
Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu tegevuse aruanne 2017/18 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.  

Räpina Ühisgümnaasiumi põhimääruse järgi on vanemal on õigus: 

 kandideerida vanemate esindajana ühisgümnaasiumi hoolekogusse; 

 pöörduda ühisgümnaasiumi hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral. 

 

Hoolekogu koosseis ja koosolekud  

2017/2018. õppeaasta jooksul toimus 4 koosolekut, neist üks elektroonselt. 

 16.10.2017 

 19.12.2017 

 04.04.2018 

 27.06.2018 (elektrooniline koosolek) 

Õppeaasta alguses kuulusid hoolekogu koosseisu õpilaste esindajana Algmar Erik, volikogu 

esindajana Toomas Heering, vanemate koosolekul valitud vanemate esindajatena Tarmo 

Rämson, Mari Kala, Ester Lemats, Margarita Võsokovskaja, õpetajate esindajana Jaanus Meitus 

ja  Kersti Sammelselg, vilistlaste esindajana Ulla Preeden.  

Nimetatud kooseisuga toimus 16.10.2017 õppeaasta esimene koosolek, kus hoolekogu andis 

arvamuse Räpina Ühisgümnaasiumi eelarveprojekti kohta. Hoolekogu esimees tõi välja, et 

hoolekogu ei ole enam kutsutud õppenõukogu koosolekutele, mistõttu ei ole enam kooli asjadega 

hästi kursis. Muude küsimustena tõstatati Ministaaride peo ära jätmine, huviringide teemad, 

vabade põrandapindade kasutamine aktiivtegevusteks (keksukast jmt). Direktor viis hoolekogu 

liikmed vaatama A-korpuse I korrusele käsitöö ja kodunduse klasse. 

Hoolekogu töö aruanne esitati 18.10.2017  lastevanemate koosolekule.  

Lastevanemate üldkoosolekuga lõppesid Tarmo Rämsoni  volitused hoolekogu töös ning 

detsembris volikogu esindaja volitused. Lastevanemate üldkoosolekul valisid lapsevanemad uue 

esindaja.  

Räpina Vallavalitsus korralduse nr 554 (21. 12 2017) alusel on hoolekogu koosseis järgmine: 

1.1. Jaanus Meitus – õpetajate esindaja; 

1.2. Kersti Sammelselg – õpetajate esindaja; 

1.3. Ester Lemats – lapsevanemate esindaja; 

1.4. Mari Kala – lapsevanemate esindaja; 



1.5. Margarita Võsokovskaja – lapsevanemate esindaja; 

1.6. Siret Punnisk – lapsevanemate esindaja; 

1.7. Alina Poduškina – õpilaste esindaja; 

1.8. Ulla Preeden – vilistlaste esindaja; 

1.9. Ene Tigas – kooli pidaja esindaja. 

 

II koosolek toimus 19.12.2017, kus päevakorras oli 

1. Esimehe valimine. Uueks hoolekogu esimeheks valiti Mari Kala, aseesimeheks Ulla Preeden. 

2. Arengukava tegevusplaan 2017—2020. Direktor tutvustas suuremaid muudatusi, mis 

tegevusplaani sisse kantud. Otsustati, et arengukava tegevusplaani täiendamisega tuleb 

põhjalikumalt tegeleda. 

3. Vilistlaste kokkutulek. Algselt oli planeeritud suure peotelgi rent ja paigutamine 

korvpalliväljakule. Hoolekogu tegi ettepaneku korraldada pidu suures võimlas ja tellida vastav 

põrandakate. 

4. Muud küsimused huviringid ja valikained, fotode laadimine kodulehel, sõiduõppe tundides 

käimine ainetundidest 

III koosolek toimus 04.04.2018, päevakorras oli 

1. Arvamuse andmine Räpina Ühisgümnaasiumi õppekavale. 

2. Hoolekogu info kooli kodulehel. Otsustati, et edaspidi on kooli kodulehel hoolekogu poole 

pöördumiseks  e-maili aadress hoolekogu@rapina.ee. Hoolekogu protokollide osas teeb 

ettepaneku neid säilitada Stuudiumis TERAS. 

3. Ettepanekud projekti esitamiseks ESF taotlusvooru “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara 

ühiskasutuskorralduse toetamine”. 

4. Kohapeal tõstatatud küsimusena staadioni ehitus, ettepanek kooli uurida multifunktsionaalse 

väljaku rajamise võimalusi. 

