
Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll  

Koosoleku aeg: 12.03.2018  kell 18.30 -20.30 

Osalesid: Kaia Tuhkur, Kaidar Raudmets, Kristi Terep,  Hanna Anepaio, Anett Pluum, Lea Pauts, 

Margit Reimets, Taavi Palm, Tõnis Asson, Urmas Hein, Monica Rand, Mart Vellak. 

Puudusid: Ester Rosina, Dagmar Narusson, Kristjan Kostabi. 

Kutsutud: Enn Ööpik (direktor) 

Päevakord: 

1. Ülevaade EV 100 tähistamisest koolis; 
2. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtetele; 
3. Ülevaade linnavalitsuse poolt hoolekogu liikmetele korraldatud koolitusest; 
4. Õppe ja kasvatusala töötajate valimiskorra kehtestamine; 
5. Kohalalgatatu. 

 

Arutelu ja otsused: 

Eesti vabariik 100 koolis 

EV 100 on koolis väärikalt tähistatud.  Aset on leidnud või leidmas hulga ettevõtmisi: 

1. Õpilaste fotoprojekt „100 sammu kodutrepist“, pildid on väljas kooli ruumides. 

2. Kaheksanda klassi loovtööde raames koostati 100 plakatit Eesti inimestest, need on kooli 

koridorides vaatamiseks väljas. 

3.  Valminud on ajalooraamat 100 aasta kohta, iga klass valmistas  ette 2 aastat, fuajees väljas, 

ühes eksemplaris.  

4. Aktus-liikumispidu ehk MRK tantsuetendus „Meri siin seisma jäi“  kanti kahel korral ette 21. 

veebruaril Vanemuise teatris. Tantsuetenduse DVD on võimalik hiljem soetada.  

5. Muusikapidu tuleb Eesti lauludega ja on samuti pühendatud EV 100-le. 

 Positiivset tagasiside liikumispeole ja ka teistele toimetustele on tulnud nii lapsevanematelt, kui ka 

hoolekogu liikmetelt. Oleme kooli üle uhked.  

Arvamus MRK palgakorralduse põhimõtetele 

Hoolekogu kiidab heaks palgajuhendis toodud palgakorralduse alused ja põhimõtted. Hoolekogu 

soovitab näidata palga- ja lisatasumäärad juhendi lisana. Palgajuhend on protokolli lisa 1. 

Hoolekogu liikmete koolitus 

12. märtsil toimus Dorpatis koolide hoolekogude õppepäev, kus osalesid koolide direktorid, 

hoolekogude esimehed ja linna esindajad. Tartu Mart Reiniku koolist osalesid Tõnis Asson, Monica 

Rand, Enn Ööpik. Koolituse eesmärk oli ühtlustada arusaama, milline on seadusandlusega ette 

nähtud hoolekogu töö. Õppepäeval andis Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja  Katrin Ohakas 

ülevaate hoolekogude tegevuse analüüsist. Kõige suurem ebaühtlus eri koolide hoolekogude 

tegevuse juures on koosolekute protokollide osas. 



Õppe ja kasvatusala töötajate valimiskorra kehtestamine 

Hoolekogu vaatas läbi ja täiendas konkursi läbiviimise korra mustandi. 

Hoolekogu kinnitab korra lõpliku versiooni paranduste sisseviimise ja lõpliku ülevaatamise järgselt 

elektroonilise kirjaliku koosolekuga hiljemalt 1.aprilliks 2018. 

Kohapeal algatatud 

Kristi Terep tutvustas Liikuma Kutsuva Hoovi tööprojekti.  Lisaks palliplatsile on mõeldud hoovi lava-

lesila, mänguala, tehisküngastega ala, loogilised jalgrajad ja turvalised liikumisteed algklassi lastele. 

Säilivad jalgrattaparklad. Projekt on võimalik realiseerida etappidena. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 7. mail kell 18.00 

Koosolekut juhatas: Tõnis Asson. 

Protokollis: Lea Pauts. 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


