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Päevakord:
1. Klassikomplektide suuruse kooskõlastamine 2013/2014 õppeaastaks.

Arutelu ja otsused:
Direktor esitas ettepaneku kooskõlastamiseks koolile. Põhjusena sai välja toodud rahaline kokkuhoid,
kui viie esimese klassi asemel avatakse neli ning suur huvi teiste klasside vastu (õpilased ei mahu 24õpilaselistesse klassidesse ära, kui uusi juurde ei tee). Arutati, kas esimestes klassides oleks
mõistlikum avada neli või viis klassi. Nelja klassi puhul ületaks kahes klassis õpilaste arv piirnormi 24.
Samas jätaks viie klassi avamine ka hiljem „ruumi“ uute õpilaste vastuvõtuks ning üldiselt oleks hea,
kui klassis oleks vähem õpilasi ja õpetaja saaks neile enam individuaalselt läheneda. Samas leiti, et
augustis on juba veidi hilja arutada juba väljakuulutatud klassikomplektide ümberkomplekteerimist.
Seetõttu kalduti pigem seisukohale, et vastavad põhimõtted vajavad arutamist järgmiseks aastaks ja
reaalsel koosolekul.
Teiseks arutati, et õpilaste seisukohast ei ole ilmselt väga mõistlik kokkusobitunud klassikollektiivide
lõhkumine 4., 6. või 7. klassis. See tuleks kõne alla vaid siis, kui õpilaste ja vanematega see põhjalikult
läbi arutada, kuid seda ei saa teha augustis.
Kolmandaks arutati seda, kuidas tõlgendada klassikomplektide suurust reguleerivat määrust.
Täpsemalt, kas on võimalik moodustada klassikomplekti, mis on suurem kui 27. Üldiselt saadi aru, et
muutunud regulatsiooni alusel ei ole seatud „ülemist piirangut“ hoolekogu otsuseks, aga natuke
kaheldi. Arutelus jõuti seisukohale, et hoolekogu ei pea liialt süüvima seadusandluse tõlgendamisse
ning me saame esitada oma seisukoha, tuginedes kooli ettepanekule ja olemasoleva info põhjal
kujunenud seisukohtadele.
Neljandaks võeti eeldusena, et õppijate tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud ka suuremate
klassikomplektide korral.
Arutelule tuginevalt pandi hääletusele kolm alternatiivset otsusekavandit.
MRK hoolekogu toetab 2013/2014 õppeaastal koolis klasside piirnormi tõstmist järgmiselt:
Otsuse kavand A: I b – 26, I c – 25, IV a – 25, VI a – 26, VI b – 26, VI c – 26, VII b – 25, VII c – 25.
Otsuse kavand B: IV a – 25, VI a – 26, VI b – 26, VI c – 26, VII b – 25, VII c – 25.
Otsuse kavand C: I b – 26, I c – 25, IV a – 25, VI a – 27, VI b – 25, VI c – 25, VII b – 25, VII c – 25.
Hääletamine: 11 hoolekogu liiget hääletasid variandi C poolt.

Otsus: hoolekogu toetab Tartu Mart Reiniku Kooli klassikomplektide moodustamist piirnormist
suurema arvu õpilastega järgmiselt: I b – 26 õpilast, I c – 25 õpilast, IV a – 25 õpilast, VI a – 27
õpilast, VI b – 25 õpilast, VI c – 25 õpilast, VII b – 25 õpilast, VII c – 25 õpilast.

/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Pedaste
Koosoleku juhataja ja protokollija

