
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu tegevuse aruanne 2012/2013 õppeaasta kohta  

 

Kooli hoolekogu  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 Hedvig-Hanna Raud, volikogu esindajana Vello Kasearu. 

Räpina Vallavalitsuse 31. oktoobri 2012. a. korraldusega nr 645 kutsuti Räpina Ühisgümnaasiumi 

hoolekogu liikme kohalt tagasi vanemate esindaja Kaire Salomon ja Siret Sügis ning kinnitati Räpina 

Ühisgümnaasiumi hoolekogu liikmeteks vanemate esindajana Ester Lemats ja vilistlaste esindajana 

Ulla Preeden.  Räpina Vallavalitsuse 2. aprilli 2013. a. korraldusega nr 208 kutsuti Räpina 

Ühisgümnaasiumi liikme kohalt tagasi õpilaste esindaja Maarja-Liisa Rämson ja kinnitati Räpina 

Ühisgümnaasiumi hoolekogu liikmeks õpilaste esindajana Räpina ÜG õpilasesinduse president 

Hedvig-Hanna Raud. 

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  

atesteerimiskomisjoni esindajaks on Ester Lemats. 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. 

 

2012/2013. õppeaastal on toimunud neli hoolekogu koosolekut. 

 

26. novembril 2012. a. toimunud hoolekogu koosoleku peateema oli hoolekogu esimehe valimine, 

tehti ettepanek valida hoolekogu esimeheks senine aseesimees Tarmo Rämson. Hoolekogu otsusega 

26.11.2012 nr 1 valiti Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimeheks Tarmo Rämson, poolt hääletas 

5 hoolekogu liiget, vastu - ei olnud, erapooletuid - ei olnud. Samal koosolekul valiti hoolekogu 

aseesimeheks Ulla Preeden, hoolekogu esindaja tervisenõukogusse Ester Tarros ja hoolekogu 

esindaja atesteerimiskomisjoni Ester Lemats. Koosolekul käsitleti  kevadel toimunud kooli 



juubeliürituse ja vilistlaste kokkutuleku ettevalmistust.  Lisaks tutvustas direktor Rein Raadla  

Tiigrihüppe sihtasutuselt saadud rahaliste vahendite kasutamist. Direktor andis ülevaate lõppeva 

kalendriaasta eelarve hetkeseisust. 

 

27. detsembril 2012. a. edastas kooli direktor hoolekogule materjalid arvamuse andmiseks Räpina 

Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste muutmise kohta. 

Hoolekogu liikmete vahel toimus seejärel elektrooniline arutelu, mille tulemused edastati kooli 

direktorile.  Hoolekogu nõustus 09. jaanuari  2013. a otsusega nr 2  Räpina Vallavolikogu 26. 

jaanuari 2011.a. määruse nr 1 „Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord“ 

muudatusettepanekutega.  

25. veebruaril 2013.a.  edastas direktor hoolekogule täiendus-, parandus- ja muudatusettepanekute 

tegemiseks Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava 2013 – 2020 eelnõu. 

Hoolekogu esimees Tarmo Rämson ja hoolekogu aseesimees Ulla Preeden tegid  ettepanekud 

täiendada arengukava punkte Arenguindikaatorid ja Kaader.  

26. märtsi 2013. a. hoolekogu koosolekul tutvustas Kersti Sammelselg Räpina Ühisgümnaasiumi 

sisehindamise aruannet 2009-2012.  Hoolekogu otsusega 26. märtsist 2013 nr 5 kiideti heaks Räpina 

Ühisgümnaasiumi sisehindamise aruanne. Teise punktina sellel koosolekul oli teemaks Räpina 

Ühisgümnaasiumi arengukava eelnõu. Hoolekogu ettepanekud võeti arvesse ja olid lisatud 

arengukava eelnõusse. Hoolekogu otsusega 26. märtsil 2013 nr 6  kiideti heaks Räpina 

Ühisgümnaasiumi arengukava 2013-2020 eelnõu. 

Lisaks andis direktor sellel koosolekul põhjaliku ülevaate kooli 100. juubeliürituste ettevalmistusest. 

25. septembri 2013. a. hoolekogu koosolekul tuvustas hoolekogu esimees üldkoosolekutevahelist 

tööaruannet, mis on koostatud koosolekute protokollide ja suuliste konsultatsioonide ja 

kirjavahetuste põhjal. 

Teise punktina nimetatud koosolekul oli arvamuse andmine Räpina ÜG põhimääruse muudatustele. 

Hoolekogu otsusega nr. 7 kiideti heaks Räpina Ühisgümnaasiumi põhimääruse muutmine. 

Lisaks tutvustas direktor Räpina ÜG töötasustamise korra eelnõud, mis peale diskusiooni kiideti 

otsusega nr. 8 heaks. 

Seejärel andis direktor ülevaate kooli tegevusest. 

Hoolekogu liige õpetajate esindajana Jaanus Meitus tutvustas taas väga kurba olukorda kooli 

staadionil.  



Tõdeti ka, et  suur vajadus on remontida kooli A- korpus, et luua seal õppivatele õpilastele 

normaalne õpikeskkond. 

Lisaks oli T. Rämsonil mõned küsimused kooli hädaolukorra plaani, ekskursioonide ja väljasõitude 

ning Kooli tänava liikluskorralduse kohta. 

Viimane küsimus jäi selgitamisele. Teised küsimused said vastuse. 

 

Hoolekogu esimees  Tarmo Rämson on osalenud kooli õppenõukogu koosolekutel (25. oktoobril 

2012, 3. jaanuaril 2013, 30. augustil 2013).  Õppenõukogu koosolekutel saadud info on esimees 

edastanud ka aseesimehele. 

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. Heaks võib nimetada ka hoolekogu koostööd  kooli pidajaga. 

 

 

 

Tarmo Rämson 

24. september 2013. a. 

Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees 


