
Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
 
Koosoleku aeg: 17.02.2016 kell 18.00 -19.30 
 
Kohal viibisid:  Lea Pauts, Mia Marie Randaru, Ester Rosin, Reet Kiidjärv, Tuuli Hiiesalu, 
Tõnis Asson, Indrek Jaks, Signe Söömer, Kristjan Kostabi. 
 
Puudusid: Mart Vellak. Taavi Palm, Kristi Terep, Karolina Antons, Lemmit Kaplinski. 
 
Kutsutud:  Enn Ööpik (direktor) 
 
Protokollis:  Tuuli Hiiesalu 
 
Päevakord: 
 
1. Ülevaade kooli tegemistest. 
2. Vanematekogu tegemised. 
3. Hoolekogu nägemus milline on Reiniku kool aastal 2021 - sisend arengukavasse. 
 
 
Arutelu ja otsused: 
 

1. Ülevaade kooli tegemistest 
 
Kooli direktor rääkis kooli arengukava 2017-2021 hetkeseisust. Arengukava on läbi vaadatud 
õpetajate poolt ja hetkel tegeleb selle kirjutamisega väiksem töörühm. Hoolekogu ette tuuakse 
arengukava järgmisel koosolekul aprillis. Tartu linnavalitsusele esitatakse see 31. juuniks. 
Lisaks arutleti veel järgmistel koolielu puudutavatel teemadel: 

• Uuenes kooli koduleht, mida haldab nüüd rohkem inimesi. 
• Sügisel ollakse valmis jälle vastu võtma viit esimest klassi.  
• Tartu gümnaasiumid korraldavad põhikooli lõpetajatele ühised sisseastumiskatsed. 
• 4. klassi vanematele toimus koosolek, kus räägiti täpsemalt reaalklassi 

moodustamisest. 
• 18.-20. mail on tulemas rahvaste sõprusele pühendatud kooliolümpiamängud. 
• On toimunud muudatusi õpetajate koosseisus. 
• Õpilased tõid välja mõned toitlustamisega seotud probleemid (ebaühtlased portsjonid, 

lahja supp). Toitlustusprobleemidega tuleb tegeleda, kuid esmalt tuleb probleemid 
kaardistada. Õpilasesindus on valmis viima õpilaste hulgas läbi toitlustamist 
puudutava küsitluse.  

• Õpilaspiletid bussipiletitena toimivad hästi, sest palju on tulnud välja anda dublikaate 
kuna on tekkinud vajadus kasutada ja kaotatakse rohkem. 

 
2. Vanematekogu tegemistest 

 
Vanematekogu liige Lea Pauts andis ülevaate vanematekogu tegemistest. Vanematekogu on 
käinud koos kaks korda. Vanemad on jaotatud kolme töörühma, kus tegutsetakse vastavalt 
oma ülesannetele. Vanematelt on tulnud juba järgmised ettepanekud: 

• Meil on muusikaklassid ja reaalklassid, aga ka teistel klassidel võiks olla oma suund. 



• Vanemad on valmis koolile appi tulema (näiteks laupäevakutele). On idee luua 
Facebook´i grupp aktiivsetele lapsevanematele. 

• Vanemad vajavad kujundava hindamise koolitust, kuna esimene kooliaste läheb 
vastavalt Tartu linna koolide kokkuleppele täielikult üle kujundavale hindamisele. 
Vanematekogu on koolituse korraldamise võtnud juba enda kanda ja otsib lektorit. 

 
3. Hoolekogu nägemus milline on Reiniku kool aastal 2021 - sisend arengukavasse. 

 
Arutleti, mis võiksid olla Mart Reiniku Kooli eesmärgid järgmise viie aasta jooksul. Leiti, et 
eelkõige peab kool ette valmistama inimese, kes saaks hakkama järgmisel haridustasemel. 
Rõhutati eetilise inimese kasvatamist ehk tähelepanu tuleks pöörata elementaarsele 
viisakusele ja väärtuskasvatusele. Arvati, et koolist võiksid tulla õnnelikud inimesed. Õpilased 
ise pidasid oluliseks seda, et kooli lõpetavad õpilased oskaksid viisakalt oma arvamust 
avaldada. Leiti, et kooli arengukava tehes tuleks silmas pidada ja vaadata ka erinevate 
gümnaasiumite arengukavasid.   
 
Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek toimub 20. aprillil kell 18.00. 
 
Koosoleku juhataja: Tõnis Asson 
Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu 
 


