Rõngu kool
Esimene katse kooli asutamiseks Rõngu-maile toimus 1660. aastal, mil Tartus piirati jesuiitide
ordu tegevust ja Rõngu mõis sai jesuiitide pesitsuspaigaks. Jesuiidid olevatki Rõngu mõisas
õpetanud talulastele lugemist.
1686. aastal avas Ignatsi (Ignati) Jaak Rõngu kirikumõisas kooli, mille edaspidisest saatusest
andmed puuduvad: kirikulaegas koos dokumentidega hävis Põhjasõjas. Pärast Põhjasõda avati
köstrimajas kool, kus Pedi Jaan õpetas 5-10 lapsele lugemist, katekismust ja kirikulaulu.
1760.-1770. aastail avati külakoolid Hellenurme, Udernasse, Lapetukme külla, Raigastesse,
Astuverre ja Soodla külla (Korustes).
1844. aastal hakkas köster-koolmeister Karl Rossmann (maetud Rõngu kalmistule) õpetama
leerimajas kuuele lapsele lugemist, kirjutamist, rehkendamist ja piiblilugu. See oli
kihelkonnakool, milles õpetati tulevasi koolmeistreid.

Rõngu kihelkonnakool leerimajas, kus elas ka köster.
Foto: erakogu

Vahepeal kooli ei olnud: takistas leeritöö. 1846 - 1851 töötas kool Kirepis. 1875. a ehitati
leeritoa kõrvale koolimaja kaheaastase kooli jaoks. Alates 1879. aastast oli kool neljaklassiline.
Karl Rossmanni ja tema järglase Karl Lampsoni ajal loodi Rõngu Mängu- ja Lauluselts,
meeskoor ja mitmed instrumentaalansamblid. 1895. aasta sügiseks valmis uus koolihoone.
Majas oli 2 klassituba, köök, magamisruum ja elutuba õpetajatele. Õpilasi oli 10-20.
1908. aastal valmis koolile juurdeehitis.

Kihelkonnakooli juurdeehitus 1908. aastal. Foto: erakogu

1927. a muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks. Juba 1926. aastal valiti koolijuhatajaks
kogemustega Hans Leibur. Rõngus töötas 4., 5. ja 6. klass, esimesed klassid asusid Tilgas, kus
õpiti ühe õpetaja juhendamisel. 1940. aastal muudeti kool 7-klassiliseks Rõngu Mittetäielikuks
Keskkooliks.
1941-1944 oli ta jällegi 6-klassiline kool. Direktoriks August Jaeger.
1944-1959 oli kool 7-klassiline.

Hoone Rõngu alevikus Tartu mnt 2, kus samuti töötas kool
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Kõigile ümberkorraldustele vaatamata ei saanud kõik lapsed koos õppida ruumide puudumise
tõttu. Osa koolist töötas Rõngu alevikus asuvas internaadihoones (1.-3. klass).
1952.-1980. a oli direktoriks Arnold Kalling, kelle teeneks oli uue koolihoone ehitamise
organiseerimine. 1960. aastal muudeti kool Rõngu 8-klassiliseks Kooliks. 1. septembril 1969.
aastal alustati õppetööd uues Hiugemäe jalamil asuvas Puiestee tänava majas.

7. klass 1948. aasta kevadel. Esimeses reas vasakult paremale istuvad õp Tiina Tartu, õp Hilma Kelt,
direktor August Jaeger, õp Elma Sööt, õp Vaike Rätsep, õp Elsa Jaks. Taga õpilased.
Foto Helju Viru erakogust

1987. aastal toimus kooli juubeliüritus, mis oli pühendatud hariduselu 300. aastapäevale. Kooli
juurde paigutati mälestuskivi ning võeti kasutusele sinivalge koolilipp. Rõngu Keskkool on
Bengt Gottfried Forseliuse Seltsi liige. Õpetajad ja õpilased võtavad aktiivselt osa kohalikust
kultuurielust. Igal aastal toimub maikuu kolmandal laupäeval traditsiooniline kodukandipäev,
mis on pühendatud kas laulule, kujutavale kunstile, kirikule või haridusele ja selle raames
toimuvad loengud, näitused, ekskursioonid, esinevad õpilased.
Kooli kõrvale metsaparki rajasid õpilased koos kehalise kasvatuse õpetajatega nõuetekohase
terviseraja.

