
 12. jaanuaril kohtusid 12. klassi 

õpilased direktoriga, kes tutvustas 

õpilastele kooli lõpetamise 

tingimusi ja kooli kodukorda. 

 

 *     *     * 

12. jaanuaril tutvustasid Heino 

Elleri nimelise Tartu Muusika-

kooli õpilased ja õpetajad meie 

kooli 7.– 9. klassi õpilastele 

õppimisvõimalusi  muusikakoolis. 

 

*     *     * 

 

14. jaanuaril toimus töötajate 

üldkoosolek, kus olid arutlusel 

järgmised teemad: 

 Kokkuvõte töökeskkonna-

nõukogu ja töökeskkonna-

voliniku tööst ajavahemikus 

19.01.2011 – 14.01.2015 

 Töötajate esindajate valimine 

töökeskkonnanõukogusse (2 

esindajat) 

 Töökeskkonnavoliniku 

valimine 

 Info  

Räpina ÜG töökeskkonna-

nõukogusse kuuluvad töötajate 

esindajatena Tiiu Kõlli ja Madis 

Punson ning tööandja esindajatena 

Meelis Erikson ja Kaja Runthal. 

Töökeskkonnavolinik on  Kätlin 

Neimann. 

 

 *     *     * 

 

Tiiu Viljalo ja Olav Pihlapuu 

osalesid Eesti Ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetajate Seltsi 

korraldatud ajalooalaste 

metoodiliste materjalide võistlusel 

võistlustööga „Koge“. Nimetatud 

töö avaldati võistlustööde 

kogumikus. 

 *     *     * 

14. jaanuaril selgusid Võru 

Spordikeskuses Põlva maakonna 

koolinoorte meistrid sisekerge- 

jõustikus. Oma vanuseklassides 

saavutasid esikohti järgmised 

õpilased: 

Märten Kala (kaugus- ja  

kõrgushüpe ning 600 meetri jooks); 

Taavi Toim (kaugushüpe ja  60 

meetri jooks), 

Märt Hüdsi (kõrgushüpe ja 

kuulitõuge); 

Karl Pargas (kõrgushüpe); 

Silver Varusk (kuulitõuge); 

Esme Kergand (kõrgushüpe); 

Diana Heering (kuulitõuge);  

Kristel Liblik (kuulitõuge); 

Elis Andra Jõks (kõrgushüpe). 

 *     *     * 

15. jaanuaril esinesid meie kooli 

60 õpilast meeleoluka kontserdiga 

pensionäride peol. Õpilasi võeti 

väga hästi vastu ning esinemistele 

elati igati kaasa.  

 

 *     *     * 

 

17.–18. jaanuaril toimusid 

Tallinnas Eesti noorte talvised A- 

ja B-vanuseklassi kergejõustiku- 

meistrivõistlused. Taavi Toim 

pärjati Eesti meistriks 60 meetri  

jooksus. Ta pääses finaali  ka 60 

meetri  tõkkejooksus  (6. koht) ja 

kaugushüppes (5. koht). 

Märt Hüdsi jõudis finaali 

kaugushüppes (8. koht). 

 

 *     *     * 

24.  jaanuaril toimus  koolinoorte 

62. keemiaolümpiaadi piirkonna-

voor. Meie koolist saavutasid 

auhinnalisi kohti: 

Andres Palusalu          -  I koht 

Janne Jaago                 -  II koht 

Märten Liiske             -   III-IV koht 

Rain Loodus              -   II koht 

Kati Heering               -   III koht 

Kristo Kärtmann         -   I koht 

Vallo Vaherpuu          -   II koht 

Maksim Rjurikov        -  III koht 

Märt Konsap               -  I koht 

Joel-Markus Noorem  -   II koht 

Matthias Tuuling         -  III koht 

 

              *     *     * 

26. jaanuaril osalesid 9. klassi 

õpilased loodusteaduste ja 

reaalainete võistlusel 

„Teaduslahing 2015“.  

 

              *     *     * 

29. jaanuaril toimus Põlva 

Ühisgümnaasiumis üritus „Suu 

puhtaks“. Ürituse korraldasid 

õpilasesinduse liikmed ning meie 

koolist  osales õpilasesinduse 

president Andri Võsokovski. 

Arutleti järgmistel teemadel: 

 Suhted õpetajatega ja 

klassijuhatajaga 

 Koolikiusamine ja 

koolivägivald 

 Toitlustamine koolis 

 Tunniväline tegevus 

 Keskkond ja olme 

 Õppimine ja õpetamine 

Õpilasesindusel on plaanis hakata 

samasugust üritust korraldama ka 

meie koolis. 

 

 *     *     * 

30. jaanuaril osalesid Maris Neeno  

ja Mikk Tarros Tallinnas toimunud 

noorteparlamendi meeskonnale 

mõeldud koolitusel. 

 

  *     *     * 

30. jaanuaril osalesid 8.b klassi 

õpilased noorte- ja alkoholi-

teemalises uurimuses. Toimusid 

intervjuud gruppidele. Uurimuse 

viis  läbi Mari-Liisa Parder, kes 

plaanib tulemusi kasutada oma 

doktoritöös. Doktoritöö tulemusi  

kasutatakse  noortele suunatud  

alkoholiennetuses. 

 

 *     *     * 

31.  jaanuaril toimus  koolinoorte 

bioloogiaolümpiaadi piirkonna-

voor. Meie koolist saavutasid 

auhinnalisi kohti: 

Triinuliis Sillakivi - I koht 

Evelin  Konsap - III koht 

Hanna Mathiesen - II koht 

Andres Palusalu - III koht 

Märten Liiske - II koht 

Kristo Kärtmann - I koht 

Märt Konsap - II-III koht 

 

            *     *     * 

„Märka  ja tunnusta 2014“  
laureaadid meie koolist on õpetaja 

Marika Aruküla ja õpilasesinduse 

president Andri Võsokovski. 

  *     *     * 
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