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Töötanud Räpina ÜG-s  2014/2015. õppeaasta koolivaheajad     
Valentina Narruskberg  40 aastat 

Sirje Ladev    40 aastat Sügisvaheaeg: 18. oktoober 2014–26. oktoober 2014 

Kaja Runthal           35 aastat   Jõuluvaheaeg: 20. detsember 2014 –04. jaanuar 2015 

Madis Punson           35 aastat  Kevadvaheaeg: 14. märts 2015 – 22. märts 2015 

Külliki Arjokesse           30  aastat Suvevaheaeg: 04. juuni 2015 – 31. august 2015                             

Riina Kopli    30 aastat  Tsükliõpe 
Karin Junson   15 aastat 1. tsükkel: 01. september 2014 – 17. oktoober 2014 

Riina Tamm   10 aastat 2. tsükkel: 27. oktoober 2014– 12. detsember 2014      

Kätlin Neimann   10 aastat 3. tsükkel: 15. detsember 2014 – 13. veebruar 2015                        

Maire Alver   10 aastat 4. tsükkel: 16. veebruar 2015 – 10. aprill 2015  

Anneli Rahasepp                    10 aastat 5. tsükkel: 13. aprill 2015 – 03. juuni 2015                   

Reet Ladva                              5 aastat    Riigieksamid ja koolieksam 
Töötanud direktorina                  Eesti keel:       27. aprill 2015. a  

Rein Raadla                         40 aastat Võõrkeel:        4. mai –6. mai 2015. a  

      Matemaatika:  21. mai 2015. a 

      Koolieksam:   28. mai 2015. a 

Kooli lõpetamine 
Külliki Arjokesse – Tartu Ülikool - Matemaatika- ja informaatika teaduskond 

Anneli Huuse  -       Tartu Ülikool - Eripedagoogika osakond 

 „Eestimaa õpib ja tänab 2014“ Põlvamaa  nominendid: 
 Aasta algklassiõpetaja – Marika Aruküla 

 Aasta gümnaasiumiõpetaja – Eve Sibul, Kersti Sammelselg 

 

2014/2015. õppeaasta üldeesmärgid 
 Motiveerida õpilasi õppima ning teha kõik selleks, et nad jätkaksid õpinguid Räpina ÜG-s. 

 Jätkata kaasaaegse õpi- ja töökeskkonna edasiarendamist. 

 Toetada õpilaste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 

 Luua tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja valmistada nad ette õnnelikuks eluks 

iseenda ja oma võimete tundma õppimise ja nende maksimaalse arendamise kaudu. 

 Tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus kõigile õpilastele, sõltumata nende sotsiaalsest ja 

majanduslikust taustast, rahvusest, usulistest tõekspidamistest, elukohast või hariduslikest 

erivajadustest. 

 Võimaluse korral arvestada õpilaste ja vanemate ettepanekutega, mis puudutavad kooli arengut ning  

jätkata  koostööd  kooliks ettevalmistamisel venekeelsetest kodudest pärit  laste vanematega. 

 Tihendada koostööd õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel. 

 Väärtustada elukestva õppimise põhimõtet  ja jätkata täiendkoolituste läbiviimist koolis. 

 Suunata õpilasi oma tegevust jälgima, õpitulemusi hindama, tehtud vigu analüüsima ja parandama, 

probleeme nägema ja püstitama, valima ja otsustama, isikupärast õpistiili kujundama. 

 Kasutada  ainetundides  erinevaid metoodilisi töövõtteid ning kaasaegseid 

infotehnoloogiavahendeid, mis köidaksid kõiki õpilasi ja tagaksid rahuliku töömeeleolu. 

Infoleht      Räpina Ühisgümnaasium
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 Jälgida pidevalt koolikohustuse täitmist ning rakendada erinevaid meetmeid koolikohustuse 

mittetäitjate suhtes. 

 Jätkata rahulolu-uuringute läbiviimist õpilaste, lastevanemate ja õpetajate hulgas, selgitamaks välja 

vajakajäämised ja leidmaks võimalusi nende kõrvaldamiseks. 

 Kajastada  koolis toimuvat meedias. 

 Jätkata koostööd ümberkaudsete koolidega ja viia kooli tutvustamiseks läbi “lahtiste uste päevi”. 

 2013/2014. õa I kohad olümpiaadidel   
 Triinuliis Sillakivi emakeeles   õp Marika Ääremaa 

 Kadi Kaldmäe emakeeles    õp Maire Alver 

 Janne Jaago matemaatikas   õp Anne-Liis Rämson 

 Kristina Tammes inglise keeles ja   õp Aira Meitus 

Fr Tuglase omaloomingukonkursil  õp Reet Ladva 

 Märt Konsap bioloogias ja füüsikas õp Valentina Narruskberg, Eve Sibul               

 Kert Kask keemias, vabariigis  õp Kersti Sammelselg 

üldarvestuses 6. koht (praktilises töös 

II koht) ja füüsikas (esindas kooli  õp Eve Sibul 

vabariigis)    

 Kristo Kärtmann keemias ja füüsikas õp Kersti Sammelselg, Eve Sibul 

 Joel-Markus Noorem keemias õp Kersti Sammelselg 

 Tatjana Kruglova keemias õp Kersti Sammelselg  

 Peeter Samoldin ajaloos õp Tarmo Tammes 

 Hedvig-Hanna Raud kunstiõpetuses 

(esindas kooli vabariigis) õp Jane Raud  

  Philip Hrabrov  vene keeles   õp Anne Seim 

 Parimad tulemused spordis                                                                                                                                                                                       
 Põlva MK 10.-12. kl neidude jalgpalli meistrivõistlustel III koht 

 Põlva MK murdmaateatejooksu võistlustel 8.-9. kl arvestuses III koht,  6.-7.  kl  arvestuses II 

koht, 1.-3. kl arvestuses I koht 

 Põlva MK 10.-12. kl 3:3 segavõrkpallis  II koht 

 Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. kl pendelteatejooksus III koht 

 Põlva MK koolide 10.-12. kl noormeeste korvpallimeistrivõistlustel II koht 

 TV 10 kaugushüppes II koht ja palliviskes III koht 

 Gümnaasiumi segavõrkpallis 7. koht  

 Põhikooli segavõistkonna võrkpall III koht  

 1.-3. kl poiste rahvastepallis 6. koht   

                      *     *     *     

22. augustil  oli õp Evi Tamm palutud sotsiaalkaitseminister Helmen Küti tänuvastuvõtule. Ürituse 

eesmärk oli tänada ja esile tõsta vabatahtlikke ning pöörata enam tähelepanu vabatahtlikule tegevusele kui 

ühiskondlikult olulisele väärtusele. Tähelepanu alla on võetud kultuuri edasikandjad ja edasiandjad, läbi 

kelle elab meie esivanemate kunst ning suureneb põlvkondadevaheline sidusus. 

    *     *     * 

26. augustil toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel Räpina ÜG ja 

Moldova delegatsiooni kokkusaamine projekti „Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja 

vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas“ raames. Projekti toetavad ka Välisministeerium ja Eesti 

Arengukoostöö. Meie koolist esinesid ettekannetega Valentina Narruskberg ja Marika Ääremaa teemal 

„Keskkonnaalane töö koolis“. Toimusid vestlused ja arutlused koostöövõimaluste teemadel. Külalisi aitasid 

vastu võtta Meelis Erikson, Tiiu Kõlli, Annika Šturmov ja Karin Tuul. 

                                                                                                 Kersti Sammelselg,  

                                             RÜG õppealajuhataja 


