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1.KUULATI  

 

R. Raadla –  andis kiire ülevaate Vilistlaskogu  2012.a raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande kohta. 2012.a konto väljavõttes kreedit 1 456,20, mis sisaldas liikmemaksu, 

annetusi ja valla toetust (ajalooraamatu jaoks). Deebet 6,55 sisaldas riigilõivu ja 

maksekorralduse tasu. 

Rääkis samuti liikmemaksust ja selle tasumise korrast. 2012.a 40-st tasus liikmemaksu 36 ja 

2013.a 40-st 38. 

Tegevusaruandest- 06.01.2012 moodustati MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu, mis registreeriti 

12.01.2012. 

Vilistlaskogu eesmärkidest- kooli vilistlaste koondamine, kooli arengu ja oluliste tegevuste 

toetamine, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning propageerimine, kaasa 

aidata kooli strateegilise rolli esiletoomisele, tugevdamisele ja realiseerimisele, edendamaks 

Räpina piirkonda. 

13.04.2012 üldkogu koosolekul valiti 5-liikmeline juhatus: U. Kaldmäe, U. Preeden, M. 

Mälberg, K. Salomon, R. Raadla. Samuti valiti 3-liikmeline revisjonikomisjon: E. Sibul, M. 

Oper, H. Oidermaa. 

Direktor andis ka ülevaate raamatu väljaandmise projektist. 

M. Oper- loeb ette raamatupidamise aastaaruande. 

Direktor tegi ettepaneku kinnitada Vilistlaskogu 2012.a aastaaruanne. Poolt – 21, vastu ei 

olnud, erapooletuid - ei olnud. 

 

1. OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 

tegevusaruanne. 

 

2.KUULATI 

R. Raadla – rääkis õpilaste arvu langusest kooli II ja III kooliastmes. Vene õppekeelega klassid 

on 8. ja 9. kl- kokku 11 õpilast. Uus õppekava on iga kooliastme kahes esimeses klassis; 

abiõpetaja õpilastele, kelle kodune keel on vene keel; füüsika, keemia, bioloogia õpitoad. 

Koolis on 30 aine- ja huvialaringi, neis osaleb 365 õpilast.  



Direktor räägib, kuidas 2012/2013 õa toimus 10.kl komplekteerimine, kuidas õppesuunad 

jagunesid. 

Samuti annab ülevaate Põlvamaa koolidest- õpilaste arvust. 

Õpilaste käekäik pärast põhikooli, gümnaasiumi. 

Riigieksamitulemused kõrgemad kui vabariigi keskmised. Väga head tulemused on alati inglise 

keeles, keemias. 

Kui vabariigis toimuvad tasemetööd, siis samal teeb ka Räpina ÜG tasemetöid. 

Kiire ülevaade eelarvest, suurematest remonttöödest, hangetest. 

Probleemideks on remontimata A-korpus, staadion, kooli territooriumi valgustus, kooli 

sisenemine peauksest, füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine riiklikes õppekavades 

kehtestatud tingimustele. 

Väärib märkimist gümnaasiumiõpilaste lõunasöök eelarvevahendite arvelt alates 01.01.2013. 

Hetkel on Põlvamaa arengukavas Põlvamaale  2 gümnaasiumi- Põlvasse ja Räpinasse, kuid 

õpilaste arv väheneb, gümnaasiumiosa komplekteerimine üha raskem. 

Edasi on plaanis selgitustöö naaberkoolides, ühisüritused naaberkoolide õpilastega ja 

õpetajatega, konkursid, võistlused, meediakajastus. 

 

3.KUULATI 

Vilistlane- omal ajal olid keskkoolis tugevad õpetajad, kes tegid palju kooli püsima jäämiseks. 

Kas on ka praegu selliseid õpetajaid? 

R. Raadla- keemiat annab Kersti Sammelselg, inglise keelt annab Aira Meitus ja kõik kehalise 

kasvatuse õpetajad on maakonnas tuntud. 

Vilistlane- kas saksa keelt ka veel õpetatakse? 

