
Ankeet 

Ankeet on mõeldud abivahendina viimase vestluse/nõustamise läbiviimiseks  põhihariduse nõudeta või 

põhihariduse baasil õppivale õppetööst loobujaga. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpingute 

katkestamise põhjused ning võimalused, kuidas saaks katkestamist vältida või õpilane kooli tagasi tuua. 

Ankeeti täidab erapooletu õpetaja või tugiisik (nt psühholoog), kes juhib vestlust. Ankeeti on soovitav täita 

veebivormis (kui vastav võimalus on loodud). Juhised ankeedi täitjale on toodud sinises kirjas.  

Ankeedi täitmise kuupäev  

Eriala  

Kursus  

Vanus?  

 

1. Põhjused, miks soovid õpingud pooleli jätta: (märkida iga variandi puhul rist lahtrisse, mis on õpilase 

jaoks õige): 

Nr PÕHJUS JAH Nii ja naa EI JUHIS JÄRGMISTE 
KÜSIMUSTE 

ESITAMISEKS 

1. ÕPPETÖÖGA SEONDUVAD PÕHJUSED     

1.1 

õppe sisu/kvaliteet ei vasta minu ootustele 

 

 

 Juhul, kui vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimus nr 8,9 

1.2 

liiga palju õppevõlgnevusi, ei suuda nendega 
enam tegeleda 

 

 

 Juhul, kui vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimused nr 
2,3,4,8 

1.3 

palju puudumisi 

 

 

 Juhul, kui vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimus nr 5,8 

1.4 transpordiprobleemid (kool on kodust kaugel)     

1.5 õhkkond, tingimused õpilaskodus ei sobi mulle     

1.6 Muud õppetööga seonduvad põhjused 
(täpsustada ja kirjeldada): 
 
 
 
 

 

 

  

2. SUHETEGA SEONDUVAD PÕHJUSED     

2.1 

probleemid õpetajatega 

 

 

 Juhul, kui vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimused nr 
6,8 

2.2 

probleemid kaasõpilastega 

 

 

 Juhul, kui vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimused nr 
7,8 

2.3 Muud suhetega seonduvad põhjused (täpsustada 
ja kirjeldada): 
 

 

 

  

3. MAJANDUSLIKUD PÕHJUSED/TÖÖLKÄIMINE     



3.1 majanduslik olukord ei võimalda koolis käimist     

3.2 töö kõrvalt ei ole võimalik koolis käia     

3.3 Muud majanduslikud põhjused (täpsustada ja 
kirjeldada): 
 

 

 

  

4. ISIKLIKUD PÕHJUSED     

4.1 probleemid tervisega     

4.2 minu pere suhtub minu õppimisse mittetoetavalt 
või halvustavalt 

 
 

  

4.3 minu sõbrad suhtuvad minu õppimisse 
mittetoetavalt või halvustavalt 

 
 

  

4.4 pereelu (kaaslane, laps) ei võimalda hetkel 
õppimist 

 
 

  

4.5 ei soovi enam õppida     

4.6 Hobide kõrvalt pole võimalik õppida     

4.7 Muud isiklikud põhjused (täpsustada ja 
kirjeldada): 
 

 

 

  

5. 

KOOLI/ERIALA VALIKUGA SEONDUVAD 
PÕHJUSED 

 

 

 Juhul, kui mõni 
alljärgnev vastus on 
„jah“ või „nii ja naa“, 
esita küsimus nr 9 

5.1 ei kohanenud selle kooliga, ei leidnud siit häid 
tuttavaid ega sõpru 

 
 

  

5.2 kool/eriala ei sobi mulle     

5.3 sain teise kooli, kuhu soovisin, sisse     

5.4 Muud kooli/erialavalikuga seonduvad põhjused 
(täpsustada ja kirjeldada): 
 

 

 

  

 

KÜSIMUSI NR 2-9 TULEB ESITADA LÄHTUVALT KÜSIMUSES NR 1 TOODUD JUHISEST (LÄHTUVALT 

KATKESTAMISE PÕHJUSEST)! 

