
Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
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Kohal viibisid: Karolina Antons, Reet Kiidjärv, Tuuli Hiiesalu, Tõnis Asson, Indrek Jaks, 
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Protokollis: Tuuli Hiiesalu 

 

Päevakord: 

 

1. Klassikomplektide suurused 

2. Kohalalgatatu 

 

Arutelu ja otsused: 

 

1. Klassikomplektide suurused 

 

Kooli direktor andis ülevaate klassikomplektide suurustest. Seadusega on ette nähtud, et 

klassis on 24 õpilast. Hoolekogu võib anda loa normist suuremate klasside avamiseks. Mart 

Reiniku Kool soovib avada uuest õppeaastast klasse, kus on nimekirjas üle 24 õpilase. 

Hoolekogu arutas erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks (uus paralleelklass, väikeklass, 

klassikomplekti suurendamine kuni kahe õpilase võrra). 

 

Otsus: Hoolekogu andis loa moodustada algaval õppeaastal järgmised klassid: 

 

2.a (26 õpilast) 

2.b (26 õpilast) 

2.c (25 õpilast) 

2.d (26 õpilast) 

3.a (25 õpilast) 

3.b (26 õpilast) 

3.c (25 õpilast) 

3.d (26 õpilast) 

5.b (25 õpilast) 

6.a (25 õpilast) 

6.b (26 õpilast) 

7.d (25 õpilast) 

8.a (27 õpilast) 

9.b (25 õpilast) 

 

 

2. Kohalalgatatu 

 



Direktor andis ülevaate õpetajaskonna komplekteerimisest. Hetkel on puudu 2 õpetajat, kuid 

kandidaadid on nendele kohtadele olemas. 

 

Lapsevanem on märganud, et kooli laulukooride riided vajaksid uuendamist (on kulunud, ei 

meeldi enam lastele). Hoolekogu arutas probleemi ja tegi ettepaneku teha kooririiete 

uuendamise küsimuses koostööd vanemate koguga. Leiti, et järgmiseks laulupeoks (aastaks 

2017) peaksid kooli koorid saama uued kooririided. Samas arutati ka koolivormi küsimust ja 

tehti ettepanek teha vastavasisuline küsitlus kooli Facebooki kodulehel. 

 

Direktor rääkis uuest kooli toitlustamise korrast. Algklasside majas seoses uue toitlustajaga 

muutusi pole. Suuremas majas tuleb õpilastel praepäevadel (kolm korda nädalas) harjuda 

järjekorras toidu jagamisega. Hoolekogu palus direktoril suhelda toitlustajaga ja uurida, kas 

oleks võimalik loobuda söögitalongidest (võivad kaduda, koju jääda vms). Uus toitlustaja 

hakkab pakkuma ka puhvetiteenust. Hoolekogu palus koolil jälgida, et puhvetis pakutav oleks 

kvaliteetne ja tervislik. Samuti paluti uurida, kas oleks võimalik pakkuda teist söögikorda 

lisaks pikapäevarühma õpilastele ka nendele õpilastele, kes ootavad näitaks oma huvialaringe. 

 

Arutati lõpuekskursioonide teemat. Klassid saavad selleks võimaluse õppetöö viimasel 

nädalal (alates 30 maist), mis tahetakse muuta projektnädalaks. Probleeme on 9. klasside 

lõpuekskursiooniga, mis tuleks siiski teha õppetöövälisel ajal. 

 

Arutati kooli õueala projekteerimist, kuhu tahetakse kaasata spetsialistidest kooli vilistlasi 

ja/või lapsevanemaid.  

 

Arutati kooli ringide teemat. Soovitakse robootika ringi ka algklassidele ja samuti 

jalgpalliringi.  

 

Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek on 25. november kell 18.00. 

 

Koosoleku juhataja: Tõnis Asson 

Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu 

 