R. Raadla- hetkel õpitakse saksa keelt gümnaasiumis. 

M. Oper- inglise keele õppimist alustatakse 3.klassis, 6.klassis küsime õpilastelt, kas nad 

tahavad õppida II keelena vene keelt või saksa keelt, 40-st õpilasest 2 avaldab soovi saksa keelt 

õppida. 

Vilistlane- kas Räpina Vallavalitsus teeb midagi selleks, et õpilasi tuleks, näiteks Moostest? 

R. Raadla- vald suunab probleemi koolile, osaleti messil „Tule maale“, kuhu kaasati ka Räpina 

ÜG õpilasi. Moostel on probleemiks transport. Vilustel oli ka probleemiks transport, nüüd 

sobivatel kellaaegadel sõidab buss, aga reisijaid napib. 

Vilistlane M. Mälbergile- kas riigikoolide arengukava on arutatud parlamendis? 

M. Mälberg- ei ole, polegi sellist asja. Maakonnas pannakse paika ja siis edastatakse riigile. 

Haridusministriga on vesteldud. Räpina suurusega gümnaasiume peaks jääma umbes 50-70. 

Gümnaasiumi avamine sõltub vallast. Riik toetab, kui on gümnaasiumis 220 õpilast. 

Vilistlane- kas õpetajaid jätkub? 

R. Raadla- vabade õpetajate ametikohtade konkurssidel osaleb  soovijaid olenevalt ainetest, 

näiteks kehalise kasvatuse õpetaja ametikohale võib olla 10 soovijat, eesti keele õpetaja 

ametikohale 1. Eesti keele ja matemaatikaga ei meelita. 

M. Mälberg- tulevikus võiks Räpina Aianduskool ja Räpina Ühisgümnaasium teha tihedamat 

koostööd. 

K. Hirmo- leiab, et Põlval on Räpina ees palju eeliseid ja võimalusi.  

U. Kaldmäe- väidab vastu, et Räpina on võrreldes Põlvaga palju rohkem ära teinud. Põlvas 

kolib tööstus nt Võrru jne. 

M. Mälberg- kui venelasi on umbes 1/6, kuidas lapsed koolis hakkama saavad? 

R. Raadla- praegu abistame vene rahvusest õpilasi. 

M. Oper- eesti keeles on neil väljendamisega raskusi, kuid grammatika on parem kui eestlastel. 

R. Raadla- eksamid on siiani vene rahvusest õpilased sooritanud hästi, sõltub õpilasest. 

Vilistlane- milliseid riigieksameid valitakse? 

R. Raadla- eesti keelt teeb igaüks, väga palju valitakse bioloogiat (nii põhikoolis kui 

gümnaasiumis), samuti inglise keelt ja matemaatikat. 



Vilistlane- millistele erialadele edasi minnakse õppima? 

R. Raadla- ei tea. 

E. Tigas- kas autoõpetust on veel kuskil Põlvamaal? 

R. Raadla- kooliosana ei. 

M. Mälberg- kuidas Vilistlaskogusse astuda saab? Kas reklaami on selle kohta? 

K. Hirmo- Vikerraadios saab tasuta selliseid üritusi reklaamida. 

Registreerimine Vilistlaskogusse võiks toimuda paberil ja just 04.05.13, kui on palju vilistlasi 

koos. 

U. Kaldmäe- leiab, et oleme e-riik, kes tahab, saab igal ajal netis registreeruda. 

R. Raadla- on nõus kooli vilistlaste kokkutulekul pakkuma vilistlastele paberil avalduse 

blankette. Saab jagada fuajees. 

Vilistlane- mida Vilistlaskogu saab teha kooli aitamiseks? 

R. Raadla- Vahendite jaoks toetusi, projekte. 

Vilistlased arvasid, et võiks laiendada Vilistlaskogusse astumise registreerimisvormi- millega 

tegeled, kuidas saad kooli abistada. 

U. Kaldmäe- tulevikus võiks Vilistlaskogu jagada näiteks stipendiume. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

Uno Kaldmäe        Annika Šturmov 