2. Koolis valmistasid mulle kõige rohkem probleeme järgmised õppeained (paluda õpilasel loetleda): 

Raskusi tekitanud õppeaine nimetus 

 

 

Vajadusel lisada ridu 

 

KÜSIMUST 3 KÜSIDA SIIS, KUI ÕPILASEL ON TEKKINUD ÕPPEVÕLGNEVUSI (INFO SAAB 

KURSUSEJUHENDAJALT)  

3. Õppevõlgnevused tekkisid järgmistes ainetes: 

Õppeaine Õppevõlgnevuste tekkimise põhjus 

  

  

Vajadusel lisada ridu  

 



4. Võimalikud põhjused (näidiseks ja abiks vastajale, kui ei oska põhjendada). 

 puudusin palju koolist 

 eriala ei meeldinud 

 õppeained olid rasked 

 õpetaja hindas mind ebaõiglaselt 

 õpetajad ei osanud oma ainet hästi selgeks teha 

 ma ei saanud piisavalt õpetajatelt abi 

 koduseid töid jäeti palju ja ei jõudnud nendega tegeleda 

 ei osanud koduseid töid teha 

 ei jõudnud õigeaegselt järelvastamistele 

 ei viitsinud õppida 

 puudus motivatsioon õppimiseks 

 kodune olukord ei võimaldanud õppetöösse süveneda 

 pidutsesin palju 

 olid isiklikud põhjused, mistõttu õppetöö jäi tahaplaanile 
 

KÜSIMUST 4 KÜSIDA SIIS, KUI ÕPILASEL ON OLNUD PROBLEEME PUUDUMISTEGA (INFO SAAB 

KURSUSEJUHENDAJALT) 

5. Koolist puudumise peamised põhjused olid (iga variandi puhul märkida rist lahtrisse, mis on õpilase 

jaoks õige. „JAH“ vastuse korral täpsusta puudumise põhjusi- nt lisa õppeained, mille raames olid 

tunnid igavad jne): 

PÕHJUS 

JAH  
(olen 
väitega 
nõus) 

EI  
(ei 
nõustu 
väitega) 

Täpsusta 
(juhul, kui vastus on „JAH“) 

ühistranspordiajad ei sobinud koolis käimiseks    

ei viitsinud kooli minna 

  Põhjus: 
 
 

tunnid olid igavad 

  Nimeta õppeained: 
 
 

õpetaja suhtus minusse halvasti 

  Nimeta õpetajad: 
 
 

õpetajad ei saanud minu vajadustest aru 

  Millised olid vajadused: 
 
 
Nimeta õpetajad: 
 
 

õppetöö klassiruumis ei sobi mulle  

  Põhjenda/täpsusta: 
 
 

kaasõpilased olid vastumeelsed 

  Nimeta kaasõpilased: 
 
 

olin tihti haige    



käisin tööl, kooli ja töötamist oli keeruline siduda    

kursusekaaslased/sõbrad ei käinud ka koolis    

eelistasin kooli asemel tegeleda tõsiselt 
hobidega 

  Täpsusta (nt kas tegu oli ajutise olukorraga): 
 
 

pidutsesin tihti, tarvitasin mõnuaineid    

muud isiklikud põhjused (täpsustada) 

  Soovi/võimaluse korral täpsusta: 
 
 

 

6. Suhted koolis olid (iga variandi puhul märkida rist lahtrisse, mis on õpilase jaoks õige ning täpsusta 
võimalusel- kui õpilane soovib täpsustada- kellega olid suhted meeldivad ja ebameeldivad): 

 

 
Meeldivad  
(lisa nimed) 

Ebameeldivad 
(lisa nimed) 

Normaalsed (või ei 
puutunud kokku) 

Rühmajuhatajaga
1
 

 
   

Õpetajatega 
 

   

Direktoriga 
 

   

Sotsiaalpedagoogiga 
 

   

Psühholoogiga 
 

   

Kaasõpilastega 
 

   

 
7. Probleemid kaasõpilastega tekkisid, kuna (iga variandi puhul märkida rist lahtrisse, mis on õpilase jaoks 

õige): 
 

PÕHJUS 
JAH  
(väitega nõus) 

EI  
(ei nõustu väitega) 

kaasõpilased suhtusid minusse halvustavalt, narrisid, kiusasid   

minu arvamus erines sageli nende arvamusest   

suhtusin ise üleolevalt kaasõpilastesse   

olen vaikne   

olen äkiline   

Muu põhjus (täpsustada): 
  

