Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu tegevuse aruanne 2013/2014. 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, Romet Palmik, õpetajate esindajana Kersti Sammelselg ja Jaanus

Meitus, õpilaste esindajana Andri Võsakovski, volikogu esindajana Toomas Heering.
Õpilaste vanemate koosolekutevahelisel ajal on toimunud hoolekogu koosseisus järgmised
muudatused: Räpina vallavolikogu kutsus tagasi volikogu esindaja hoolekogus Vello Kasearu ja
kinnitas uueks kooli pidaja esindajaks vallavolikogu liikme Toomas Heeringu. Räpina
Ühisgümnaasiumi õpilasesindus kutsus tagasi õpilaste esindaja Hedvig-Hanna Raua ja määras uueks
õpilaste esindajaks õpilasesinduse presidendi Andri Võsakovski.
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 2013/2014. õppeaastal
21. oktoobril 2013. a. osales hoolekogu esimees kooli õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad:


Täiendava õppetöö sooritamine



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)

8. novembril 2013. aastal osales hoolekogu esimees Viljandis koolitusel “Üldhariduskoolide õiguslik
reguleerimine ning uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest tulenevad muutused.
Uut hoolekogu töökorralduses”.
6. jaanuaril 2014. a. kohtus hoolekogu esimees Tarmo Rämson uue hoolekogu liikme, vallavolikogu
esindaja Toomas Heeringuga. Kokkusaamisel arutati ilmnenud kooli kitsaskohti, erinevaid võimalusi
kooli toetamisel ja tagasisidet lastevanematelt.

9. jaanuaril 2014. a. kohtus hoolekogu esimees kooli direktoriga. Kohtumisel arutati hoolekogu
esimeheni jõudnud probleemseid teemasid, mis puudutavad esimeses kooliastmes esinenud
koolikiusamisi. Samuti vajadust koolipsühholoogi järele.
10. veebruaril 2014. a. toimunud hoolekogu koosolekul andis hoolekogu esimees lühiülevaate 8.
novembril toimunud koolitusest. Samal koosolekul tutvustas ennast hoolekogu liige Toomas
Heering, kelle sõnul soovib ta valla patrioodina kaasa aidata kooli maine parandamisel ja kooli
atraktiivsemaks muutmisel. Teise päevakorra punktina oli sellel koosolekul arvamuse andmine RÜG
põhimääruse eelnõule. Tõdeti, et uus redaktsioon on lühem, seadusest mahakirjutatud osad on välja
jäetud ja hoolekogu ettepanekutega on arvestatud. Peale mõningast arutelu ja küsimustele vastuste
saamist kiideti hoolekogu otsusega nr. 1 nimetatud eelnõu heaks. Järgmisena kuulati direktori
ülevaadet kooli 2014. aasta eelarvest, ostudest ja arendustest. Ülevaatest selgus, et alarahastamise
tõttu ei ole eelarve olukord kiita. Eelarves on säilinud vahendid investeeringuteks. Soovitati
mõistlikku majandamist ja vajalikke oste.
Neljas päevakorra punkt koosolekul oli õpiabi ja tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest koolis.
Direktori kinnitusel on enamus seaduses lubatud õpiabi ja tugi- ning mõjutusmeetmeid koolis
kasutusel. Koolikiusamisega tegeletakse aktiivselt. Koosolekul arutati veel teemasid, mis puudutasid
videovalve võimalust koolis ja vanemate teavitamist kooliga seonduvast.

18. märtsil osales hoolekogu esimees Tarmo Rämson Räpina vallavanema kokkukutsutud
nõupidamisel, mille eesmärk oli leida uusi mõtteid ja lahendusi, kuidas käesoleval ajal koolivõrgu
ümberkorraldamise karmis olelusvõitluses ellu jääda.

Koosolekule olid kutsutud

vallavolikogu esimees, vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni

esimees, kooli direktor, õppealajuhatajad, hoolekogu esimees, kooli pidaja esindaja hoolekogus,
töötajate usaldusisik, vallavalitsuse kultuuri- ja hariduse spetsialist. Arutelu oli konstruktiivne ja
informatiivne.
29. augustil osales hoolekogu esimees õppenõukogu koosolekul.
Koosoleku olulisemad teemad olid:


Täiendava õppetöö lõpetamine, klassikursuse kordamine



2013/2014. õppeaasta lõpetamine



Kokkuvõte 2013/2014. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest



2014/2015. õppeaasta peamised ülesanded, üldtööplaani kinnitamine



Arvamuse andmine kooli arengukava (tegevuskava) muudatustele



Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele

23. septembril osales hoolekogu esimees vaatlejana Räpina Ühisgümnaasiumis toimunud
evakuatsiooniõppusel. Tähelepanekud ja täiendavad küsimused nimetatud õppuse kohta on edastatud
direktorile.
2. oktoobril toimunud hoolekogu koosoleku päevakord oli järgmine:
1. Hoolekogu arvamuse andmine kooli õppekava, sh hindamisjuhendi ja arengukava
tegevuskava muudatuste eelnõule
2. Eelarve eelnõule arvamuse andmine
3. Ülevaade õppeaasta algusest Räpina Ühisgümnaasiumis, riigieksami tulemustest eelmisel
õppeaastal
4. Hoolekogu tööst ja tööplaan 2014/2015. õppeaastal
5. Muud küsimused

Kooli õppekava, sh hindamisjuhendi muudatustest andis põhjaliku ülevaate hoolekogu liige,
õppealajuhataja Kersti Sammelselg, arengukava tegevuskavast direktor Rein Raadla. Sõna võtsid
Tarmo Rämson, Ulla Preeden, Toomas Heering, Jaanus Meitus.
Hoolekogu otsusega 02.10.2014 nr 2 kiideti heaks Räpina Ühisgümnaasiumi õppekava. Teise
päevakorra punkti juures tutvustas Rein Raadla eelarve eelnõud. Peale arutelu otsustati hoolekogu
otsusega nr 3 kiita heaks Räpina Ühisgümnaasiumi eelarve eelnõu.
Õppeaasta alguse ja riigieksami tulemuste ülevaates andis direktor teada muudatustest 2014/2015.
õppeaastal. Samal koosolekul palus direktor Rein Raadla hoolekogu arvamust A-korpuse võimaliku
renoveerimise ja kavandatava staadioni kohta.
Võimalustest ja valikutest antud teema juures rääkis hoolekogu liige, Räpina valla arendusspetsialist
Ester Lemats. Pärast arutelu leiti, et hoolekogu selge seisukoha kujundamiseks oleks vaja rohkem
informatsiooni, samuti vaadelda Räpina valla tulevikku tervikuna.
Neljanda päevakorra punkti juures tutvustas hoolekogu esimees Tarmo Rämson hoolekogu
tegevusaruannet ja hoolekogu tööplaani 2014/2015. õppeaastaks. Planeeritu hulgas on hoolekogu
kohtumine õpilasesindusega, algklasside klassi õpetajatega, gümnaasiumide klassijuhatajatega ja
kontrollvisiit kooli sööklasse.
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
3. oktoober 2014. a.
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees

