
                                                                                                      

                                 

 

 

   

 

 

 

                      

 

Töötanud Räpina ÜG-s  2015/2016. õppeaasta koolivaheajad     
Evi Tamm     40 aastat 

Aira Meitus    25 aastat Sügisvaheaeg: 17. oktoober 2015–25. oktoober 2015 

Lilia Pillak           20 aastat   Jõuluvaheaeg: 23. detsember 2015 –10. jaanuar 2016 

Valve Peebu            5 aastat  Kevadvaheaeg: 19. märts 2016 – 27. märts 2016 

Evaliis Seiler            5 aastat Suvevaheaeg: 04. juuni 2016 – 31. august 2016                             

Uued õpetajad    Tsükliõpe 
Risto Asso - matemaatika 1. tsükkel: 01. september 2015 – 16. oktoober 2015 

Aiki Hainsoo -psühholoog 2. tsükkel: 26. oktoober 2015– 11. detsember 2015      

  3. tsükkel: 14. detsember 2015 – 12. veebruar 2016                        

„Eestimaa õpib ja tänab 2015“ 4. tsükkel: 15. veebruar 2016 – 08. aprill 2016  

Põlvamaa nominendid 5. tsükkel: 11. aprill 2016 – 28. mai 2016                   

Aasta põhikooliõpetaja- Ants Järv   Riigieksamid ja koolieksam 

Hariduse sõber-Ahti Vasser  Eesti keel:       25. aprill 2016. a  

                          Võõrkeel:        03. mai –06. mai 2016. a  

      Matemaatika:  19. mai 2016. a 

      Koolieksam:   26. mai 2016. a  

 

MEIE KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED: 

 Koostöö, usaldus, vabadus – vastutus, sallivus, austus, hoolivus, julgus. 

 Kooli avatus, õpilaste, lastevanemate ja ümbruskonna huvidega arvestamine. 

 Traditsioonid, oma kooli tunne. 

 Õpilaste aktiivsus, areng, oma õppetulemuste eest vastutustunde kujundamine. 

 

2015/2016. õppeaasta üldeesmärgid 
 

 Motiveerida õpilasi õppima ning teha kõik selleks, et nad jätkaksid õpinguid Räpina ÜG-s. 

 Luua tingimused, et  meie kooli õpilased oleksid üldinimlikke väärtusi hindavad, terve 

ellusuhtumisega, Eestimaad hoidvad ja igapäevaelus hästi toimetulev isiksused.  

 Jätkata kaasaaegse õpi- ja töökeskkonna edasiarendamist ning luua sellised  tingimused, et 

koolis oleks positiivne üksteist arvestav õhkkond,  avarad ja puhtad ruumid, olemas 

vajalikud õppe- ja tehnilised vahendid ning peetakse lugu viisakast käitumisest.   

 Tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus kõigile õpilastele ning jätkata tööd  

tasemetööde,  põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite paremate  tulemuste  saavutamiseks. 

 Kasutada  ainetundides  erinevaid metoodilisi töövõtteid ning kaasaegseid 

infotehnoloogiavahendeid, mis köidaksid kõiki õpilasi ja tagaksid rahuliku töömeeleolu. 

 Jälgida pidevalt koolikohustuse täitmist ning rakendada erinevaid meetmeid 

koolikohustuse mittetäitjate suhtes. 
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 Pöörata senisest enam tähelepanu tervislike eluviisidega inimese kasvatamisele, kes osaleb 

aktiivselt ka erinevates spordiringides.  

 Väärtustada koostööd igal tasandil ning tihendada koostööd õpetajate, õpilaste, 

lastevanemate ja valla kogukonna vahel ning võimaluse korral arvestada õpilaste ja 

vanemate ettepanekutega, mis puudutavad kooli arengut ja  jätkata  koostööd  kooliks 

ettevalmistamisel venekeelsetest kodudest pärit  laste vanematega. 

 Väärtustada elukestva õppimise põhimõtet ja jätkata täiendkoolituste läbiviimist koolis. 

 Avaldada tunnustust tulemusliku ja aktiivse tegevusega silma paistnud õpilastele  ning 

õpetajatele. 

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

selgitamaks välja vajakajäämised ja leidmaks võimalusi nende kõrvaldamiseks. 

 Jätkata koostööd ümberkaudsete koolide ja lasteaiaga ning viia kooli tutvustamiseks läbi 

“lahtiste uste päevi”. 

 Kajastada  koolis toimuvat meedias. 

2014/2015. õa I või I-II kohad olümpiaadidel 
 Kristo Kärtmann inglise keeles, keemias, õp Aira Meitus, Kersti Sammelselg 

bioloogias, füüsikas   õp Valentina Narruskberg, Eve Sibul 

 Karoline Solovjev inglise keeles    õp Aira Meitus 

 Anett-Kristin Palmar inglise keeles  õp Rita Kahu 

 Andres Palusalu keemias, füüsikas  õp Kersti Sammelselg, Eve Sibul 

 Märt Konsap keemias, füüsikas   õp Kersti Sammelselg, Eve Sibul  

 Triinuliis Sillakivi bioloogias õp Karin Tuul     

 Hristina Parimskaja vene keeles õp Anne Seim    

 Oksana Lõssenko vene keeles õp Anne Seim  

 Agnes Leek ja Mariin Tikka vene keeles õp Galina Kvetkovskaja 

 Harri Mähar matemaatikas õp Külliki Arjokesse     

 Hanna Mathiesen loodusteadustes õp Eve Sibul, Kersti Sammelselg, Valentina  

                                                                              Narruskberg     

 Marike Peedosaar Friedebert Tuglasele  õp Maire Alver 
 pühendatud omaloomingukonkursil 

 Üle-eestilisele olümpiaadile kutsuti Kristo Kärtmann bioloogias ja füüsikas, Anna Mathiesen 

loodusteadustes ning  Hristina Parimsakaja vene keeles. 

  

Parimad tulemused spordis 

 Eesti Koolispordi Liidu võrkpalli rahvaliiga võistlustel 10.–12. klassi poistele saavutasid meie kooli 

noormehed II koha. 

 TV 10 olümpiastarti võistlustel saavutas 5. b klassi õpilane Raul Randma 60 meetri jooksus ajaga 

8,62 II koha ja kuulitõukes 7. koha. 

 Eesti noorte talvistel A- ja B-vanuseklassi kergejõustikumeistrivõistlutel sai Taavi Toim  60 meetri 

jooksus Eesti meistritiitli.  

 Piirkondlikul 1.–3. klassi õpilaste rahvastepallivõistlustel saavutas poiste võistkond  8. koha. 

 Vabariiklikul „Osavaima korvpalluri” festivalil saavutas 6.–7. klassi võistkond II koha.  

 Koolispordi Liidu gümnaasiumiastme segavõistkondade võrkpallivõistlusel Sadolin Cup saavutas 

Räpina ÜG võistkond III koha. 

 Rakveres toimunud EKSL kergejõustikuvõistlusel saavutasid õpilased neli I kohta, neli II kohta ja 

viis III kohta. 

                                                          

                                                                                               Kersti Sammelselg,  

                                             RÜG õppealajuhataja 


