
Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosolek   

Koosolek toimus 25.01.2017 kell 18.00- 19.05. 

Osalejad: Tõnis Asson, Taavi Palm, Kaia Tuhkur, Margit Reimets, Kaidar Raudmets, Rachel 

Kõllo, Kätlin Kikas,  Jarno Laur, Lea Pauts, Kristi Terep, Dagmar Narusson, Kristjan Kostabi, 

Urmas Hein. 

Puudujad Ester Rosin, Mart Vellak. 

Kutsutud: kooli direktor Enn Ööpik. Koosolekut juhtis hoolekogu esimees Tõnis Asson. 

Direktori ülevaade olukorrast. 

Eelmine nädal toimus gümnaasiumite ühiskatsete tutvustus 9. kl.  ja lapsevanematele. 

Õpetajate koosseis on muutunud, sügisel palgatud  kümnest uuest õpetajast kahega lõpetati 

katseaja lõppedes tööleping, asendajad leitud, õpetöö jätkub. 

Ehitustööd: Uus pahtel ja värv on väikeses saalis ja tagatrepil. Märtsist augusti lõpuni toimub 

staadionihoone ja kunstmuruväljaku rekonstrueerimine. 

Liikumakutsuv kool projekt jätkub, hetkel on käsil mängujuhtide,  õpetajate koolitamine. 

Ettevalmistused on käsil  liikumispeoks ja noorte laulu- ja tantsupeoks. Koorid käivad 

ettelaulmistel. Liikumispidu tuleb suures Vanemuises kahe etendusega. 

Järgmisel õppeaastal alustab kooliteed taas ilmselt 5 esimest klassi, seetõttu on uut 

klassituba vaja. Riia tn maja õpetajatetuba saab klassitoaks. Muusikaklassi katsed toimuvad 

koolivaheajal.  

Ühe õpetaja töövaidlus on kaevatud edasi ringkonnakohtusse.  

Küsimused:   

5 kl matemaatikaklasside teema,  kuidas lahenes? Hästi. 

Toitlustamises kas on probleeme? Viimased kaks kuud pole toidu osas pretensioone olnud.  

Maksmise ja võlgnikega toimetab toitlustaja ise.  

Pinksilauad? On populaarsed, üks veel mahuks. Pingid koridoridesse valmivad pikkamööda, 

kõik on seni kasutuses. 

Üldine arutelu „Liikumakutsuva kooli“ projekti osas. Õueala ja muu füüsilise keskkonna osas 

projekt hetkel seisab: visioonikavand on olemas, eskiislahendust on vaja, et 

hinnakalkulatsioone saaks täpsemalt teha.  Ühisrahastus oleks vajalik pinna 

ettevalmistuseks, hiljem saab atraktsioone jupikaupa soetada. Väliõppeklasside loomine on 

projektis sees. Hoolekogu võtab ühendust TÜ poolse projektijuhiga.  Lapsi tuleb liigutada! 



Küberkiusamine ja sotsiaalprobleemid virtuaalmaailmas 

Hoolekogu tunneb muret küberkiusamise osas, kes vastutab kui nad kooli ajal/territooriumil 

virtuaalselt üksteist sotsiaalmeedias kiusavad.  Milline on hetkeolukord, kas on probleeme. 

Direktor: 5-6 klass on tavaliselt see vanus, kus tuleb ette küberkiusamist, enam tüdrukute 

hulgas. Veebikonstaabel on käinud loenguid pidamas.  Õpetajad samuti harivad lapsi neil 

teemadel. 

Õpilasesinduse esindajad kinnitavad, et FB/sotsiaalmeedia on neile infovoo haldamiseks 

sobivaim keskkond. 

Küberkursus toimub alles  gümnaasiumiastmes. Tehti ettepanek kaasata kursuse läbinud 

gümnasiste  algklassi lastele kübermaailma tutvustamisel, ohtude teadvustamisel ja neti 

etiketti õpetamisel.   

Ka vanemad vajavad koolitamist ning peavad lapsi nõustama, toetama, aitama ja suunama 

ning kontrollima.  

Kokkuvõtteks: Teema vajab pidevat käsitlemist nii kooli, kui ka lapsevanemate poolt. 

Eelarve 

2017 eelarve on tutvustatud ja teadmiseks võetud. 

Järgmine hoolekogu  koosolek toimub  26.aprillil. 

Protokollis Lea Pauts   25.01.2017 

 

 

 

 


