellegi poole pöörduda. Siiski on meie koolis õpilasi (vastanutes veidi üle 10 %), kellel ei 

ole kellegi poole pöörduda. Enamasti sõltub see sellest, mis õpilasel mureks on. 

Peamised inimesed, kelle poole pöördutakse, on vanemad ja sõbrad. Aga tuuakse välja 

ka kooli psühholoogi ning pöörduda saab ka mõne õpetaja või klassijuhataja poole. 

 

 
Vastanud õpilastest üle poolte 63% arvab, et liiguvad piisavalt vahetundides. Aga umbes 

kolmandik vastanutest seda ei tee piisavalt. Peamiseks liikumiseks peetakse erinevate 

klassiruumide vahel liikumist ja kuna koolimajal on viis korrust, siis ka treppidel käimist. 

Mitmed mainivad ka õues käimist ja lauatennise mängimist. Õpilased, kes vahetundides 

ei liigu, veedavad aega istudes ja telefonis olles.  

 

Valdkond 4: Õppevahendite valik (koolikotid, IT) 



 
Üks töövahend, mida õpilastel koolis kulub palju on erinevad pastakad ja tintenpenid. Aga 

enamus õpilasi (70%) ostavad pigem uue kirjutusvahendi, kui vahetavad nende 

südamikke. Vastajate meelest tintenpenide südamikke müüakse, aga pastakate omasid 

enamasti mitte.  

 

 
Vastanutest umbes pooled kasutavad järgmisel aastal samu vihikuid, aga pooled seda ei 

tee. Eelmise õppeaasta vihikud võetakse kasutusele tavaliselt siis kui ruumi on, aga mõne 

jaoks on see ka majanduslik otsus. Paljude vihikud jõuavad, kas ahju või jaanitule 

lõkkesse, mõni vihik läheb lihtsalt kaduma. 

 



 
Paaril aastal toimunud distantsõpe on viinud meie õpilaste töid palju arvuti põhiseks. Üle 

poole vastanutest (65%) eelistaksid teha koduseid töid arvutis. Veerand vastanutest aga 

mitte. Arvutis töö tegemist peetakse mugavamaks ja kiiremaks. Töö tegemine arvutis 

sõltub ka sellest, millist tööd või õppeainest peab arvutis tegema. Võrreldes 2020/2021 

tehtud küsitlusega on 4% suurenenud õpilaste arv, kes sooviksid kodutöid teha arvutis, 

samas on sama protsent suurenenud neid õpilasi, kes seda ei soovi. Vastuste 

suurenemine on toimunud inimeste arvelt, kes ei osanud öelda, mida nad eelistaksid või 

sõltus see olukorrast. 

 

 
Umbes pooled vastanud õpilastest hoiavad õppematerjalid kooliaasta jooksul alles, aga 

pooled mitte. See sõltub väga palju õppeainest ja õpetaja nõudmistest.  

 



 
Sellel õppeaastal vahetus meie kooli toitlustaja. Koolitoitu peavad tervislikuks veidi üle 

poolte vastanutest 56%, umbes 30% vastanutest aga mitte. Toitu peetakse liiga 

rasvaseks ja vastajate meelest ei maitse toit hästi. Aga tuuakse välja, et alati on võimalik 

toidu kõrvale võtta värsket salatit. Vastustest selgub, et on mitmeid õpilasi, kes ei käi 

söömas ja seega nad ei oska arvamust avaldada. Võrreldes 2020/2021 tehtud vastusega 

on umbes 4% rohkem õpilasi arvamusel, et koolitoit on tervislik. 

 

 
Pärast söömist jääb umbes 38 % vastanutest taldrikule midagi alles ja 40% mitte. 

Ülejäänud veerandil see sõltub toidust. Kuigi meie koolis saab õpilane endale toidu 

koguse ise taldrikule tõsta, siis jäetakse toit pooleli, kui see ei maitse. Aga samal põhjusel 

saavad paljud oma taldriku tühjaks, sest tõstava nii palju kui süüa jaksavad. Võrreldes 

2020/2021 tehtud küsitlusega on vähenenud 5% võrra õpilaste hulk, kes söövad taldriku 

tühjaks. 

 



 
Enamik küsimusele vastanud õpilastest (72%) kasutavad oma pudelit, umbes veerand 

õpilasi aga mitte. Oma pudeli kasutamist peavad õpilased mugavamaks, odavamaks ja 

lihtsamaks. Paljud kasutavad oma joogipudelit trennis, aga mitte koolis. 

 

Valdkond 6: Teavitamine 

 

 
Meie koolil on aastaid olnud Facebooki ja Instagrami konto, aga tundub et endiselt 

jälgivad seda alla poolte õpilastest (40%). Alla 10 % teeb seda vahel või siis kasutab ainult 

Instagrami või koolikodulehte tunniplaani vaatamiseks. Üle poolte õpilastest (54%) kooli 

sotsiaalmeediat või kodulehte ei jälgi, kuna ei pea seda vajalikuks. Võrreldes 2020/2021 

aastal läbiviidud küsitlusega on kooli sotsiaalmeediat ja kodulehte jälgivate õpilaste arv 

langenud 9%. 

 



 
Meie kooli peavad keskkonnasõbralikuks 69% vastanutest ja umbes 16% ei pea kooli 

keskkonnasõbralikuks. Ülejäänud õpilased ei oska seda hinnata/öelda. Õpilaste meelest 

teeb kooli keskkonnasõbralikuks prügi sorteerimise võimalused, aga nad ühtlasi arvavad, 

et arenguruumi on alati. Tuuakse välja, et endiselt on palju töid paberil, et oleks 

keskkonnasõbralikum teha töid arvutis. Jällegi võrreldes vastuseid 2020/2021 aasta 

omadega võib väita, et umbes 6% on langenud õpilaste arv, kes arvavad, et kool on 

keskkonnasõbralik. 

 

 
Sellest õppeaastast on meie koolis kasutusel uus e-õppesüsteem Stuudium, mis analüüsi 

koostaja hinnangul on võimaldanud mugavamalt õpilastel ja õpetajatel omavahel 

suhelda. 75% vastanutest arvavadki, et saavad Stuudiumi kaudu piisavalt infot kätte. 

Umbes 15% arvab, et ei saa piisavalt infot ja ülejäänute hinnangul sõltub info 

kättesaamine õpetajast ja ainest ehk mõnikord saab infot ja mõnikord mitte. Peamiselt 

probleemidena tuuakse välja, et info ei ole piisavalt täpne või jõuab Stuudiumi keskkonda 

liiga hilja. Samas on ka täiesti vastupidist arvamust. Eelneva küsitluse ajal oli meil 



kasutusel E-kool, huvitaval kombel on langenud (5%) nende õpilaste arv, kes arvavad, et 

saavad Stuudiumit kasutades piisavalt infot kätte 

 

 
Kuigi meie koolil on olnud mõned üleskutsed ja keskkonnasõbralikud tegevused 

(digikoristuspäev, maailmakoristuspäev jne), siis veidi üle poolte õpilastest arvab, et 

saavad koolilt infot keskkonnasõbralikest tegevustest ja käitumisviisidest. Umbes 36% 

arvab, et ei saa infot ja ülejäänud ei ole selles kindlad või ei oska öelda. Avatud vastustest 

tuleb välja, et on mõned õpetajad, kes sellest tundides räägivad, aga kooli peal 

üleskutseid ei ole märganud. Samas kui üleskutsed on FB või Instagrami vahendusel, siis 

seda jälgivad vaid pooled õpilased, seega ei jõuaks info nendeni, kes seda ei jälgi. 

 

 

 


