
Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
 

Koosoleku aeg: 06.05.2015 kell 18.00 -19.15 

 

Kohal viibisid: Karolina Antons, Reet Kiidjärv, Tuuli Hiiesalu, Tõnis Asson, Indrek Jaks, 

Signe Söömer, Taavi Palm, Lemmit Kaplinski, Kristjan Kostabi. 

 

Puudusid: Lea Pauts, Mia Marie Randaru, Mart Vellak. Ester Rosin. 

 

Kutsutud: Enn Ööpik (direktor) 

 

Protokollis: Tuuli Hiiesalu 

 

Päevakord: 

 

1. Ülevaade kooli kevadistest tegemistest. 

2. Sööklahankes osalejad. 

3. Esimesed klassid tuleval õppeaastal. 

4. Kooli õueala? 

5. Kohalalgatatu 

 

Arutelu ja otsused: 

 

1. Ülevaade kooli kevadistest tegemistest 

 

Kooli direktor andis ülevaate kooli traditsioonilisest võimlemispeost. Kaks etendust olid 

peaaegu välja müüdud ning tagasiside peole oli positiivne. Hoolekogu tunnustas 

traditsioonide elushoidmist ning innustas sellega jätkama. Direktor kutusus kõiki hoolekogu 

liikmeid ka 14. mail toimuvale muusikapeole. 

 

2. Söökla hanketingimuste arutelu 

 

Kooli direktor andis ülevaate koolisöökla hankest. Tartu Mart Reiniku Kooli õpilaste 

toitlustamisest alates järgmisest õppeaastast on huvitatud viis pakkujat: AS Toidutorn, Baltic 

Restaurants Estonia AS, P. Dussmann Eesti OÜ, Helerein-L OÜ ja OÜ Aniri. 

Valimiskomisjon koguneb esimest korda koosolekule 14. mail. Hoolekogu võttis ülevaate 

teadmiseks ning arutas koolisöökla hetkeolukorda. Rõhutati, et koolisöögi puhul on 

esmatähtis söögi kvaliteet ning seda tuleks tulevikus hakata ka regulaarselt kontrollima.  

 

3. Esimesed klassid tuleval õppeaastal 

 

Kooli direktor andis ülevaate 1. klasside täitumisest uueks õppeaastaks. Hetkel on õpilasi 

nelja klassi jagu, viies klass on täitumisel. 50 lapsevanemale saadeti märgukiri, et saada teada, 

kas laps tuleb ikka Tartu Mart Reiniku Kooli õppima. 20 vanemat pole veel märgukirjale 

vastanud, nende vastuseid oodatakse. Direktori hinnangul tuleb uuel aastal avada viis esimest 

klassi. Ruumid selleks on olemas ja käivitunud on ka uue klassiõpetaja otsingud. Hoolekogu 

võttis info teadmiseks ja toetas viie klassikomplekti moodustamist (klassikomplekte olgu 

pigem rohkem ja väiksemate õpilaste arvuga kui vähem ja suuremate õpilaste arvuga). 

 



4. Kooli õuealast 

 

Kooli direktor rääkis murest, mis seotud kooli õuealaga. See vajaks ümberkorraldamist nii, et 

sobiks õpilastele mängimiseks ja õuesõppeks. Hoolekogu leidis, et kindlasti vajab kooli 

õueala ümberkorraldamist. Oluline on leida idee, plaan, missugune võiks õueala tulevikus 

välja näha. Tuleks uurida teiste koolide kogemusi, tuleks läbi viia selleteemalisi küsitlusi, 

arutelusid, uuringuid. Linna esindaja sõnul on linn valmis kooli õueala projekti toetama, kui 

on olemas hea tahe ja projekt. Hoolekogu arvates võiks kooli õueala projekt teostuda hiljemalt 

kooli järgmiseks juubeliks 2019. aastaks.  

 

Otsus: Hakata kooli õueala ümberkorraldamisega aktiivselt tegelema. Alustatakse idee 

otsimisest (viiakse läbi küsitlus, konkurss, uuritakse teiste koolide kogemusi, otsitakse 

arhitekti, kes idee võiks ellu viia). 

 

5. Kohalalgatatu 

 

Arutati kooli igapäevaeluga seonduvaid küsimusi.  

 Kas koolipäev võiks alata senisest hiljem (näiteks kell 9.00)? 

 Kas õpilastel on liiga pikad koolipäevad? 

 Kas õpilastele antakse liiga palju kodutöid? 

Hoolekogu leidis, et koolipäeva hilisemat alustamist võib kaaluda, samas algavadki just 

vanema kooliastme õpilastel mitmel päeval tunnid hiljem (alates teisest tunnist). Õpilaste 

koolipäeva pikkus on reguleeritud Põhikooli seadusega, kus on määratud, mitu tundi 

missuguses klassis olla võib. Kodutööde puhul on kogemused ja arvamused erinevad. On 

õpilasi, kelle jaoks pole kodused tööd probleemiks ja on õpilasi, kellel kulub kodutööde 

tegemiseks kaua aega. 

 

Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek on 26. augustil kell 18.00. 

 

Koosoleku juhataja: Tõnis Asson 

Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu 

 


