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Kuna , seal kõik on uus
niikuinii siis pigem otsin
mujalt ehk muu
täiskasvanute
gümnaasiumi ...

Kas RTG ja uus Riigi Gümnaasium peaksid ka
toimima üheaegselt ehk peaks olema
ülemineku periood
nii ja naa

jah

ei

14%
22%

64%

Vastajate arvamused RTG ja uue Riigi Gümnaasiumi suhtes.
( Muutmata kujul ! )

RTG peaks jääma ka tulevikus eraldi õppeasutuseks.
kui ei saa õppida RTG-s, siis jääb kool ilmselt pooleli, sest raske on käia mõnda
teise maakonda täikasvanute kooli, Riigi Gümnaasiumi ei lähe
RTG peab jääma alles
RTG on väga õpilase sõbralik kool. Kui poleks just seda kooli siis kahjuks poleks
ma läinud mujale. Oman kogemust ka Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumiga,
mis jäid paraku lühikeseks, kuna ei sobinud ei õppekava, koolipäevad ega ka
muidugi asukoht. RTG on väga vajalik kool, koos oma praeguse kollektiiviga.
Kindlasti ei sooviks seda,et RTG viiakse üle Riigi Gümnaasiumi,ei näe põhjust
miks peaks viima RTG riigi gümnaasiumi üle, seda ei tahaks kindlasti.
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Kuna ei ole üldse tutvustatud seda, milline hakkaks olema täiskasvanud
õppijate õpe Riigi Gümnaasiumis, siis ei oska ka seisukohta võtta.
Vana kool jääks alles!!!
Praegu on kõigile sobilik graafik ja sobilikud ajad ja koht. Pole vaja hästi
toimivat asja ära rikkuda.
Minu arvamus on see, et RTG peab jääma sama moodi toimima. Kuna hetke
seisuga on see plaan täielik lollus, et kaks täiesti erineva süsteemiga töötavad
asutused tahetakse liita. Ma olen sellise asja vastu
Arvamus puudub, RTG peab jätkama.
RTG on alati toiminud eraldi. RTG peab jääma. Tõesti ei meeldi et RTG riigi
gümnaasiumiga kokku läheb. Jätan kooli pooleli kui ühinevad.
ma tahan ka kooli lõpetada, ärge võtke seda võimalust, ma ei lähe iialgi kuhugi
npäevakooli juurde, lubage või raha selle eest
Mõlemad peaksid alles jääma.
Minu arvamuse kohaselt peaks RTG jääma eraldi, sest on eakam seltskond
inimesi, kes tunneksid ennast ebamugavalt. Miks ebamugavalt, kuna Riigi
Gümnaasiumis on väga palju noori ja eakam seltskond ei sooviks seal käia.
RTG oma paindliku õppekavaga arvestab töötavate noorte vajadusi.Kas uus
gümnaasium suudab seda teha,selles on küsimus?
RTG on valinud inimesed, kes tahavad omandada haridust, mis mingil põhjusel
on kooliajal omandamata jäänud, samas gümnaasiumi õpilased täidavad
koolikohustust. RTG peab jääma omaette toimivaks kooliks.
RTK-sse õppima tullakse ka siis kui gümnaasim ei sobi ja ühendamine
gümnaasimuga on tagasiminek mittesobivasse keskonda. RTG peab jääma
omaette kooliks
soovin et RTG jääb alles , gümnaasiumi ei lähe
Jätke meei kool rahule, see peab edasi tegutsema, sest on paljudele väga vajalik
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Lolli otsust kool viia kokku riigigümnaasiumiga ei tasu ikka teha, see on
surmaotsus neile,kes soovivad õppida täiskasvanute gümnaasiumis.
Kui soovite järgmisel valimisel olla ka pukis, siis soovitan jätta kooli puutumata
Mina arvan,et Rapla Täiskasvanute Gümnaasium peaks jääma toimima just nii
nagu ta on,sest see on vajalik meie kui täiskasvanute jaoks.
Rtg peaks alles jääma, sest tööinimestep on seal oluliselt lihtsam ja parem
Ükski üle kolmekümnene ei soovi minna ühte majja alaealistega. Täiskasvanu
tunneb ennast vabamalt ikka endasugustega.
Ma arvan et kõik peaks jääma nii nagu on sest see toimib ja midagi ei tohiks
muuta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RTG võiks jääda ikkagi alles, sest kõik on harjunud sellega, mis on seal praegu ja
kõik on rahul praeguste õpetajatega. Riigi Gümnaasiumis ei oska midagi arvata,
mis saab edasi ja kas kõik toimib nagu praegu RTG's
RTG võiks jääda ikka eraldi kuna on palju lastega ja tööga inimesi, kellele ei
pruugi see süsteem sobida ja jätavad sellepärast kooli pooleli!
