Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu tegevuse aruanne 2016/2017. õppeaasta kohta
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle 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,

Mari Kala, Margarita Võsokovskaja, õpetajate esindajana Kersti Sammelselg ja

Jaanus Meitus, õpilaste esindajana Alina Poduškina, volikogu esindajana Toomas Heering,
vilistlaskogu esindajana Ulla Preeden.
Õpilaste vanemate koosolekutevahelisel ajal on toimunud hoolekogu koosseisus järgmised
muudatused: Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogust arvati välja vanemate esindaja Ester Tarros ja
õpilaste vanemate üldkoosolekul valiti vanemate esindajaks lapsevanem Mari Kala.
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 tervisenõukogu
esindajaks hoolekogust on Mari Kala.
Hoolekogu tööplaani kuulub: hinnangu andmine õppekavale, kooli arengukavale, õpilase
tunnustamise korrale, arvamuse avaldamine kooli kodukorra ja õpilaste vastuvõtmiskorra kohta.
Hoolekogu tegevus 2016/2017. õppeaastal
Hoolekogu koosolekud
2016/2017. õppeaastal on toimunud neli hoolekogu koosolekut.
Hoolekogu koosolekute toimumise ajad:
7. detsember 2016. a.
27. aprill 2017. a.
11. juuli 2017. a. (elektrooniline koosolek)
16. oktoober 2017. a.

Hoolekogu koosolekute olulisemad teemad:


arvamuse andmine Räpina ÜG arengukava 2013 - 2020 lisa 1 Tegevuskava arengukava
täitmiseks 2016 - 2019 eelnõule



avaliku konkursi korra muutmise ettepanek



hoolekogu esindaja delegeerimine Räpina ÜG tervisenõukogu koosseisu



Räpina ÜG 2018. a. eelarve eelnõu seletuskiri



Räpina ÜG õppekava ja selle muutmisest, arvamuse andmine õppekava kehtestamiseks ja
muutmiseks



infovahetus



küsimused, ettepanekud Räpina Ühisgümnaasiumi direktor Meeri Ivanovile, direktori
ülevaade arengukava tegevuskavast



koolivaheaegade muutmise plaanist

Hoolekogu esimehe kohtumine õpilaste ja õpilasesinduse liikmetega
Hoolekogu esimees Tarmo Rämson on kohtunud 2016/2017. õppeaastal mitmel korral Räpina
Ühisgümnaasiumi õpilaste sh gümnasistide ja õpilasesinduse liikmetega.
Arutatud teemad muu hulgas on olnud:


koolitoit



kooli staadion

Hoolekogu esimehe kohtumine kooli direktoriga
Arutatud teemad muu hulgas on olnud:


koolivaheaegade muutmise plaan



kehalise kasvatuse õpetamisest ja tunnijaotusest



liitklassidest



kooli majandusküsimused

Jooksvalt toimub hoolekogu liikmete ja kooli juhtkonna, õpilaste ning vanemate infovahetus
päevakajalistel teemadel.

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 kooli õppekava arendus, õpilaste toitlustusküsimused ja sportimine. Kooli hoolekogu koostöö
direktor Meeri Ivanoviga on konstruktiivne. Hoolekogu teeb koostööd kooli pidajaga.
Tarmo Rämson
17. oktoober 2017. a.
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees

