
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  

Jaanus Meitus – õpetajate esindaja; 

Kersti Sammelselg – õpetajate esindaja; 

Ester Lemats – lapsevanemate esindaja; 

Mari Kala – lapsevanemate esindaja; 

Margarita Võsokovskaja – lapsevanemate esindaja; 

Siret Punnisk – lapsevanemate esindaja; 

Raian Pung– õpilaste esindaja; 

Ulla Preeden – vilistlaste esindaja; 

Ene Tigas – kooli pidaja esindaja. 

 

Hoolekogu koosolekud 

 30.09.2018 esitas hoolekogu oma ettepanekud kooli eelarveprojektile 

 30.10.2018 koosolek 

 14.11.2018 hoolekogu arvamuse andmine sisehindamise aruandele 

 07.01.2019 hoolekogu arvamuse andmine põhimäärusele 

 23.01.2019 hoolekogu arvamuse andmine Räpina Ühisgümnaasiumi arengukavale 2019-

2023 

 22.04.2019 (elektrooniline koosolek) hoolekogu arvamuse andmine Räpina Vallavalitsuse 

määruse eelnõule "Räpina valla koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli direktori vaba 

ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord„ 

 03.06.2019 koosolek 

 



 

30.10 toimunud hoolekogu koosolekul   

 tutvustas Marika Ääremaa huvitegevuse plaani, mis koostatakse koostöös 

õpilasesindusega septembris, kui selguvad suurüritused. 

 Arutati kas koostööd raamatukoguga saab parandada. 

 osales  vallavanem Enel Liin. Teemaks staadioni rajamine. Hoolekogu toetas staadioni 

rajamist Räpina Ühisgümnaasiumi koolimaja juurde. 

 

22.04.2019  toimunud hoolekogu elektroonilisel koosolekul  

Arvamuse andmine Räpina Vallavalitsuse määruse "Räpina valla koolieelse lasteasutuse ja 

üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused 

ja kord" eelnõule.  

 

03.06 toimunud hoolekogu koosolekul  

 Hoolekogu kiitis heaks  RÜG sisehindamise korras tehtud muudatused. 

 Irmen Nagelmaa rääkis käimasolevatest õppetööd toetavatest projektidest. 

 Vaatasime tagasi möödunud õppeaastale. Staadioni ehitus, koolisöökla, raamatukogude 

reform. 

 

Hoolekogu tegevuskava 2019/2020 õppeaastaks 

 kooli 2020 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 


