Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu tegevuse aruanne 2014/2015. õppeaasta kohta
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja,
õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse
suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseisu kuuluvad vanemate koosolekul valitud vanemate esindajatena Tarmo
Rämson, Ester Lemats,

Ester Tarros, Margarita Võsokovskaja, vilistlaste esindajana Ulla

Preeden, õpetajate esindajana Kersti Sammelselg ja Jaanus Meitus, õpilaste esindajana Karl
Tereping, volikogu esindajana Toomas Heering.
Õpilaste vanemate koosolekutevahelisel ajal on toimunud hoolekogu koosseisus järgmised
muudatused: Räpina

Ühisgümnaasiumi õpilasesindus kutsus tagasi õpilaste esindaja

õpilasesinduse presidendi Andri Võsokovski ja määras uueks õpilaste esindajaks Karl Terepingi.
Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli
põhimäärusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende
alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste
paremaks lahendamiseks.
Hoolekogu tööd juhivad esimees

Tarmo Rämson ja aseesimees Ulla Preeden. Kooli

tervisenõukogu esindajaks hoolekogust on Ester Tarros.
Hoolekogu tööplaani kuulub: hinnangu andmine õppekavale, kooli arengukavale, õpilase
tunnustamise korrale, arvamuse avaldamine kooli kodukorra ja õpilaste vastuvõtmiskorra kohta.
Hoolekogu tegevus 2014/2015. õppeaastal
22. oktoobril 2014. a. osales hoolekogu esimees kooli õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad:


Õppetöö tulemused I veerandil ja I tsüklis ning võrdlus (analüüs) võrreldes eelmise
õppeaastaga



Rahulolu-uuringute kokkuvõtted



Koolikohustuse täitmine ja meetmed koolikohustuse mittetäitjate suhtes (põhjuseta
puudumiste ennetamine)



Tulekahjuõppuse kokkuvõte – 23. septembril 2014.a. osales hoolekogu esimees
vaatlejana Räpina Ühisgümnaasiumis toimunud evakuatsiooniõppusel. Hoolekogu esimees
edastas õppenõukogus tähelepanekud evakuatsiooniõppusest.

19. novembril 2014. a. kohtusid hoolekogu liikmed kooli õpilasesindusega, kohal oli ka Räpina
valla haridus- ja kultuurispetsialist Anu-Cristine Tokko. Kohtumise eesmärk oli tutvuda kooli
õpilasesinduse liikmetega, arutada kitsaskohti. Kohtumise korraldas hoolekogu liige Ester
Lemats.
Novembris 2014 avaldas Räpina Rahvaleht hoolekogu esimehe artikli koolist, suhetest ja
usaldamisest.
29. detsembril 2014. a. osales hoolekogu esimees kooli õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad:


Kokkuvõte esimese poolaasta õppetöö tulemustest ja võrdlus 2013/2014. õa I poolaasta
tulemustega.



Õpilaste ettevalmistamine riigieksamiteks ja põhikooli lõpueksamiteks.



Töökorralduse reeglid, aineõpetaja ametijuhend, klassijuhataja ametijuhend.

9. veebruaril 2015. a. toimunud hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Ülevaade koolitoidust ja toitlustamisest (Ester Tarros, Eve Heering)
2. Hoolekogu arvamuse andmine töötasustamise korra muutmise eelnõule (Rein Raadla)
3. Ülevaade hoolekogu kohtumisest Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesindusega (Ester
Lemats)


Hoolekogule on jõudnud kaebusi koolitoidu kvaliteedi osas. Kooli tervisenõukogu liige Ester
Tarros käis kooli söökla poolt pakutava toiduga tutvumas. Tema sõnul olid kõik söögid
maitsvad, lauad puhtad, lapsed sööksid kalasupi asemel pigem kalaburgereid. Kooli söökla
juhataja Eve Heering andis ülevaate kooli söökla varustamisest toiduainetega (kooritud

kartul). Juhataja möönis, et keedukartul võib keetmisel jääda kõvaks ja värvuda siniseks.
Hoolekogu seisukoht on:
kvaliteetne tooraine on üheks eelduseks maitsva koolitoidu valmistamisel.

PTÜ peab

varustama sööklat kvaliteetse toorainega. Kui seda ei tehta, siis peab kool pöörduma oma
lepingupartneri poole. Õpilastele pakutav kartul ei tohi olla sinine, kõva ega pudi. Arutati ka
võimalust pakkuda õpilastele sooja toidu valikuvõimalust. Lepiti kokku, et hoolekogu liige
Margarita Võsokovski külastab kooli sööklat ja tutvub söökla tehniliste võimalustega.


Direktor Rein Raadla tutvustas lühidalt töötasustamise korra muudatusi. Hoolekogu otsusega
11.02.2015 nr 4 kiita heaks Räpina Ühisgümnaasiumi töötasustamise korra eelnõu, poolt
hääletas 8 hoolekogu liiget, vastu - ei olnud, erapooletud - ei olnud.



Ester Lemats andis ülevaate 19. novembril 2014. a. toimunud kohtumisest õpilasesindusega.
Kõrvu jäi kõlama õpilaste motivatsioonipuudus. Õpilaste sõnul puudub eesmärk õppimiseks,
kui on kujunenud arvamus, et eksamitel on võimalik saada 1 punktiga gümnaasium lõpetatud.
Õpilastel on nutitelefonid, mida kuritarvitatakse tundide ajal õppetöövälisteks tegevusteks.
Esineb palju puudumisi tundidest. Õpilasesindus pakkus välja õppurite motiveerimiseks
motivatsioonireisi. Noorematel õpilastel võiks olla tugiõpilane, sest vanemad õpilased on
paljudele eeskujuks.
Andri Võsokovski tutvustas õpilasesinduse plaani korraldada veebruaris tugipäev, kus
õpilased saavad rääkida (ilma õpetajata) kooli ja õppimisega seotud muredest ja
probleemidest ning rõõmudest. Kohtumisest koostatakse kokkuvõte, mis edastatakse kooli
juhtkonnale.

