Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 15.12.2011 kell 18.00-20.10
Kohal viibisid: Margus Pedaste, Enn Ööpik, Mart Oja, Janek Saarepuu, Sander Nurk, Toomas Peterson
(1-5), Sirje Lätt, Saskia Jõers, Kairi Solmann.
Puudusid: Andres Kalamees, Peep Peterson.
Kutsutud: Toomas Samm
Protokollis: Kairi Solmann
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vastuvõtukord.
Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord.
Tervishoiuteenuse osutaja ülevaade.
2011. a eelarve kokkuvõte.
2012. a eelarve.
Arengukava 2012-2014 täiendatud versioon.
Klasside jõulukaunistuste konkursitööd hoolekogu eriauhindade otsustamiseks.
Kohalalgatatud küsimused:
a. Info Tartu hoolekogude ümarlauast
b. Info seoses hoolekogu eelmisel koosolekul koostatud kirjaga
c. Info matemaatika haru avamisest

Arutelu ja otsused:
1. Sisseastumiskord.
Hoolekogu tutvus korraga ning arutas läbi ettepanekud selle arendamiseks.
Otsus: hoolekogu soovitab koolil kinnitada vastuvõtukord arvestades järgmist: esimesse klassi
avalduste esitamisel teavitada kavast moodustada 5. klassist matemaatika eriklass; täpsustada
muusikaklassi vastuvõtutingimuste sõnastust; kaaluda kooli astumise avalduse elektroonse
esitamise võimalust ning avalikustada vastuvõtukord kooli kodulehel. Hoolekogu toetab
matemaatika eriklassi(de) avamist alates viiendast klassist.

2. Arenguvestluste tingimused ja kord
Hoolekogu tutvus korraga ning arutas läbi ettepanekud selle arendamiseks.

Otsus: hoolekogu soovitab koolil kinnitada arenguvestluste korraldamise tingimused kord Mart
Reiniku Koolis arvestades hoolekogu tehtud ettepanekuid ja kommentaare. Soovituslikuna tuleks
korda lisada lastevanematele suunatud küsimustik õpilase analüüsiks enne arenguvestlust.

3. Tervishoiuteenuse osutaja ülevaade.
Hoolekogu tutvus tervishoiuteenuse osutaja ülevaatega ning võttis info teadmiseks.

4. 2011. a eelarve kokkuvõte.
Direktor tegi ülevaate 2011. a eelarve kasutamisest. Arutati võimalusi töö korraldamiseks kahes
koolimajas (Vanemuise 48 ja Riia 25), peamiselt tualettide ja sööklaga seonduvalt. Jätkuvalt tuleb
prioriteediks seada mõlemas majas Päästeameti ja Tervisekaitseameti tehtud ettekirjutustes toodud
puuduste likvideerimine (sh ventilatsiooni tagamine). Peeti vajalikuks arutada järgmisel koosolekul
MRK investeeringute vajadusi Tartu teiste koolide vajaduste taustal ja selleks kutsuda koosolekule
linnavalitsuse esindajad.
Otsus: Info eelarvest teadmiseks võtta. Edaspidi eelarve tegemisel meeles pidada tuletõkkeuste
olulisust, samuti ventilatsiooni ja tualettide teemat. Uue koolimaja puhul kaaluda, kas
majanduslikult mõistlikum oleks konteinerites viia söök teise koolimajja või ehitada sinna köök.

5. 2012. a eelarve.
Direktor tutvustas eelarvet. Info võeti teadmiseks, kuid võrdlemine varasemate aastatega ja
ettepanekute tegemine on võimalik järgmisel aastal.

6. Arengukava 2012-2014 täiendatud versioon.
Hoolekogu tutvus arengukava uue versiooniga. Info dokumendi arendustest võeti teadmiseks.

7. Klasside jõulukaunistuste konkursitööd hoolekogu eriauhindade otsustamiseks.
Direktor tutvustab kaunistusi järgmistes kategooriates: uksed, laste tööd ja seaded. Direktorile esitati
soovitused preemiate andmiseks.

8. Kohalalgatatud küsimused.
Info hoolekogude ümarlaualt.

Margus Pedaste tutvustas plaani korraldada hoolekogude ja linnavalitsuse (sh haridusosakonna)
kohtumine koolivõrgu teema arutamiseks linna arengukava kontekstis ning sellega teha algust
regulaarse diskussiooniga nimetatud partnerite vahel.

Süvendatud matemaatika klassi avamine
Leiti, et matemaatika ja tehnoloogiavaldkonna laiem sissetoomine on põhjendatud ja vastavat tööd
tuleb jätkata.

Hoolekogu kiri linnavalitsusele.
Hoolekogu 14.11.2011 koosolekul koostatud kirjale ei ole vastust.
Otsus: järelpärimise linnapeale koostavad direktor ja hoolekogu esimees uue nädala alguses, enne
22.12.11 koosolekut.
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