Ma arvan, et RTG peaks jääma nii nagu on.
Mõttetu on rikkuda võimalus õppida meil rtg's
"Ma pigem otsin mõne teise täiskasvanute gümnaasiumi või jätan kooli pooleli,
sest riigigümnaasiumisse tulevad inimesed minu vanast koolist, kelle pärast
kooli vahetasin. Nendega ma ühes koolis enam käima ei hakka!
Mulle meeldib meie praegune RTG, kus on mõnus seltskond ja õpetajad on
hoolivad ja vastutulelikud. Meid koheldakse kui võrdsei, mitte nagu teistes
koolides, kus käinud olen. Õpetajad tõesti üritavad aidata ja hoolivad, teevad
oma tööd korralikult. Paljud kui mitte enamus õpilasi on tööinimesed ja siin
arvestatakse sellega.
Klassikaaslased on mõistvad ja arukad inimesed. Puudub norimine ja kiusamine
ja muu draama (kes kellega käib, kes kus pidu pani, kes kellega mida tegi, sest
inimesed (isegi noored) käituvad 'täiskasvanlikult'). "
Meeldib praegune rtg, rg suhtes ootusi pole kuna ei kavatse seal edasi jätkata
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Mina arvan, et riigi gümnaasium ja rtg peaks jääma kaheks eraldi olevaks
kooliks
Minu meelest kui on avatud RTG, siis selle mõttega,et kool oleks kaks korda
nädalas ning, et oleks klassis vähem õpilasi. Ma küll täpselt ei tea mis peaks
muutuma RTG Riigigümnas õppetegevuses, kuid siiski 100% selle vastu,et
koolid kokku lähevad.
Rtg on väga positiivne ja vastutulelik kool loodan siiralt,et see ei muutu.
Riigi Gümn pole hea idee
Riigi Gümnaasiumiga sundliitmine on minu arvates vale, RTG peab olema eraldi
kool
Ei ole nõus minema gümnaasiumi
Olen selle vastu.
Ei meeldi kui need ühinevad . Täiskasvanutel võiks siiski oma kool olla ja
oma.keskkond
Toimigu koos ja te lõpuks näete et sinna riigigüm. Ei soovi täiskasvanud minna.
Kas sellest on tõesti raske aru saada???????
Riigigümnaasiumi ma ei lähe
Ei ole poolt, et RTG läheks kokku teistega!
"Täiega vastu, ei soovi kooliteed jätkata siis kuna ei soovi koos teismelistega
õppida, peab vaatama siis uue õhtukooli.
Ma südamest loodan et RTG JÄÄB ALLES JA EI LIITU RIIGI GÜMNAASIUMIGA!!!!"
Mida halba see RTG on teinud, et karistate nii õpilasi kui neid häid õpetajaid?
Kool ei ole sokipaar, mida igal päeval vahetatakse.
RTG ja ainult RTG Miks võetakse inimestelt valikuvabadus kooli valida, pigem
kui RTG kaotada, siis polegi midagi valida
Ei poolda liitmist Riigi Gümnaasiumiga
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RTG on alati toiminud oma kindla süsteemiga ja kõik inimesed teavad ja
tunnevad seda süsteemi ning tunnevad end turvaliselt. Riigi Gümnaasium on
ise alles uus ja värske ning vajab eelkõige sisseelamist ennem kui hakata neid
kahte kokku liitma. Minumeelest paar aastat või kolm isegi oleks täiesti mõistlik
oodata, vaadata kuidas kõik toimib ja kes teab võibolla nähakse, et ei saagi neid
kahte kokku liita. Mis tulevik otseselt toob ei tea meist keegi kuid leian, et
igaasi peaks võtma pisut aega seedida kui et koheselt asi ära teha. Kõik me
peame uuendustega tänapäeval kaasa minema kuid väga meeldiks kui need
uuendused tuleksid pikema eelteavitusega! RTG on täiskasvanud õppijale väga
oluliseks hüppelauaks ning sinna kooli ei pea tulema häbitundega, et käijakse
väga väga noorte lastega ühes koolis. Kellel on kunagi olnud probleeme
koolikiusamisega siis RTGS ei ole sellist asja ja seal saavad need niigi ebakindlad
inimesed lõpetada oma pooleli jäänud haridustee ning ühtlasi kasvatada ka
enesekindlust!
RTG peab jääma eraldi toimivaks kooliks
Jätke meie kool rahule ja laske meil õppida nendega kellega tahame. Ärge
suruge peale mingit jura.
Leian, et RTG ühendamine Gümnaasiumiga ei arvesta täiskasvanud õppijate
huve, järjekordne kellegi vaimuvälgatus, ametnike suva
HÄÄLETAN RTG EALDI JÄÄMISE POOLT
Siin on nii super õpetajad, toredad kaaslased ja väga hea keskkond õppetööks,