1987. aasta maikuus avati pidulikult Rõngu kooli 300. haridusaastale pühendatud kivi

1990. aasta 1. septembril avati keskkooli 10. klass, kus asus õppima 20 õpilast. Klassijuhatajaks
õpetaja Arvet Silk.

1990. aasta oktoobris alustati kooli juurdeehitusega, mis valmis 1992. aasta suvel. Juurdeehitus
andis koolile 6 klassiruumi, uue direktori kabineti, õpetajate toa ja kantseleiruumi.
1994. aastal sai kool litsentsi autojuhtide väljaõppeks.
Koolil on sõprussidemed Norra Hobøli kooliga ja seda aastast 1994. Norralased külastavad
pidevalt meid ja meie õpilased käivad Norras.
1997. aastal lülitus Rõngu kool ülemaailmsesse õpilaste keskkonnakaitsealasesse programmi
Globe. Maateaduse õpetaja Mare Tina juhendamisel tegid õpilased ilmavaatlusi, määrasid
veekogude happelisust jne. Vaatluste ja mõõtmiste tulemused edastati interneti kaudu Globe’i
keskusesse USA-s. Praegu juhendavad õpilasi loodusainete õpetajad Stiina Lõhmus ning
Liselle Tombak.
1998. aasta märtsis avati arvutiklass.
Ajalooõpetaja Anne Leppiku juhendamisel tegelevad ajaloohuvilised õpilased Rõngu ajaloo
uurimisega ning hoiavad korras kodukohaga seotod ajalooliste isikute kalmud.
2001. aastal, kui tähistati kooli 315. aastapäeva, oli koolis tööl 32 õpetajat. Direktoriks Leili
Jomp.
2006. aasta 2. märtsil avati renoveeritud spordikompleks. Saime avarad võimalused
sporditegevuseks: jõu-, aeroobika- ja spordisaalid. Spordikompleksi juurde kuuluvad ka
riietumis- ja pesemisruumid ning saunad.
2006. aasta oktoobris tähistati 320 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Rõngu
kandis. Kooli direktoriks oli Raivo Ruukel.
Koolimaja kapitaalremondi ajal (2009. a juuni - 2011. a jaanuar) õppisid Rõngu kooli õpilased
rahvamaja, hooldekodu, vallamaja ning lasteaia ruumides. Kaks algklassi asusid õppima HelveSirle ja Toivo Päidi klassiruumideks kohandatud eramus.
24. jaanuaril 2011. aastal toimusid tunnid juba uues, renoveeritud koolimajas.
25. jaanuaril 2011. aastal avati pidulikult renoveeritud koolimaja.
2011. aasta oktoobris tähistati hariduselu 325. aastapäeva. Direktoriks oli Ene Paks.

1. septembril 2013. aastal

Alates 2014. aastast ilmub ühiskonnaõpetuse õpetaja Aleksander Tamme eestvedamisel
koolileht Teritaja.
2015/16. õppeaastal alustas Rõngu Keskkoolis õpinguid 212 õpilast. Direktoriks on Hilju Erik.
Tuntumad vilistlased on Elmar Kits (maalikunstnik), Hannes Bleive (helilooja), Olaf Roots
(dirigent), Eduard Visnapuu (muusikapedagoog), Kristjan Teder (lillemaalija), Juhan Paberit
(skulptor), August Tomingas ehk Kusta Toom (kirjanik, ajakirjanik), Kristjan Jaama
(lambatõugude aretaja), Artur Jaama (ploomiaretaja), Eduard Türk (näitleja), Endel Ruubel
(jalgrattasportlane), Paul Ruubel (näitleja), Ago Sisask (idamaa keelte filoloog), Toomas Tenno
(Tartu Ülikooli keemiaprofessor), Ahti Puudersell (näitleja), Andero Ermel (näitleja).

Rõngu koolimaja 2013. aastal

Foto: Hille Raja

