Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg:28.08.2017 kell 18.00 -19.15
Kohal viibisid: Tõnis Asson, Rachel Kõllo, Taavi Palm, Lea Pauts, Kristjan Kostabi, Ester
Rosina, Kristi Terep, Jarno Laur, Kätlin Kikas, Kaia Tuhkur, Urmas Hein, Dagmar Narusson.
Puudusid: Kaidar Raudmets, Margit Reimets, Mart Vellak.
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Päevakord:
1. Klassikomplektide suurused
2. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks
3. Valimised koolis
Arutelu ja otsused:
1.Klassikomplektide suurused
Kooli direktor andis ülevaate klassikomplektide suurustest.
Seadusega on ette nähtud, et klassis on 24 õpilast. Hoolekogu võib anda loa normist
suuremate klasside avamiseks.
Mart Reiniku Kool soovib avada uuest õppeaastast klasse, kus on nimekirjas üle 24 õpilase.
Hoolekogu arutas erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks (uus paralleelklass, väikeklass,
klassikomplekti suurendamine kuni kahe õpilase võrra).
Kool plaanib moodustada algaval õppeaastal järgmised normist suuremad klassid:
1.B 25 õpilast
4.A 25 õpilast
4.B 25 õpilast
4.C 26 õpilast
4.D 26 õpilast
5.A 25 õpilast
5.B 25 õpilast
5.C 25 õpilast
5.D 26 õpilast
6.B 25 õpilast
7.B 25 õpilast
8.A 25 õpilast
8.B 25 õpilast
9.D 26 õpilast
Otsus: Kaheteist poolthäälega otsustati lubada moodustada algaval õppeaastal
ülaltoodud normist suuremad klassid.
2.Valmisolek uueks õppeaastaks
Kooli direktor andis ülevaate. Koolis alustab õppimist 121 esimese klassi õpilast viies
paralleelis. Kooli õpilaste arv on kasvanud 878-lt eelmisel õppeaastal 918-ni algaval
õppeaastal. Lahkunud õpetajate kohad on konkursiga täidetud, tööd alustab kuus uut õpetajat.
Uuendusena alustab ka osalise koormusega haridustehnoloog.
Toitlustamises toimub muutus, käesolevast õppeaastast toimuvad kõik koolitoiduga seotud
arveldused e-keskkonnas ARNO.
Klassiruumid on õppetööks valmis, staadionihoone on töös, valmib oktoobris, staadionimuru
on kasutatav alates septembri keskpaigast.

Ujumise algõpetuse tunnid on uuest õppeaastast Auras varasema Vanemuise 35 basseini
asemel.
Koolivahaajad muutuvad, lisandub viies koolivaheaeg.
Uue õppeaasta üritused toimuvad suuresti Eesti 100 egiidi all näiteks liikumispidu on
ühendatud Eesti Vabariigi sünnipäeva aktusega ning liikumispeo teema on vastav.
Loovtöödega soovitakse portreteerida ning kirjeldada 100 eesti kultuuritegelast, klassid
koguvad 100 jooksukilomeetrit jne.
3. Valimised koolis
Seoses kohalike omavalitsuste valimisel valimisea langetamisega on väike osa kooli õpilastest
valimisealised. Kooli juhatus valimisreklaami kooli ei lubaks. Hoolekogu toetab kooli juhatust.

Kohapeal algatatud teemad:
4. Kooli õue ala ideekavandi teostamine kaasava eelarve kaudu
Kooli vanematekogu esitas kahe koolimaja vahelise ala liikumis ja õues õppe toetavaks
kujundamise ideekavandi kaasava eelarve konkursile. Jõutud on lõppvooru, kus kaks 75 000
eurot rahastuse saavat projekti selguvad linnaelamine enamhäältega. Hääletus toimub 5-11
oktoober. Vanematekogu koos kooli juhatuse ning õpilasesindusega koguneb kampaaniat
planeerima 6. septembril kell 18.00.
5. Koolivormi küsimus
Vanematekogust kasvanud teema, võiks alustada väikeste sammudega näiteks teklist.
Hoolekogu soovitas uurida ajaloolist tekli regelementi – Tartus on korporatsioonidel
pikaajalised traditsioonid. Teklil peaks olema ka statuut. Samuti leiti, et lastele oleks tekli
kandmine auasi, kui see tuleks välja teenida. Alternatiivina võiks see olla lastevanemate
kingitus koolile ja lastele Eesti 100 puhul.
Otsus: Hoolekogu järgmine korraline koosolek on 13. november kell 18.00.
Koosoleku juhataja: Tõnis Asson
Koosoleku protokollija: Lea Pauts

