
Lühidalt Rannu kooli ajaloost. 
 
Kooliharidust on Rannu mail jagatud praeguse seisuga 314.aastat. 
Arhi ividokumentidest selgub, 17 1683.a. ei ole Rannus olnud köstrit  
ja lapsed ei ole saanud lugemise õpetust, kuid juba järgmine 
dokument 1689 aastast märgib, et Rannu kihelkonda asutati kool, 
õpilaste arvu ega köstri nime märgitud ei ole. Samuti ei ole täpselt  
teada kooli  asukoht. Kooli  rajamine Randu on ilmselt seotud Bengt 
Gottfr ied Forsell iuse tegevusega. Tema poolt  Tartu lähedal 1684 
aastal asutatud seminaris sai koolmeistr i ettevalmistuse ligi 160 
eesti noormeest. Suur osa neist tegutses koolmeistrina just Tartu 
ümbruses. Kooli  asutamisel Randu võis kaasa aidata ka Li ivimaa 
maapäeva otsus 1687aastast, et igas kihelkonnas peab olema kool 
ja mõisnik peab koolmeistri le palka maksma. 
Põhjsõja raskused pidurdasid koolide tegevust kogu Eestis, 
sealhulgas ka Rannus. Järgmised teated ongi Põhjasõja järgsest 
perioodist. On teada, et Rannu pastor J.C. Meder on hakanud 
rohkem tähelepanu osutama koolitegevuse elavdamisele. Ometi on 
ka sõja t ingimustes laste õpetamine toimunud. Nii on andmeid, et 
1717.a. oli Rannu köstri l  Michael Ki lckil  5 õpi last. (M. Kilck ise ol i  
üks neist talunoorukeist, kes olid õpetust saanud Forseliuse 
seminaris). 
18.saj. keskpaiku oli koolitegevus aktiviseerunud. Rannus töötas 
köstrikool 72 õpilasega ja on märgitud, et Rannus oli  1 õpi lane 
kolme pere kohta. Köstrikooli le l isanduvad mõisakoolid, mida 
1768.a. andmete põhjal olid 4: Lapetukme, Vil lemi, Verevi ja Rakke. 
1834 aasta andmete põhjal on juurde asutatud vene õigeusu 
koguduse kihelkonnakool kir iku juures ja selle abikool Nirvus ( 
Valgutas) ning Koopsi kool. 
Meie kooli otseseks eelkäijaks ol igi Koopsi kool, mis 1919.a. toodi 
üle tühjaks jäänud Rannu mõisa härraste majja, kuna Koopsi kooli  
hooned olid lagunenud. Eest Vabari igi sünniga sai alguse ka Rannu 
mõisa 6-klassi l ise Kõrgema Algkooli tegevuse. Esimeseks 
kooli juhatajaks ol i Selma Turp, hil jem Salme Nõmme, õpilaste arv ol i  
64, tegutses 1. ja 2.klass. 1920.a.asus kooli juhatajana tööle August 
Kull ja l isandusid uued klassikomplektid. 1922 / 23 õppeaastal 
töötas 3 klassikomplekti  1 – 2, 3 – 4 ja 5 – 6 klass. Samaaegselt 
Rannu 6 –klassi l ise Algkooliga töötas kir iku juures 
Kaheksaklassil ine Algkool, mille juhatajaks oli  1919.a. Märt 
Kaasikmäe (end. Kitsing). Märt Kaasikmäe ol i pikka aega – 30 
aastat Rannu Algkooli juhatajaks. 1951.a. avati kooli juures vene 
õppekeelega klassid. 
Eesti Vabari igi algaastail oli kooli töös suuri raskusi. Rahapuudus, 
küttepuudus, vana mõisamaja, mis vajas hädasti remonti. Ometi 
suudeti tööd jätkata, mil les on suuri teeneid kooli juhataja Alide 
Lodil, kes asus sel lele kohale 1923.a. ja kellest kujunes kooli hing. 