17. märtsil 2015. a. osales hoolekogu esimees kooli õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad:


Kokkuvõte III õppeveerandi/tsükli õppetöö tulemustest ja võrdlus 2013/2014. õa sama
perioodi tulemustega.



2015. aasta eelarvest.

22. mail 2015.a. hoolekogu koosolek.
Päevakord:

1.

Ülevaade Räpina Ühisgümnaasiumi tegevusest. Õppekava muudatused, A-korpuse

remondist, uue õppeaasta toitlustamisest
2.

2015.a lennupulm

3.

Muud küsimused

Koosolekul andis direktor ülevaate Räpina Ühisgümnaasiumi tegevusest. Selgitas, et A-korpuse
III ja IV korruse remonditööde hange tõi tulemuseks omavalitsusele vastuvõetamatu summa.
Tehti mahtude vähendamise ümberarvutused. Kavas on renoveerida A-korpuse terve IV korrus ja
III korruse koridor ning tualettruumid ja trepikoda. Sellele lisaks korraldada koolimööblihange.
Muu hulgas luua koridoridesse rohkem istumiskohti.
Koosolekul arutati ka kooli toitlustamist. Direktor selgitas, et praeguse toitlustajaga (Põlva
Tarbijate Ühistu) lõpeb leping juunis 2015. Plaanis on sama toitlustajaga jätkata. PTÜ-ga peab
läbirääkimisi vallavanem Teet Helm.
Muu informatsiooni käigus vahetati ka infot tugispetsialistide ja sisekaitse õppesuuna teemal.
Teise päevakorra punktina arutati 2015.a. meediakajastust leidnud lennupulma ja selle ümber
kerkinud poleemikat. Direktor ja õppealajuhataja selgitasid tagamaid. Nenditi suhtlemisvaegust
ja vajadust kujundada selge seisukoht.
Järgmisena tutvustas samal koosolekul Andri Võsokovski 27.02.15 toimunud tugipäeva.
Põhikooli õpilased tõid välja probleemidena koostöö õpetaja ja õpilase vahel, õpetaja ja
lapsevanema vahel. Ka gümnaasiumi õpilastel oli palju probleeme. Protokollid on kooli
juhtkonnale edastatud ja paljud probleemid on leidnud juba lahenduse. Plaan on uue õppeaasta
algul uus tugipäev korraldada.
Veel tutvustas samal koosolekul hoolekogu esimees Tarmo Rämson Toomas Heeringult saadud
kokkuvõtet kohtumisest algklasside õpetajate ja õpealajuhatajaga.
28. augustil 2015 osales hoolekogu esimees õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad olid:


Täiendava õppetöö lõpetamine, klassikursuse kordamine



2014/2015. õppeaasta lõpetamine



Kokkuvõte 2014/2015. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest



2015/2016. õppeaasta peamised ülesanded, üldtööplaani kinnitamine



Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele

9. novembri 2015. a. toimunud hoolekogu koosoleku päevakord oli järgmine:
1.

Tutvumine haridusasutustega Soomes (Toomas Heering, Rein Raadla).

2.

Hoolekogu 2014/2015 aasta töö aruanne (Tarmo Rämson).

Esimese päevakorra punktina rääkis Toomas Heering Soome koolide kogemustest. Kuna
Kangasala koolidega on hea kontakt olemas, võiksid ka meie kooli õpetajad ja õppealajuhatajad
minna sealse eluoluga tutvuma. Hoolekogu liige, vallavolikogu eelarve- ja planeeringukomisjoni
esimees Toomas Heering lubas hea seista, et see õppereis toimuda saaks.
Teise päevakorra punkti (hoolekogu 2014/2015 aasta töö aruanne) juures tutvustas lühidalt
nimetatud aruannet hoolekogu esimees Tarmo Rämson.
Rohkem

pälvis

koosolekul

tähelepanu

taas

kooli

staadioni

teema

ja

õpilaste

sportimisvõimalused. Hoolekogu liige Jaanus Meitus kirjeldas hetkeolukorda staadionil. Praeguse
staadioni olukord on kehv.
Otsustati

saata

nimetatud

koosoleku

protokollist

koopia

Räpina

vallavalitsusele

ja

vallavolikogule.
Veel räägiti koosolekul sellest õppeaastast käivitunud sisekaitse õppesuunast, mis on direktori
sõnul õpilaste poolt hästi vastu võetud.
Hoolekogu jälgib aastateks 2010-2020 koostatud Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava täitmist.
Hoolekogu jätkab koostööd õpilasesindusega. Hoolekogu soovib rohkem tagasisidet vanematelt,
et muuta õpilaste-õpetajate õppe- ja koolikeskkonda veelgi paremaks.
Hoolekogu pöörab tähelepanu õpilaste töökeskkonna paremaks muutmisele.

Jätkuvalt on

tähelepanu all õpilaste toitlustusküsimused. Kooli direktori viibimine igal koosolekul muudab
hoolekogu töö toimivaks ja koosolekud on tulemusele orienteeritud. Hoolekogu soovib teha
rohkem koostööd kooli pidajaga.
Tarmo Rämson
9. november 2015. a.
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees

