
                                                                                                      

 
                                     
 

Uued õpetajad  2004/2005.õppeaasta koolivaheajad 
Anneli Laar – inglise keel  Sügisvaheaeg:23.oktoober – 31.oktoober 2004   
Maire Alver – eesti keel  Jõuluvaheaeg:24.detsember – 9.jaanuar 2005 
Kätlin Neimann – matemaatika Kevadvaheaeg:19.märts – 27.märts 2005 
Aja Papp – muusikaõpetus Suvevaheaeg:04.juuni – 31.august 2005 
Ingrid Kattai – eesti keel(vene õppekeel) 
Inge Hirmo – maj.õpetus 
Tööjuubelid Tsükliõpe 
Üldine tööstaaz 1.tsükkel:02.september – 22.oktoober 2004 
Anu Tuvik – 40 aastat 2.tsükkel:01.november – 17.detsember 2004  
Aime Raadla – 35 aastat 3.tsükkel:20.detsember – 18.veebruar 2005 
Sirje Ladev – 35 aastat 4.tsükkel:21.veebruar – 15.aprill 2005 
Aarne Ibrus – 30 aastat 5.tsükkel:18.aprill – 03.juuni 2005 
Valentina Narruskberg – 30 aastat 
Madis Punson – 25 aastat  
Kaja Runthal – 25 aastat 
Külliki Arjokesse – 20 aastat  
Riina Kopli – 20 aastat 
Rein Raadla – 30 aastat direktorina 
Töötanud Räpina ÜG-s Eksamiperioodid 
Asta Varak – 40 aastat Põhikool:04.juuni – 16.juuni 2005 
Helge Tootsman – 40 aastat Gümnaasium:30.aprill – 16.juuni 2005 
Sirje Ladev – 30 aastat 
Valentina Narruskberg – 30 aastat 
Madis Punson – 25 aastat 
Kaja Runthal – 25 aastat 
Liivi Teelaht – 25 aastat 
Külliki Arjokesse – 20 aastat 
Riina Kopli – 20 aastat 
Karin Junson – 5 aastat 

2004/2005 õ.-a. üldeesmärgid 
• Luua tingimused kõigi õpilaste ja iga õpilase arengu toetamiseks ning kaasata õpilane, lapsevanem ja 

klassijuhataja õpilase õpiteed puudutavate küsimuste arutamisse ja selle üle otsustamisse 
• Tagada kooli poolt antava hariduse taseme stabiilne ja üldiselt aktsepteeritud usaldatavus 
• Õpetamisel arvestada rohkem klassikollektiivi ja konkreetsete laste eripära ja neile olulisi põhimõtteid 

(koostada paralleelklassidele erinevad töökavad) 
• Tõhustada tööd nii andekate  kui ka hariduslike erivajadustega õpilastega 
• Tihendada koostööd raamatukoguga 
• Pöörata suuremat tähelepanu koolikohustuse täitmisele ning puudumiste põhjuste analüüsile 
• Õppetundide läbiviimisel kasutada erinevaid õpetamisstrateegiaid ja –meetodeid,vältimaks 

distsipliiniprobleeme tunnis 
• Kasutada õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks senisest enam IT-võimalusi ja teisi tehnilisi vahendeid 
• Tagada õpetaja toetamine täienduskoolituse kaudu (koolitusstrateegia koostamine ja elluviimine) 

Infoleht
Number  1         1.september 2004



2003/2004 õ.-a. I kohad olümpiaadidel     Parimad tulemused spordis 
Triin Tõemäe saksa keeles õp.M.Soidla Põhikooli vanuses poisid I koht jalgpallis 
Kristi Kaldmäe inglise keeles õp.A.Meitus A-vkl noormeestel I koht korvpallis 
Simo Lind matemaatikas õp.H.Tootsman Põlva mk-s  “Tähelepanu,start”  I koht 
Merlys Püvi matemaatikas õp.L.Palu Põhikooli vanuses neiud II koht võrkpallis 
Simo Lind füüsikas õp.A.Aasmaa C-vkl poistel II koht korvpallis 
Ranek Runthal füüsikas õp.A.Aasmaa B-vkl poistel II koht korvpallis 
Tõnis Lulla keemias õp.K.Sammelselg D-vkl tüdrukutel II koht rahvastepallis 
Merlys Püvi ajaloos õp.T.Viljalo Põlva mk gümn. grupis I koht murdmaateate- 
Veronika Svištš vene keeles  õp.A.Seim jooksus 
saavutas vabariigis 11.koha ja   Kooli rekordid püstitasid Ahto Kingla ja Dairi 
ülemaailmsel vene keele olümpiaadil Kase kõrgushüppes ning Karl Junson teivas-  
II koha  hüppes ning kettaheites 
 

Muudatused hindamisjuhendis 
• Arvestuslikult hinnatavate ülesannete täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik ning gümnaasiumiosas 

kehtib arvestusliku töö hinne ilma järelvastamise kohustuseta. 
• Arvestusliku töö ajal koolist puudunud gümnaasiumiklasside õpilane saab töö jaärele teha 

arstitõendiga põhjendatud haiguse järel 10 päeva jooksul pärast tervenemist ja aineõpetaja või 
klassijuhataja loal. 

• Õpilasele, kes oli arvestuslikult hinnatava ülesande täitmise päeval koolis, kuid jättis selle täitmata 
kantakse klassipäevikusse hinne “1”. 

• Üks arvestuslik hinne võib olla saadud õppeveerandi või tsükli jooksul tehtud tunnikontrollide 
koondhindena. 

 

Tundide jaginemine tsüklitesse 2004/2005. õ.-a. 
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