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Puudus: Andres Linnas 
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Päevakord: 

1. MRK kodukorra arutelu ja muudatusettepanekute tegemine. 
2. MRK vanemate küsitluse läbiviimine. 
3. Ülevaade MRK esimesest õppeaastast – positiivne ja negatiivne. 
4. Kohapeal algatatud küsimused: 

- info ehituse olukorrast; 
- meditsiiniteenus koolis.  

 

Arutelu ja otsused: 

1. MRK kodukorra arutelu ja muudatusettepanekute tegemine. 

Hoolekogu tutvus kooli kodulehel avaldatud kodukorraga. Toimus arutelu mille järgselt otsustati 

õppenõukogule teha ettepanekud järgmiste kodukorra punktide osas: 

Punkt 6 – koolist lahkumise juures kasutatakse sõnastust „arsti loal“, punktis 7 aga „kooli 

meditsiinitöötaja“. Ettepanek mõlemas punktis kasutada sama sõnastust st arst või meditsiinitöötaja.  

Punkt 7  - väljendi „lapsevanema palve“ asemel kasutada väljendit „lapsevanema taotluse alusel“. 

Punkt 11  - asendada sõna „koolimaja“ sõnaga „kooli“ (et oleks aru saada, et majast väljas). 

Punkt 14 – jätta ära sulgudes olev tekst „kuni kolmekordse maksumuse“  ning asendada sõna „kahju“ 

sõnadega „lõhutu/määritu taastamise kulud“. 

Punkt 17 - kaaluda vähemalt põhikooli II ja III kooliastmetes kohustuslikust õpilaspäeviku kaasas 

kandmise nõudest loobumist.  

Punkt 18 – sõnastada „kooli kehtiv hindamisjuhend“ jättes välja kuupäeva.  

Punkt 21 - sõnastada „III - õppenõukogu või hoolekogu“.  

Punkt 24 – lisada punkti viide ka esimesele klassile, ka neil toimub üritusi.  

Punkt 26 -  mobiiltelefoni väljalülitamise asemel nõuda mobiiltelefoni seadmist hääletule režiimile ja 

panemist koolikotti. Lisada lause lõppu täpsustuseks „kui neid ei kasutata õppeotstarbel“.  

Punktides 26 ja 27 - viited seadustele tuleks välja jätta. 

Punktides 28 ja 29 - sulgudes toodud „vaata kooli koduleht“. Sulgudes toomine ei ole hea. Pigem kirja 

panna, et avaldatakse kodulehel, kui tahetakse seda kohustust võtta (aga ei pea ka seda täpsustust 

tooma, sest kodulehel on muidki asjakohaseid materjale, millele kodukorras ei viidata).  

Üldised kommentaarid ja ettepanekud:  



 Korrastada dokumendi numeratsioon (praegu punktid: 28, 29, 39 ja 28).  

 Vaadata üle dokumendi struktuur ning sarnased punktid grupeerida teemade kaupa, et 

muuta dokument lihtsamalt loetavamaks ja arusaadavamaks. 

 Lühendite (nt PGS,  HTM) esimesel kasutamisel nimetus  välja kirjutada ja viidata, et edaspidi 

kasutatakse lühendina). 

 Vaadata üle, et kodukord sisaldaks kõiki nõudeid, mida PGS nõuab (praegu ilmneb 

süsteemsel ülevaatamisel puudusi). 

 

2. MRK vanemate küsitluse läbiviimine. 

Hoolekogu tutvustus Margus Pedaste poolt vilistlastelt ja lapsevanematelt kogutud tagasiside põhjal 

koostatud küsimustikuga. Küsimustik tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning põhikooli 

riiklikus õppekavas sätestatule ja Tartu koolijuhtide 2.-3. mai koosolekul arutatule (ootused 

põhikoolile). 

Tehti ettepanekuid täiendada küsimustikku: Lisada taustinfo osa sh lapse klassinumber, sugu. 

Lapsevanemalt võiks küsida, kas on kooli vilistlane. Lisada küsimus, kuidas hinnatakse rahulolu 

õppetöö valdkondadega erinevates kooliastmetest (nt humanitaar- ja reaalpoolega). Selleks kasutada 

uue õppekava jaotust aineteks ning paluda hinnata tugevust.  Kaaluda vastusevariandi „ei oska 

öelda“ lisamist.   

Klassijuhataja peaks lapsevanemaid teavitama, et e-koolis on üleval link küsitlusele. Infot tuleks 

levitada võimalikult aktiivselt erinevaid kanaleid kasutades. 

Otsus: Toetame küsitluse läbiviimist esimesel võimalusel veel käesoleval kevadel. Küsitluse 

tulemustega tutvume järgmisel hoolekogu koosolekul. Analüüsi aitab läbi viia Margus Pedaste. 

 

3. Ülevaade MRK esimesest õppeaastast – positiivne ja negatiivne. 

Direktor Toomas Samm andis ülevaate. 
 
Õpilasesindus on aktiivsem kui varem, traditsioonilised peod ja üritused on toimunud ja käivitatud 
uus üritus „Antiikolümpia“. Õppetulemused on head, tublisid premeeritakse reisiga ja direktori 
vastuvõtuga, kus teeb tervistussõnavõtu ka hoolekogu esimees.  Kollektiiv on jätkuvalt töökas, 
esimesi klasse tuleb juurde ja võetakse tööle uusi õpetajaid. 
Uue õppeaasta algus segane majandusliku poole pealt, eelarve varasemast oluliselt väiksem. Suvel 
ootavad ees ehitustööd Vanemuise 48 ja Riia 25 õppehoonetes, ajakava saab olema pingeline.  

 
Otsus: Soovitame koostada kriisiprogrammi olukorraks, kui septembriks ei ole remont täielikult 
valmis. Võimalusel kavandada uuele majale ilus ja kaugele nähtav silt kooli nimega. 
 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

Hoolekogu liikmed tõstatasid küsimuse meditsiiniteenuse kvaliteedist koolis sh kuidas reageeritakse 

õnnetusjuhtumite korral. Soovitav on õnnetusjuhtumi järgselt tagada meditsiinikabinetis lapse 



jälgimine kuni vanemate saabumiseni. Ilmnes, et ebaselged on reeglid sellistes situatsioonides 

toimetamiseks. Lapsevanemad ei tea neid reegleid. Meditsiinitöötaja käest tuleks uurida ja seejärel 

saab hoolekogu edasi arutada ja lastevanematele teada anda. 

Otsus: Hoolekogu teeb direktorile ettepaneku küsimus tõstatada ning vajadusel meditsiiniteenuse 

pakkujaga läbi rääkida. Tutvuda vastavate regulatsioonidega ning teavitada sellest lapsevanemaid. 
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