
                                                                                                      
 
 

                           
   
 
 
 
11A (vene) ja 11B klasside õpilaste  
 
25. augustil  toimus RÜG hoolekogu 
koosolek, kus olid arutlusel 
järgmised teemad: 

• 2010/2011. õppeaasta 
tulemused 

• Räpina ÜG õppekava 
eelnõule arvamuse andmine 

• Kooli valmisolek uueks 
õppeaastaks 

 
*     *     *  

 
29.  augustil toimus RÜG 
õppenõukogu koosolek, kus olid 
arutlusel järgmised teemad: 

• Protokollija valimine 
2011/2012. õa 

• Tööjuubelid, töölt 
lahkumine, uued töötajad 

• 2010/2011. õa lõpetamine 
• Kokkuvõte 2010/2011. õa 

õppe- ja kasvatustöö 
tulemustest 

• 2011/2012. õa  peamised 
ülesanded, üldtööplaani 
kinnitamine 

• Õppekava eelnõu kohta 
arvamuse andmine 

• 1. septembri aktused 
• Info 

 
*     *     * 

 
1. september – tarkusepäev. 
2011/2012. õa algas õpilastele kell 
10.00, kui kogu koolipere kogunes  
õppeaasta avaaktusele koolimaja ette. 
Õpilasi ja õpetajaid tervitasid 
direktor Rein Raadla ja  Räpina 
vallavanem Teet Helm.  Pärast 
avaaktust toimusid klassijuhataja-
tunnid. Kell 12.00 toimuval aktusel 
said direktorilt aabitsa  27 esimese  
klassi  õpilast. Traditsiooniliselt 
osalesid sellel aktusel ka 
kuldkellalised ning nende õpetajad. 
2011/2012. õppeaastal õpib Räpina 
ÜG-s  481 õpilast (241 poissi ja 240 
tüdrukut), õpilasi õpetab 54 
pedagoogi ning klassikomplekte on  
27. Kõrgkoolis jätkab õpinguid 42. 
lõpetajast 21 (50,0 %) ning 
rakenduskõrgharidust omandab 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
õpilast (26,2% ), mis kokku 
moodustab 76,2 % lõpetanute arvust.       
 
              *     *     * 
 
07. septembril käisid  10.-12. 
klasside noormehed õpetaja Madis 
Punsoni juhendamisel  õppe-
ekskursioonil Räpina 
Päästekomandos.  
 
              *     *     * 
 
08. septembril  esinesid  meie kooli 
õpilastele  tänavatantsukooli  JJ- 
Street tantsijad. 
 
              *     *     * 
 
09.  septembril toimus kuuendat   
aastat järjest  ülevabariigiline 
tervisepäev „Reipalt koolipinki” .  
Seekord viidi üritus läbi staadionil, 
kuhu oli üles seatud 11 ülesannet, 
mille täitmiseks anti klassidele aeg 
ning seejärel kirjutati üles teenitud 
punktid. Ülesanded ei olnud ainult 
sportlikud, vaid võimaldasid 
rakendada ka loovust ja nutikust.  
Õpilastele tervisepäevad meeldivad, 
mida näitas ka aktiivne osavõtt 
tänavusest „Reipalt koolipinki“ 
päevast. 
 
              *     *     * 
 
09. septembril  külastasid 1.-3.klassi 
õpilased  Räpina Paberivabrikut ja 
Räpina Koduloomuuseumi. Õpilasi 
juhendasid klassijuhatajad. 
 
 
              *     *     * 
 
14. septembril käisid 6.- ndate 
klasside õpilased rahvusvahelise 
metsa aasta raames  Ilumetsa 
looduskeskuses. Õpilased osalevad 
loodusõppeprogrammis „Kohtume 
metsas“.  Õpiti tundma Eesti metsade 
eluringi ja metsatööde eluringi. 
Õpilastega olid kaasas Kätlin 
Neimann ja Karin Tuul. 
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15. septembril olid Riina Gadjak, 
Cindy-Caroly Toomas ning Kristin 
Ilm 8. a klassist  kutsutud  Võru 
Instituuti, kus toimus „Minu 
Võrumaa 24“ kogumiku esitlus. 
Nende tööd on avaldatud raamatus, 
Kristin Ilm pälvis ka eripreemia. 
Juhendas õpetaja Maie Oper. 
 
              *     *     * 
 
16. septembril tutvustas Tugev 
Partner OÜ Võrumaa Autokooli  
arendusjuht Tauno Klaar  11. 
klasside õpilastele õppimis-
võimalusi Võru Autokoolis.  
 