 

 

8. Õppimisega, õpetajatega või kaasõpilastega seonduvaid probleeme arutasin (märgi „JAH“ kui arutas ja 

„EI“ kui ei arutanud) ning sain abi (märgi: „JAH“ kui sai abi ja „EI“ kui abi ei saanud): 

 Arutas Sai abi 

 JAH EI JAH EI 

                                                           
1
 Nimekiri vajab ülevaatamist koolide põhiselt (vastavalt konkreetses koolis olevatele ametikohtadele ja tagasiside soovile) 



rühmajuhatajaga
2
     

õpetajatega     

sotsiaaltöötajaga     

psühholoogiga     

...
 
     

sõpradega     

perega/sugulastega     

Kellegi teisega 
(täpsustada): 
  

   

 

9. Põhjused, miks tulin siia kooli õppima (iga variandi puhul märkida rist lahtrisse, mis on õpilase jaoks 

õige):  

PÕHJUS 

JAH  
(väitega 
nõus) 

EI  
(ei nõustu 
väitega) 

koolist räägitakse head    

siin koolis õpetatakse eriala, mis mulle huvi pakub   

soovin saada keskharidust   

arvasin, et siin koolis on lihtne hakkama saada   

pere/sugulased soovitasid    

sõbrad soovitasid    

õpetajad eelmisest koolist soovitasid    

karjäärinõustaja soovitas    

kool asub kodule lähedal   

tahtsin kodust ära, soovisin rohkem iseseisvust   

sellel erialal töötamiseks on vaja diplomit   

ei saanud soovitud kooli sisse, ei tahtnud aasta aega lihtsalt oodata   

vajasin ravikindlustust/stipendiumeid/toetusi seniks, kuni leian töökoha või asun mujale õppima   

valik oli juhuslik   

Muu (lisa): 
 

 
 

 

ALLJÄRGNEVAID KÜSIMUSI (NR 10, 11, 12) ESITA SÕLTUMATA KATKESTAMISE PÕHJUSEST. 

10. Kas Sa mõtleksid õppimise jätkamise peale, kui kool (iga variandi puhul märkida rist lahtrisse, mis 

on õpilase jaoks õige): 

 
JAH  
(väitega nõus) 

EI  
(ei nõustu 
väitega) 

pakuks paindlikumaid võimalusi õppetööga tegelemiseks (nt 
kaugõpe, e-õpe, individuaalne õppegraafik, paindlikum tunniplaan)  

 
 

võimaldaks vähem kohalkäimist (rohkem iseseisvat õpet)   

                                                           
2 Nimekiri vajab ülevaatamist koolide põhiselt (vastavalt konkreetses koolis olevatele ametikohtadele ja tagasiside soovile) 



pakuks võimalusi üleminekuks lihtsamale õppekavale    

pakuks rohkem abi/tuge õpingutega toimetulekuks (nt 
individuaalsed konsultatsioonid, rohkem võimalusi 
järelvastamisteks) 

 

 

leiaks huvitavamaid ja kaasaegsemaid praktiseerimisvõimalusi (nii 
koolis kui teistes asutustes, ettevõtetes) 

 
 

teeks õppimise põnevaks   

aitaks otsida töökohta   

pakuks suuremaid stipendiume koolis käimiseks (toetab rohkem 
materiaalselt) 

 
 

pakuks rohkem abi/tuge isiklike muredega toimetulekuks (nt 
mõistvam rühmajuhendaja, psühholoog) 

 
 

küsiks ja võtaks arvesse rohkem õpilaste arvamusi    

tegeleks koolikiusamise ärahoidmisega, sekkuks aktiivsemalt   

pakuks lahedaid huviringe   

Muu: 
 

 
 

 
11. Informatsioon, mida soovid veel täiendavalt eelpool toodule lisada: 

 

12. Kas Sa soovid, et kool teavitab Sind edaspidi uutest võimalustest õpingute 

jätkamiseks/taasalustamiseks (märgi „JAH“ või „ EI“): 

13. Küsimuse nr 13 „JAH“ vastuse korral palun täpsusta kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust 

võtta: 

 

 


