Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg:24.08.2016 kell 18.00 -19.15
Kohal viibisid: Karolina Antons, Reet Kiidjärv, Tõnis Asson, Rachel Kõllo, Taavi Palm, Lea
Pauts.
Puudusid: Tuuli Hiiesalu, Lemmit Kaplinski, Indrek Jaks, Mia Marie Randaru, Mart Vellak,
Signe Söömer, , Kristjan Kostabi, Ester Rosina, Kristi Terep.
Kutsutud:Enn Ööpik (direktor)
Protokollis: Lea Pauts
Päevakord:
1.Kooli valmisolek uueks õppeaastaks
2. Klassikomplektide suurused
3. Koolivaheaegade teema
Arutelu ja otsused:
1.Valmisolek uueks õppeaastaks
Kooli direktor andis ülevaate. Koolis alustab õppimist 119 esimese klassi õpilast viies
paralleelis. Kooli õpilaste arv on kasvanud 835-lt eelmisel õppeaastal 878-ni algaval
õppeaastal. Lahkunud õpetajate kohad on konkursiga täidetud, pooleli on veel
muusikaõpetajate konkurss, 1. septembriks on loodetavasti kõik õpetajad olemas.
Toitlustamises toimub muutus 5.-9. klassi osas, kus sööklas võetakse toitlustamise aluseks
kasutusele elektroonilised õpilaspiletid. Riia 25 õppehoones renoveeriti kodundusklass,
staadionihoone projekt on töös.
2.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).
Kool plaanib moodustada algaval õppeaastal järgmised normist suuremad klassid:
1.a (25 õpilast)
3.a (26 õpilast)
3.b (25 õpilast)
3.c (26 õpilast)
3.d (26 õpilast)
4.a (25 õpilast)
4.b (26 õpilast)
4.c (26 õpilast)
5.b (25 õpilast)
7.a (25 õpilast)
7.b (25 õpilast)
8.d (25 õpilast)
9.a (27 õpilast)
Koosolekul osalejate arvu vähesuse tõttu ei ole hoolekogu otsustusvõimeline, seetõttu
kutsub hoolekogu esimees kokku hoolekogu e-koosoleku antud küsimuses hääletamiseks.
3.Koolivaheaegade muutmine

Koolivahaajad muutuvad, alates õppeaastast 2017-2018 lisandub viies koolivaheaeg. Kool
on muutuseks valmis, ainukese murekohana nähakse võimalust, et sooja suvealgusega võib
klassiruumide õhutemperatuur hakata õppetegevust segama.
Kohapeal algatatud teemad:
Kooli direktor informeeris hoolekogu soovist tõsta pilliõppe tunnihinda seniselt 3 eurot 4
euroni tunni kohta, mis tähendaks lapsevanema osaluse tõusus 8 eurot kuus. Hoolekogu
otsustas toetada tunnihinna tõusu, et kool saaks tagada pilliõppe järjepidevus ning õpetuse
kõrge taseme ka edaspidi.
Otsus: Hoolekogu järgmine korraline koosolek on 19. oktoober kell 18.00.

Koosoleku juhataja: Tõnis Asson
Koosoleku protokollija: Lea Pauts