              *     *     * 
 
20. septembril Põlvas toimunud 
maakonna koolinoorte 
meistrivõistlustel  jalgpallis  
saavutasid meie kooli  10.-12. kl 
noormehed I koha. Võistkonnas 
mängisid Andreas Kirotar, Kert 
Preeden, Mihkel Peterson, Olar 
Tuuling, Kristjan Kosemäe, 
Andero Lusbo, Tanel Heering ja 
Märt Tolmusk. Õpilasi juhendas  
Jaanus Meitus. 
 
              *     *     * 
21.  septembril  alustas keemia 
õpikoda, kus 19 8AB klassi õpilast 
saavad Tartu Ülikoolis keemiat 
õppivate tudengite juhendamisel 
osaleda  keemia praktikumides. 
Õpikojad toimuvad 8 korda 
õppeaastas ja   praktikum kestab 4 
tundi.   
 
              *     *     * 
 
22. septembril  tutvustati 10.klassi 
õpilastele ENTRUM programmi, 
millega liitusid meie koolis 
 majandust õppivad noored. 
 
              *     *     *  
 
 22. septembril Põlvas toimunud 
maakonna koolinoorte 
meistrivõistlustel jalgpallis 
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saavutasid meie kooli 6.-9. kl poisid 
III koha . Võistkonnas mängisid Kert 
Hüdsi, Reio Härm, Kristian Lillemäe, 
Sander Tensing, Vallo Vaherpuu, 
Eduard Paulson, Karl Pargas ja  
Alvaro Krasnov. Õpilasi juhendas  
kehalise kasvatuse õpetaja Ants Järv. 
Tüdrukud saavutasid IV koha,  
võistkonnas mängisid Triin Junson, 
Esme Kergand, Diana Heering, Elis 
Andra Jõks, Mairit Laine, Annali 
Kruusamägi, Eleri Galka ja  Emeri 
Roots. Õpilasi juhendas kehalise 
kasvatuse õpetaja Evaliis Seiler. 
 
              *     *     * 
 
23.  septembril võeti rebased 
ametlikult gümnaasiumi. 12. 
klasside õpilased said ürituse 
organiseerimisega väga hästi 
hakkama ning väga kenad nägid välja 
ka kollasesse ja oranži riietunud ja 
pappkastidest tehtud koolikottidega  
„rebased“, kes kõikidel üritustel  
aktiivselt kaasa lõid. Õhtul toimus 
disko.  
 
              *     *     * 
23. ja 27. septembril esines 9AB ja 
12AB klasside õpilastele   
karjäärinõustaja  Lehari Järg 
Põlvamaa Õppenõustamis-keskusest.  
 
                *     *     * 
 
27. septembril kohtusid 11AB ja  
12 AB klassi õpilased  dream 
Foundationi esindajatega, kes 
tutvustasid õppimisvõimalusi 
välismaa ülikoolides ja viisid 
õpilaste hulgas läbi testi. 
 
              *     *     * 
 
8.b klassi õpilased jätkavad 
Võhandu jõe uurimist, osaledes 
üleriigilises keskkonnaameti 
uurimisprojektis „Minu kodukoha 
veekogu bioloogilised, kultuurilised 
ja majanduslikud väärtused“. 
Õpilasi juhendavad õpetajad 
Valentina Narruskberg ja Marika 
Ääremaa. 
 
              *     *     * 
 
Eesti karikavõistlustel lapsed I 
vanuseklassis 4. tantsu arvestuses 
saavutasid I koha Hanna Reinart ja 
Harri Mähar . 
 
              *     *     * 

2011/2012. õa töötab koolis 33 ringi: 
ainealaseid 6,   üldkultuurilisi 23, 
tehnika 1, tasulisi ringe 2 
(võistlustants ja showtants), noorte-  
ühingute allorganisatsioone  on 1.  
 
                *     *     * 
 
Üritused oktoobrikuus: 

• Ettevõtlusnädala tähistamine 
• Õpetajate päev 
• Põlva mk murdmaajooks 
• Osalemine projektis 

„Väärtusta tulevikku“ 
• Sügisjooks Räpina tänavatel 
• Värvide nädal „Sügisvärvid“ 
• Osalemine Eesti 

Õpilasesinduste  Liidu 
üldkoosolekul  Tallinnas 

• Fotokonkursi võitjate 
preemiareis Venemaale 

• Osalemine Põlvamaa 
Noortekonverentsil 

• Osalemine leiutajate 
konkursil 

 
*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kersti Sammelselg 
RÜG õppealajuhataja 