mida kurja me oleme teinud,et soovite seda meilt võtta, kas tõesti raha eest
olete kõigeks valmis? USKUMATU
Meie õpetajad ja kool on parimad! Tulge ise siia õppima,siis saate ka sellest aru
ja ei saada meid kuhugi tundmatusse maailma, me pole teisejärgulised
inimesed.
RTG sundliitmisega võetakse inimestelt vabadus otsustada, kus õppida. RTG
peab jääma eraldi toimivaks kooliks
Gümnaasium, see on tagasiminek, RTG peab jääma samaks nagu praegu
Austusega toimib koostöö!
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Ma isiklilult ei näe tuleviki Riigi Gümnaasiumil aga kui selllest hoolimata
tahetakse seda teha siis tehku seda tasa ja targu. Siis ehk on mingi lootus, et
see toimima hakkab ja kui ei hakka siis oleks vana RTG ikka alles ja saaks oma
tööd täies mahus edasi teha.
RTG peab jätkama iseseisvalt, ei meeldi liitmine Riigi Gümnaasimuiga
Kas see liitmine on jälle kellegi poliitiline mäng, RTG peab jätkama iseseisvalt
Täiesti arulage kaotada ära kool,millel on oma ajalugu.
olen RTG jätkamise poolt
RTG peaks ikkagi jääma eraldi!
ei poolda RTG liitmist, kaob ära privaatsus
ei ole tark mõte liita kokku päevakooliga, ei meeldi selles suures massis olla
RTG on mõeldud töötavatele inimestele ja peab eraldi jääma
Mina arvan, inimesele 41+ on väga hea RTG alles jätmine. Mitte, et ma lähen
noore inimesega ühte majja õppima. Selge on see, et noor inimene on kiirem,
aktiivsem ja avatum. Milleks, siis õhutada haridustee jätkamist, kui meid
pannaks ühte pinki noore inimesega, kellega iialgi ei suudaks konkureerida. RTG
tempo on inimesele, kellel on haridustee pikalt seisma jäänud, ideaalne.
RTG õpetajate suhtumine on hoopis teine, mõistev, mitte nii nagu oli
päevakoolis. olen RTG poolt nii nagu see praegu on
Ega ikka nende noortega ei soovi kokku minna ja RTG olen väga rahul õpsid ikka
aitavad ja mõistavad sind .Oled nagu oma perega
Väga tahaks minna uute gümnaasiumi
Käib kahh , kuid siis võiks kehaline ka juurde tulla
Isegi kui peaks täiskasvanute gümnaasium kinni minema, siis ei jäägi midagi
muud üle kui minna riigigümnaasiumisse üle, sest mis vahet sel on, kool on kool
ja me ei saa midagi teha kui me peaks uude kooli minema.
sama õppekava võiks jätkuda
Oleksin huvitatud ühinemisest Riigigümnaasiumi.
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Tõesti ei tahaks minna rüg sse tagasi nh
Ei soovi kohtuda teatud Ühisgümnaasiumi õpetajatega, sellepärast sealt ju ära
läksingi.
See kool siin on nii vajalik ja selle kaotamine oleks suurim lollus
Siis olenpõhiharidusega edasi,aga sinna riigi omasse ma ei lähe
V2ga aeglane
RTG meeldib väga
RTG praegusel kujul tegevuse lõpetamine oleks SUUR VIGA
RTG praegusena peab edasi jääma, sest miks vägisi liita täiskasvanud õppijad
lastega
Minu arust võiks RTG edasi tegutseda eraldi. Neid koole kokku panna ei ole
kellelegi sobilik. Tekib küsimus, kuidas me ära mahume, kas meil on eraldi
õpiruum, kuidas kujutatakse ette seda, et meie täiskasvanud peame olema
endast palju noortematega samas klassis või millal meil koolipäevad on ja mis
kell. Kuna päevasel ajal me ilmselt sinna ei mahu ja õhtuti kellaajad ka ei klapiks
bussiaegadega nendel, kellel pole lube, siis see variant need koolid kokku
panna ei sobi. Väga halvasti läbi mõeldud idee.
Mis üleminek, need on kaks täiesti erinevat kooli, jumal mis inimesed selliseid
otsuseid küll teevad? Peaga ka keegi mõtleb või on ainult rahanumbrid silmade
ees....Riigigümnaasium on riigigümnaasium ehk puhas päevakool, see siin on
kool,mis mõeldud TÄISKASVANUTELE!
RTG on parim võimalus töötavale inimesele, ei toeta liitmist Riigi
Gümnaasiumiga
Väga halb môte.
RTG peab jääma, miks ei taheta lasta ühel hästi toimival koolil olla, kellegi
vaimusünnitis oma olemasolu õigustamiseks see liitmise plaan
Tahetakse luua kooli,mis tegelikult on juba olemas (1947)
ei ole ühinemise poolt
9

