Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 13.12.2012 kell 18.00-20.00
Kohal viibisid: Margus Pedaste, Mart Oja, Sirje Lätt, Kairi Solmann, Sander Nurk, Andres Linnas, Enn
Ööpik, Toomas Peterson, Rasmus Rääk.
Puudusid: Andres Kalamees, Janek Saarepuu, Peep Peterson.
Kutsutud: Toomas Samm (direktor).
Protokollis: Kairi Solmann.
Päevakord:
1. Tagasivaade MRK remondile (sh küsimused helipidavusest, valgusmõõtmisest, vara
säilimisest).
2. Võimalused lapsevanemate kaasamiseks õppe- ja kasvatustöösse.
3. Ülevaade kooli eelarvest.
4. Ülevaade eelmisel korral kokkulepitud sammude täitmisest: tagasiside arutelu nõukojas,
õppenõukogus, esmaabi koolituse kavandamine, meditsiinitöötaja tagasiside hoolekogu
ettepanekutele, kooli talgute korraldamine, kooli rendihindade otsustamine.
5. Kohapeal algatatud küsimused

Arutelu ja otsused:
1. Tagasivaade MRK remondile (sh küsimused helipidavusest, valgusmõõtmisest, vara
säilimisest).
Toomas Samm andis ülevaate ehitustööde seisust. CO2 vahenditest rahastatud tööd on lõppenud ja
üle antud. Riia 25 hoones käib remont, sealt üle jääva raha eest on võimalik renoveerida Vanemuise
48 hoone keldrikorrusel olevad tualettruumid (2013 suvel).
Probleemiks on Vanemuise 48 õppehoone vana majaosa katus, mis ei pea sooja, katuse räästasse
tekib ohtlikke jääpurikaid ning klassiruumide laest tuleb vett läbi (2 arvutit saanud kannatada). Enne
remonti sellist olukorda ei olnud ja seega on ilmelt midagi valesti tehtud kas projekteerimisel või
ehitamisel. Põhjuste väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks on vaja spetsialistide abi. Ettepanek
teha linnale märgukiri ehituse tagajärjel tekkinud olukorra kohta.
Otsus: Informatsioon teadmiseks võtta, katuse osas koostada linnavalitsusele märgukiri.
2. Võimalused lapsevanemate kaasamiseks õppe- ja kasvatustöösse.
Hoolekogu liikmete arutelu:
Otsida võimalusi muuta kommunikatsioon kooli ja lastevanemate vahel tihedamaks. E-kooli kõrval on
hea info vahetuse võimalus klasside listid. Kaaluda võiks ka ülekoolilist lastevanemate listi. Üks
võimalus moodustada nimekiri lapsevanematest, kes klasside liste haldavad ja jagada neile infot, et
siis vastavalt listidesse need suunaksid.
Järgmisel aastal võiks lastevanemate küsitluses võtta kaasamise teema fookusesse, küsides nii
infokanalite kui ka selle kohta, mida on lapsevanemad ise valmis panustama.
Lapsevanemaid võiks kaasata erialatundidesse praktiliste näidete jagajana, samuti organiseerida
õppekäike vanemate töökohtadesse.

Otsus: klassidele, kus veel ei ole lastevanemate listi olemas, teha ettepanek listi moodustamiseks
ja halduri leidmiseks vanemate hulgast. Listide haldurite kontaktid kokku koguda ja edastada ka
hoolekogule. Lapsevanemate kaasamise teema võtta fookusesse kevadel toimuval küsitlusel.
3. Ülevaade kooli eelarvest.
Toomas Samm andis ülevaate eelarveseisust 2012 ja kavadest 2013.
Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.
4. Ülevaade eelmisel korral kokkulepitud sammude täitmisest: tagasiside arutelu nõukojas,
õppenõukogus, esmaabi koolituse kavandamine, meditsiinitöötaja tagasiside hoolekogu
ettepanekutele, kooli talgute korraldamine, kooli rendihindade otsustamine.
Tagasiside lapsevanemate küsitluse tulemustele nõukojast ja õppenõukogust (direktor):
- õppenõukogus tutvustati küsitluse tulemusi
- kooli nõukojas küsitluse tulemusi ei ole arutatud. Ettepanek järgmisel kohtumisel siiski
küsitlusega saadud kvalitatiivseid andmeid detailsemalt analüüsida ja selekteerida välja
need, millele oleks vaja reageerida.
Esmaabi koolituse kavandamine (direktor):
- soovitasime täienduskoolitusrahadest korraldada õpetajatele esmaabikoolitus, et
õpetajad oskaks reageerida kui midagi peaks juhtuma. Kriisikäitumise koolitus toimub
jaanuari alguses.
Meditsiinitöötajale tehtud ettepanekutest vestles direktor meditsiinitöötajaga ning kui Vanemuise 48
õppehoonesse tuleb uus meditsiinitöötaja, tutvustab direktor hoolekogu ettepanekuid ka temale.
Kooli talgute korraldamine. Jane Võsso kogus elektrooniliselt infot mõtte sobivusest alustades oma
klassi vanematest. Enamasti ollakse valmis rahaliselt toetama, vähem nähakse võimalusi töös
panustada. Laiem teemaarendus jääb ajapuudusel uude aastasse. Ootame Jane Võssot järgmisele
hoolekogu koosolekule 28. veebruaril 2013, kui on konkreetsem kava. Samas võib oodata ideega teha
talgud tualettide korrastamiseks, sest selleks saab ilmselt vahendid linnavalitsuse eraldatud rahast.
Kooli rendihindade otsustamine. Arutelu tulemusena ei peetud vajalikuks kehtestada 2013. aastaks
uusi hindu.
Otsus: Info teadmiseks võtta. Rendihinnad uuesti üle vaadata mais 2013.
5. Kohapeal algatatud küsimusi ei olnud.
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