IV koosolek (27.06.2018) oli elektroonne koosolek, mille eesmärk oli arvamuse andmine õppekava 

muudatustele. Muudatused viidi sisse tulenevalt haldusjärelevalve õiendis tehtud ettekirjutusest. 

Hoolekogu koosolekutel osaleb lisaks hoolekogu liikmetele alati kooli direktor Meeri Ivanov. 

Tervisenõukogu 

Räpina Ühisgümnaasiumi tervisenõukogu koosseisu kuulub hoolekogu esindajana Mari Kala. 

30.01.2018 toimunud koosolekul arutati 2017/18 õppeaasta tegevusi. KEAT projektis osalemine, 

Südamenädala tähistamine ning muuhulgas ka ujumistunnid, õuesõppe võimaluste kasutamine 

ning mobiiltelefoni kasutamise piiramine. Südamenädala tähistamiseks planeeriti laste liikuma 

suunamiseks kasutada  digitaalset rakendust Avastusrada. Rakenduses on Keskkonnaameti poolt 

Räpina linna loodud virtuaalne rada, mida sai läbida nutiseadme abil vastates kontrollpunktides 

küsimustele loodus- ja kultuuriobjektide kohta.  

https://avastusrada.ee/et


Kooli arengukava 

Hoolekogu kaasati kooli uue arengukava loomise protsessi. Lisaks õpetajate ja õpilaste 

esindajatele osalesid hoolekogust kooli arengukava mõttetalgutel Ulla Preeden, Siret Punnisk ja 

Mari Kala.  Mõttetalgud toimusid 23. ja 27 oktoobril 2017. Talgutel sõnastati kooli missioon ja 

tulevikuvisioon, püstitati eesmärgid ning lepiti kokku tegevused kuidas nendeni jõuda. Tähtsaks 

peeti rahvusvahelist ja piirkondlikku koostööd, heade tehniliste vahendite rakendamist, põneva ja 

loovust arendava õpikeskkonna loomist, õnnelike õpilaste ja õpetajate kujunemist. Mõttetalgud 

viis läbi OÜ Teravik, rahastas SA Innove.  

Järelevalve läbiviimine Räpina Ühisgümnaasiumis 

Haridus- ja teadusministri 18.03.2018 käskkirja nr 1.1-2/18/120 „Järelevalve läbiviimine Räpina 

Ühisgümnaasiumis“ alusel viidi 07.05.-09.05.2018 Räpina Ühisgümnaasiumis läbi järelevalve. 

Haldusjärelevalve eesmärk oli hinnata, kuidas toimub koolis sisehindamine, kuidas on 

sisehindamisel selgitatud välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad ning kuidas on kooli 

arengukava koostamisel arvestatud sisehindamise tulemusi. Lähema vaatluse all oli, kuidas on 

sisehindamisel analüüsitud matemaatika õpet. Järelevalvet viis läbi Haridus- ja 

Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Kaidi Maask. 

08.05.2018 kohtusid hoolekogu liikmed Mari Kala ja Siret Punnisk järelevalve läbiviijaga. Vestlus 

protokolliti ning selle sisu kajastub haldusjärelevalve õiendis, mis kättesaadav Haridus- ja 

Teadusministeeriumi kodulehelt  

https://www.hm.ee/sites/default/files/rapina_uhisgumnaasium.pdf  

13.06 toimunud õiendi tutvustamisel käis oli hoolekogu esindajana kohal Siret Punnisk. 

Kokkuvõte oli väga positiivne ning õiendis välja toodud ettepanekutega oli juba sisuliselt 

tegeletud. 

Hoolekogu esimehe kohtumine kooli direktoriga 

Aruteluks oli Peipsi koostööprojekt, soovitused uurimistööde teemadeks. 

Hoolekogu tegevuskava 2018/2019 õppeaastaks 

 kooli 2019 a. eelarve arutelu ja hoolekogupoolse arvamuse esitamine. 

 kooliga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine. 

 kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele hoolekogupoolse 

arvamuse andmine. 

 kooli arengukava täitmise jooksev jälgimine ning protsessides osalemine. 

 kooli sisehindamise protsesside jooksev jälgimine. 

 

 

Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu nimel 

Mari Kala 

https://www.hm.ee/sites/default/files/rapina_uhisgumnaasium.pdf

