Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 22.10.2014 kell 18.00-20.00
Koht: MRK õppeklass, Vanemuine 45 hoones
Kohal viibisid: Karolina Antons, Lea Pauts, Mia Marie Randaru, Reet Kiidjärv, Signe
Söömer, Taavi Palm, Tuuli Hiiesalu, Tõnis Asson, Lemmit Kaplinski.
Puudusid: Ester Rosin, Indrek Jaks, Kristjan Kostabi, Mart Vellak
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Protokollis: Tuuli Hiiesalu
Päevakord:
1. Hoolekogu protokollija ja esimehe valimine
2. Hoolekogu töökorraldus
3. Kooli arengukava
3. Kooli aastapäev
4. Projekt TULUKE
5. Kohalalgatatu
Arutelu ja otsused:
1. Hoolekogu protokollija ja esimehe valimine
Karolina Antons esitas hoolekogu protokollija kohale Tuuli Hiiesalu ja Enn Ööpik hoolekogu
esimehe kohale Tõnis Assoni.
Otsus: Ühehäälselt otsustati hoolekogu protokollijaks valida Tuuli Hiiesalu ja hoolekogu
esimeheks Tõnis Assoni. Aseesimeheks valiti Lemmit Kaplinski.
2. Hoolekogu töökorraldus
Tutvuti väljavõttega Tartu linnavolikogu määrusest, mis kehtestab koolide hoolekogude
ülesanded. Arutati, kas hoolekogu peaks olema kaasatud õppekava tegemisse. Leiti, et
õppekava tuleks teha pikemaks perioodiks, et säiliks stabiilsus.
Otsus: Kui õppekavast valmib mingi osa, antakse see hoolekogule tutvumiseks.
3. Kooli arengukava
Enn Ööpik rääkis kooli arengukavast 2014-2016, mis on veel linnavalitsuse poolt kinnitamata.
Õpilasesindus on arengukava vaadanud ja andnud sellele oma heakskiidu. Kool näeb, et
arengukava tegemisel oleks võinud olla rohkem lastevanemate initsiatiivi ja on kohti, mis
vajaksid ülevaatamist ning parandamist.
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Otsus: Hoolekogu toetab kooli 2014-2016 arengukava. Kava uuendamine ja täiendamine
võetakse päevakorda 2015. aasta augustis.
3. Kooli aastapäev
Enn Ööpik tutvustas kooli juubeliga seotud üritusi ning kutsus hoolekogu liikmeid kooli
juubelile pühendatud aktusele.
4. Projekt "TULUKE"
Enn Ööpik tutvustas lastevanemate poolt käivitatud kogukonnaprojekti "Tuluke". Mart
Reiniku Koolis on peetud mõttetalgud ja selle tulemused on nähtavad kooli kodulehel. Ööpik
nentis, et mõttetalgutel ei jäänud aega, et reaalselt arutleda, mida teha. Järgnevalt tahetakse
saada lastevanematelt tagasisidet, millega nemad on valmis panustama. Samas tuleb läbi
vaadata lastevanemate ootused ja vaadata, mida millises järjekorras teha.
5. Kohalalgatatu
Arutati, kas 1. klassi inglise keele ringitunniks vanematelt raha küsimine on sobilik. Leiti, et
initsiatiiv tuli vanematelt ja seetõttu ringitunni eest raha küsimises probleemi ei näe. Küll aga
tuleb uurida, kas selle ringi pealt saavad vanemad ka tulumaksuvabastust.
Lemmit Kaplinski tõstatas küsimuse, kuidas kaasata kooliellu rohkem lapsevanemaid.
Arutati mahetoidu teemal ja leiti, et hetkel mahetoidu pakkumist kaaluma ei hakata. Olulised
on toidupüramiid ja kalorlus. Arutati, kas laps võiks koolist saada ka teist toitu või osta juurde
toitu. Seda teha ei saa, kuna sularaha eest toidu müümine on välistatud. Enn Ööpik rääkis, et
kevadel kuulutatakse välja hange uue toitlustaja leidmiseks.
Arutati, kas koolis võiksid olla isiklikud (lukustatavad) kapid, kuhu lapsed saaksid oma
isiklike ja kooliasju panna. Esialgu puudutaks kappide hankimine vanemat kooliastet.
Konstateeriti, et tõenäoliselt linnavalitsusel kappide rentimiseks või ostmiseks raha pole.
Võimalik oleks kappe saada mõne projekti kaudu või koostöös asutustega (sponsorlus).
Hoolekogu hoiab end teemaga kursis.
Tõnis Asson tõstatas turvalisuse teema ja küsis, kas õpetajad on valmis tegutsema tõsisemate
rünnakute korral. Leiti, et sellest tuleb põhjalikumalt rääkida, teha koostööd politseiga, uurida
statistikat ja teha sellest järeldusi. Peamine rõhk tuleb asetada pedagoogide koolitamisele.
Kaaluda võiks linna soovitatud elektronkiibiga õpilaspiletite kasutuselevõtmist ja uste
lukustamist. Samuti uuritakse linnalt turvakaamera paigutamise võimalust kooli välisuste
juurde. Turvalisuse teema panna sisse ka uude kooli arengukavasse, alustades ohuhinnangust.
Räägiti kooli lastevanemate koosolekute korraldamise praktikast. Eraldi reglementi pole. Kool
korraldab aastas vähemalt ühe üldkoosoleku, ülejäänu on klassijuhataja teha. Klassijuhatajad
peavad ka arenguvestlusi. Tuli ettepanek, et lastevanematel võiks olla kord aastas (jaanuaris)
võimalus kohtuda oma laste aineõpetajatega (inforing). Seda saab eelnevalt planeerides hästi
ette valmistada ja läbi viia. Annab vanematele vahetu võimaluse lapse saavutuste kohta
uurida. Seni on seda infot vahendanud klassijuhatajad.
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Õpilasesindus palus luba viia läbi valimisea langetamist uuriv küsitlus. Hoolekogu kiitis
küsitluse läbiviimise idee heaks.
Räägiti kooli kodulehest ja selle atraktiivsemaks muutmisest. Enn Ööpiku sõnul sellega juba
tegeletakse.
Hoolekogu hindas positiivseks saavutuseks, et Riia 25 õppehoone juurde on paigaldatud 40ne kohaline rattahoidla. Rattahoidlat oodatakse ka Vanemuine 45 õppehoone juurde.
Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek on 3. detsembril kell 18.00.

Koosoleku juhataja: Tõnis Asson
Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu
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