Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosolek toimus 13.11.2017 Vanemuise 48, kell 18.00-19.15
Koosolekul osalesid: Kristi Terep, Hanna Anepaio, Kaia Tuhkur, Kaidar Raudmets, Lea Pauts, Anett
Pluum, Urmas Hein, Tõnis Asson. Kutsutud külalisena osales MRK direktor Enn Ööpik.
Päevakorras:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Tõnis Asson ning protokollijaks Lea Pauts.
2. Kaasav eelarve ja liikuma kutsuv hoov
Hoolekogu tänas Kristi Terepit tema erakodse pnuse eest projekti „Liikuma kutsuv hoov“ Mille
eest tänas ka MRKO direktor teda koolipoolse kingitusega. Projekt sai kaasaval hääletusel teise
koha, mis toob kaasa järgmise aasta nn kaasavast eelarvest rahastuse summas 75 000 eurot.
Protsessi viib edasi linn: korraldab projekteerimise ja hanked, vanematekogu ja kool osalevad
nõustavas rollis. Vahendeid kogu ideekavandi elluviimiseks ei piisa – tehakse suuremad tööd, et
oleks võimalik hiljem etapiti täiendada. Tulevikus tuleb leida täiendavaid vahendeid kogu
ideekavandi realiseerimiseks. Jalgpalliplatsi naabrus jääb hetkel projektist välja.
Küsimus, mis vajab lahendamist on kuidas lapsed saaks lihtsamalt välja, hetkel on mõlema
õppehoone peaväljapääsud hoovist kaugemas küljes. Kasutamist takistavad asjaolud tuleb
tuvastada ja kõrvaldada.
Kehalise kasvatuse õpetajate mure, et kaob ala kasutamise võimalus tundideks on asjatu,
korrastatakse korvpalliväljak ning peab olema ka võimalus palliviskeks ning jooksusirge - need
nõuded olid ka ideekavandi sisendiks.
3. Arvamuse andmine 2018. aasta eelarve projektile
Direktor tutvustas kooli 2018. aasta eelarveprojekti. Omatulueelarve aitab katta jooksva remondi
kulusid, sest planeeritud eelarves pole piisavalt vahendeid. Kooli staadionit haldab nüüd SA Tartu
Sport, koolil kulusid väljaku kasutamisega ei kaasne.
Hoolekogu arvates on eelarvelised vahendid napid või piiratud. Jooksvaks remondiks on vaja
täiendavaid vahendeid, kuna õpilaste arv on kasvanud ja kasvab ilmselt ka edaspidi. Õpetajate
ruumide asemele on rajatud klassiruume. Riia tänava õppehoones ei ole õpetajatel ruumi
järgmise päeva tunde ette valmistada, omavahel suhelda, taastuda ega puhata. Võimalikud
lahendused: pööningul ruumide väljaehitamine, välja paigutada renditud nn konteiner (soojak)
ajutise lahendusena.
4. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtetele

Hoolekogu arutas küsitavusi, miks näidatakse meedias õpetajate nn statistilist keskmist palka
kõrgena kui tegelikult täiskoormusega töötava õpetaja kesmine palk on madalam. Vahe tuleneb
sellest, et õpetajad tööatavad suurema koormusega ja see mõjutab pikas perspektiivis nende
võimekust soodustades nn läbipõlemist. Normtundidest väiksema koormusega õpetajate arv
MRKs on siiski väike. Hoolekogu arvates on palgakorralduse põhimõtted seaduses ettenähtud
raamides ja piirides. Lisaks arvab hoolekogu, et õpetaja ametit tuleb rohkem väärtustada.
5. Kohapeal algatatud küsimused.
Gümnaasiumit ei ole ning järjepidevust ja traditsioone igatsevasd tagasi nii õpilased kui õpetajad.
Tehti ettepanek tuua Poska Gümnaasium tagasi MRK koosseisu. Õpilasesindus tõi välja
gümnasistide tasakaalustava olemuse ja eeskuju, põhikool ilma gümnasistideta on lärmakam ja
neil puuduvad väärikamad eeskujud igapäevases koolielus.
6. Staadionimaja külastus
Staadionimaja jättis hea mulje, kuid garderoobide mööbel oli veel puudu. MRK õpilased
hakkavad kasutama riiete vahetamise võimalust, kui on taas õuetunnid kehalises kasvatuses.
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