
Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Koosoleku aeg: 18.10.2012 kell 18.00-20.00 

Kohal viibisid: Margus Pedaste, Mart Oja, Janek Saarepuu, Sirje Lätt, Andres Kalamees, Kairi Solmann, 
Peep Peterson, Sander Nurk, Andres Linnas. 

Puudus: Enn Ööpik, Toomas Peterson, Saskia Jõers. 

Kutsutud: Toomas Samm (direktor), Raigo Kalamees (Riigi Kinnsivara AS esindaja), Rasmus Rääk 

(õpilaste uus esindaja hoolekogus). 

Protokollis: Kairi Solmann. 

Päevakord: 

1. Ülevaade MRK ehituse kulgemisest ja arutelu (kutsutud Raigo Kalamees ja Riho Arusoo, 
osaleda ei saa Riho Arusoo – puhkusel). 

2. Arutelu seoses MRK vanemate küsitlusega. 
3. MRK meditsiinitöötaja ülevaade meditsiiniteenuse reguleeritusest koolis (kutsutud kooliarst 

Eve Männik, kes ei saa osaleda muude töökohustuste tõttu). 
4. MRK hoolekogu töökava õppeaastaks. 
5. Lapsevanematelt laekunud ettepanekute-küsimuste arutelu: hoolekogu liikmete valimise 

kord, lastevanemate osalusel talgute korraldamine. 
6. Kohapeal algatatud küsimused: MRK rendihindade heakskiitmine. 

 

Arutelu ja otsused: 

1. Ülevaade MRK ehituse kulgemisest ja arutelu (kutsutud Raigo Kalamees ja Riho Arusoo). 

Raigo Kalamees andis ülevaate ehitustööde seisust.  Majasisese küttesüsteemi ja ventilatsiooni tööd 

on enamvähem tähtajalised, mahajäämus on fassaaditöödes – tööjõunappuse tõttu. Töövõtja 

kinnitab, et saab objekti tähtajaks valmis, tehtud on uus tööde graafik, millest on kinni peetud. Kõik 

tööd peavad olema 30. novembriks valmis. 

Peauks ei ole veel kasutuses, tööd on veninud (pidi valmis olema 41. nädalaks). Eeldatavalt 

lõpetatakse tööd vaheajal ning peale seda saab väljapääsu taas kasutada. Soojasõlm vahetatakse ja 

ventilatsiooniagregaat paigaldatakse koolivaheajal. 

Õpetajate ja õpilaste esindajate hinnangul on olukord septembriga võrreldes parem, nii müra kui 

temperatuuri mõttes. Peale ventilatsioonisüsteemi paigaldamist tuleks teha helipidavuse katse. 

Kooli vara säilimine on jätkuvalt murekoht, eriti põrandad. Töövõtjaga on kokkulepe, et peale tööde 

lõppu põrandad vahatatakse (nt jõuluvaheajal). 

Otsus: Informatsioon teadmiseks võtta. Teeme tööde vastuvõtjale ettepaneku peale remonditööde 

lõppu viia klassiruumides läbi helipidavuse katse. 

 



2. Arutelu seoses MRK vanemate küsitlusega. 

Eelnevalt on saadetud lühikokkuvõte ja pikemad lisad kevadisest küsitlusest. Neist lähtudes kavandas 
hoolekogu edasisi samme.  

Otsus: Õppenõukogus tutvustab küsitluse tulemusi direktor. Kooli nõukoda analüüsib saadud 

kvalitatiivseid andmeid detailsemalt ja selekteerib välja need, millele oleks vaja reageerida. 

Lapsevanematele saadame tulemustest lühikokkuvõte rõhutades piiranguid üldistuste tegemiseks. 

Saadetava teksti kohta teevad hoolekogu liikmed parandusettepanekuid kuni 25. oktoobrini. 

Järgmisel hoolekogu koosolekul võetakse päevakorda küsimus lapsevanemate tihedamast 

kaasamisest õppe- ja kasvatustöösse. Järgmisel aastal küsitlust korratakse, see viiakse läbi aprillis, 

leitakse tõhusam viis info levitamiseks vanematele ja kontrollitakse järjepidevalt vastuste 

laekumist klasside lõikes juhtides edasist tähelepanu vastavalt vajadusele. 

 

3. MRK meditsiinitöötaja ülevaade meditsiiniteenuse reguleeritusest koolis. 

Hoolekogu tutvus kooli arstilt laekunud ülevaatega. 

Direktor informeeris olukorrast, et Riia tn õppehoones ei ole praegu meditsiiniteenus tagatud, sest 

puudub sobiv ruum. Ruum kohandatakse sobivaks peatselt algava remondi käigus ning uuest aastast 

saab ka seal hoones meditsiiniteenus olema. 

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Soovitada täienduskoolitusrahadest korraldada 

õpetajatele esmaabikoolitus, et õpetajad oskaks reageerida kui midagi peaks juhtuma. Soovitame 

ka kerge trauma puhul jätta laps meditsiinikabinetti jälgimisele igal juhul, kui lapsevanemaga on 

kontakti võetud ja lapsevanem seda soovib (kontakti võttes on vajalik küsida, samuti vaja kokku 

leppida, kas vanem tuleb järgi). Teha ettepanek vähemalt algklasside õpilaste vanematele 

teavitada klassijuhatajat tervisprobleemidest, mis võivad olla eluohtlikud (see oleks vabatahtlik, 

mitte kohustus). Samuti palume kaaluda, kas mõningatest probleemidest oleks vaja rääkida 

kaasõpilastega, kes on väga sageli omavahel koos (eriti vanemate õpilaste puhul võib teatud 

juhtudel olla teadlikust kaasõpilasest enam abi kui õpetajast, sest iga õpetajani probleemid ei 

jõua). 

 

4. MRK hoolekogu töökava õppeaastaks. 

Otsus: kokku lepiti korraliste koosolekute toimumisajad – 13. detsember kell 18, 28. veebruar kell 

18 ja 9. mai kell 18. 

 

5. Lapsevanematelt laekunud ettepanekute-küsimuste arutelu. 

- hoolekogu liikmete valimise kord 
- lastevanemate osalusel talgute korraldamine 

Otsus: hoolekogu liikme valimise protsessi täpsustada, kaaluda valimiste nihutamist sügisesest 

kevadistele lastevanemate koosolekutele (klassikoosolekud). Hoolekogu koosolekul 28.02.2013. 

käsitletakse teemat põhjalikumalt, direktor valmistab ette protsessi kirjelduse. Lastevanemate 



osalusel talgute korraldamise idee osas paluda Jane Võssolt järgmiseks hoolekogu koosolekuks 

(13.12.2012) täpsemat nägemust, mida siis arutatakse. 

6. Kohapeal algatatud küsimused: 

- MRK rendihindade heakskiitmine 

Direktor tutvustab olukorda – seoses Riia 25 õppehoone kasutuselevõtuga on juurde tulnud 3 

renditavat ruumi. Tuleks kokku leppida nii need hinnad kui ka Vanemuise tn õppehoone hinnad 2013. 

aastast.  

Otsus: Rendihindade osas otsus teha järgmisel hoolekogu koosolekul, kui on enam informatsiooni 

(analoogsete ruumide rendihinnad teistes kesklinna piirkonna koolides). Teavitada rentnikke, et 

praegused hinnad kehtivad 2012. aasta lõpuni. Hinnakirjas eristatakse kaks hinda – täishind ja 

soodushind õpilaste rühmadele. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/             /allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Pedaste             Kairi Solmann 
Koosoleku juhataja             Protokollija 