Ei ole tahtmist minna oma koolist suurde sagivasse keskkonda. Riigi
Gümnaasiku jäägu ikka koolikohuslastele, inimene, kes mingil põhjusel hiljem
jälle koolitee jalge alla võtab tahab seda teha rahulikus ja hoolivas keskkonnas
nagu seda on meie RTG oma õpetajatega
Arvan,et see ei ole õige.Toimiva süsteemi,mis töötab hästi ja korrektselt
lõhkumine ja asendamine uue tundmatu korraga ei ole mõistlik.Usun,et läheb
aastaid enne kui Riigi Gümnaadium jõuab samadele tulemusteke mis hetkel
RTG näitab.
Riigi Gümnaasimi kindlasti ei läheks, ei meeldi teismeliste sagimine, hindan
rahulikku õpikeskonda
RTG on minu jaoks kõige parem võimalus õppimiseks,sest ma tunnen et mujal
pole mul motivatsiooni.
Olen RTG-ga väga rahul ja ei ole huvitatud Riigi Gümnaasiumisse minekust.
RTG jäägu alles
Absoluutselt ei sobi, et RTG tahetakse vägivaldselt liita Riigi Gümnaasiumiga
Kõik on juba öeldud. Loodame vaid parimat, et saame enda tublide
õpetajatega ikka edasi jääda! Oluline ei olegi ju see maja ja tuba vaid just see
PERE!
RTG peab jääma edasi praegusel kujul, need on ikkagi erinevad koolid
Soovin, et RTG jääks alles, sest on näha, et õpetajad hoolivad ja aitavad. Riigi
Gümnaasiumi suhtes pole ma kindel. Kahtlen, et sealt saaksime sellist õpet
nagu vaja oleks.
Arvan, et kui RTG suletakse ja jääb Riigi Gümnaasium siis paljud täiskasvanud ei
lähegi sinna õppima kuna seal on palju noori. Ja ka paljudel uutel õpetajatel ei
ole kindlasti kogemusi täiskasvanud õppijaga...
RTG peaks ikka jääma, sest paljud jätaksid kindlasti kooli muidu pooleli.
Kui kaks kooli ühendada siis peaks laskma täiskasvanute õppel jätkuda esialgu
samas majas. Samas aga kui viiakse õpilased kokku siis peaks suutma neid
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kuidagi eraldada. Kasutada kasvõi erinevaid tundide pikkuseid, et ei tekiks
segadust kes millises vormis õpib.
RTG on minu kool, hea ja kodune oma toredate õpetajatega ja kaasõppuritega.
Millal enne mingi suur koloss on muutunud omaseks, seda ei juhtu
Minu arvates seda uut kooli poleks vaja, sest keskealised, kes soovivad
keskharidust, peaks seda neile ikkagi võimaldama.
RTG ja ainult RTG, päevakoolist ei ole häid mälestusi, õpetajad pole nii
mõistvad ja toetavad kui RTG-s

Rtg küsitluse ning selle kokkuvõte koostaja:
Jüri Aasamägi
11A klass
08.02.2018
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