Rakendati tööle karskusring, ajalooring, lootusring “Koit”,  
õppurühing, anti välja õpi laste ajakirja “Rehepapp”. Õpilaste üldarv 
neil aastai l on 90 – 114 piires, kusjuures kohustuslik oli vaid 4 
klassi, 5 –6 klassi astusid tavaliselt vaid need, kes kavatsesid edasi 
õppida.  
Tavapäraste koolipidude ja ekskursioonide kõrval kajastab kroonika  
suurema üritusena 1935.a. toimunud raamatu aasta üritusi. Samal 
aastal alustasid kooli juures tegevust ka noorkotkaste ja kodutütarde 
rühmad. 
1939.a. 16.jaanuaril tähistat i Rannu vabastamise 20-aastapäeva. 
Külla saabunud peaministrit hr. Eenpalu tervitasid ka Rannu kooli 
õpilased, ulatades peaministr i le ja maavanemale li l led. Seist i 
spaleeris ja lausuti ka tervitussõnad. 
Kooli tegevuse kohta 1940-st kuni 1960.a.puuduvad olulised 
andmed. On teada vaid, et 1944.a. sügisel muudeti kool 
7.klassi l iseks. Töötati l i i tk lasside  põhimõttel. Pikka aega töötas 
kooli juhatajana Al.  Kaarna 1950 – 60, õppealajuhatajana Helgi 
Kopti. Hi l jem töötas Al. Kaarna õppealajuhatajana. 
1961.a. sügisel nimetati kool ümber 8-klassil iseks kooliks. Kooli 
direktoriks sai 1960.a. Alfred Parisalu, õppealajuhatajaks 1964.a. 
Juta Loide. Õpetajate arv neil aastai l oli 12 – 14. 
Aastai l 1963 – 65 töötas Rannu kooli juures maanoorte õhtukool,  
kus 8.klassi kursuse omandas ühel aastal 18 maanoort, teisel 2. Töö 
vanas majas oli keerukas. Igal aastal tuli teha remonti, paigaldati  
tugesid. Tihedad töösidemed olid kohaliku majandiga, kes abistas 
kooli  materiaalselt, vastutasuks töötasid õpilased kevad- ja 
sügisperioodil  pidevalt majandi põldudel kivikoristamisel,  
kartulivõtmisel. Palju abistati metskonda puude istutamisel ja 
hooldustöödel. 
Uue koolimaja ehitamise probleem kerkis esile 1965.a.ja 1966.a. 
alustat i uue maja ehitustöid. Projekti autor oli A. Kekkonen, 
ehitustöid teostas Tartu Kolhooside Ehituskontor. Uue maja pidulik 
avamine toimus 1.sept.1967.a. Toimus direktorite vahetus, uueks 
direktoriks sai senine Valguta kooli  direktor Aksel Ti ideberg, kes 
töötas koolis aga ainult 1 aasta. Elukoha vahetusega lahkunud Aksel 
Ti ideberg vahetas 1968.a. väl ja I l ja Tuhk, kes oli kooli  direktoriks 
1992 aastani.  Võimla ehitamine venis veel 2 aastat ja kehalise 
kasvatuse tunde tuli anda vanas koolimajas, mille kohale 
praeguseks on kerkinud uus rahvamaja. 
Direktor I.Tuha eestvõttel teht i ära suur töö ainekabinettide 
rajamisel,  mis tunnistat i rajooni parimateks. Väga palju töötasid 
õpetajad, kooliteenijad, lastevanemad ja ka õpilased staadioni 
ehitamisel ning pargi tajamisel. Esimese puu – tamme – iastutas 
rajatavasse parki 7.klassi õpi lane Aare Leisson 13.mail 1971.a. 
Asfalteerit i koolimaja ümbrus. Koolis töötas palju r inge, osaleti  
rajooni üritustel ja korduvalt jõut i ka vabari igi tasemele ( biol.,  



ingl ise ja eesti keeles, ajaloos ). Noil  aastail organiseeritud koolide 
vahelises aruandluses püsis Rannu kool üle 10 aasta esikohal.  Vi idi 
sisse täiendavad kehalise kasvatuse tunnid kõigi le klassidele 
(2+2 t.nädalas), algklasside õpilastele õpetati ingl ise keelt. Koolis 
alustas tööd muusikaklass. Nimetatud lisaõpetused toimusid 
lastevanemate kulul. Nii õppetöös kui ka ühiskondlikes üritustes ja 
sporditöös oli meie kool pidevalt rajooni paremate hulgas. Kohaliku 
majandi abiga valmis 1969.a. sügiseks normaalmõõtmetega võimla. 
1972/73. õppeaastal rajati õpetajate, õpilaste ja kooli töötajate poolt  
korral ik staadion. 
1975.a. l i ideti kooli juurde seni Rannu algkooli juures tegutsenud 
vene õpilaste komplekt. Õppealajuhatajana asus tööle Aino Kaarna. 
1988, 1.septembrist muudeti Rannu kool keskkooliks. Esialgu avati 
vaid esimene keskkooli klass, igal aastal l isandus üks klass. 
Esimene keskkooli lend lõpetas 1991.a. kevadel 5 õpilasega. 
Rannu kool on aegade jooksul üle elanud mitmeid õppesuundi, 
näinud mitmeid ettevõtmisi.  
 
 Rannu keskkoolis on aegade jooksul õppinud palju praeguseks tuntud teo 
ja loomeinimesi. 
Ruth Paimre - neurokirurgia professor (esimene naisprofessor  
    vabariigis) 
Mats Traat  - kirjanik 
Raili Sule  - muusikateadlane 
Lennart Jõela - dirigent 
Henn Timm -  bioloogiateaduste kandidaat 
Tõnu Timm - kitarrist 
Herman Pallon - üle 40 x-ne vabariigi meister maadluses 
Leegi Tamm - paljukordne vabariigi meister murdmaajooksudes 
Kalev Timmermaa mitmekordne vabariigi meister keskmaajooksudes 
Priit Põldmaa - vabariigi meister võrkpallis 
Alo Lõhmus - ajakirjanik “Postimehe” toimetus 
 


