Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosolek
Koosolek toimus 23.08.2018 kell 18.00- 19.00
Osalejad: Tõnis Asson, Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Hanna Anepaio, Anett Pluum, Kaidar
Raudmets, Kristi Terep, Ester Rosin, Dagmar Narusson, Taavi Palm.
Puudujad: Margit Reimets, Kristjan Kostabi, Mart Vellak, Monica Rand.
Kutsutud: kooli direktor Enn Ööpik. Koosolekut juhtis hoolekogu esimees Tõnis Asson.
Koosoleku päevakava:
1. Normist suuremate klassikomplektide moodustamiseks nõusoleku andmine
2. Jooksvad küsimused

1. Suuremate klassikomplektide osas nõusoleku andmine.
Normist suurema täituvusega klassid 2018-2019 õppeaastal:
Klass
1a
3a
3e
5a
5c
6a
6b
6d
7b
8b
9a
9b

Õpilasi
25
25
25
25
26
25
25
26
25
25
26
25

42 klassikomplektist 12 on normist suuremad, muusikaklasside (a klass) ja
matemaatikaklasside (alates viiendast b klass) puhul tavapärane. Viiendasse klassi tehti
väikeklass ehk viies paralleel ja seetõttu paar varasemat suurklassi said normsuurusesse, ka
9. klassis jätkub väikeklass. Esimesed klassid täitusid ühtlaselt, alustab neli paralleeli.
Õppetööd alustab 946 õpilast, ca 20 õpilast rohkem, kui eelmisel õppeaastal.
Alustava muusikaklassi sooline tasakaal on tugevalt tüdrukute poole kaldu, kaalutakse
poistekoori laiendamist seetõttu ka tavaklassidesse.
Otsustati: Anda nõusolek 12. klassikomplekti suurendamiseks, otsus kinnitati ühehäälselt.

2. Jooksvad küsimused:
Hoolekogu tundis huvi, kas algavaks õppeaastaks on kool valmis ja mehitatud. Hetkel ei ole
leitud psühholoogi asenduskohale. Osalise koormusega muusikaõpetaja lahkus suvel,
konkurss käib, loodame parimat.
Kooli tekkel. Näidis on valminud tänu Kristi Terepi eestvedamisele. I klasside koosolekul
kevadel oli direktoril näidis kaasas, mõõdeti peaümbermõõt ja kõik esimese klassi õpilased
saavad tekli. Teklid on kooli vahenditest välja ostetud, toetajaid on loodetust vähem, seni on
teklite ostu toetanud üks kooli vilistlane. Direktori edastab kooli aktusel, et võib vabatahtliku
annetusena toetada esimese klassi õpilaste teklite soetamisest. Kas ka edaspidi saab esimese
klassi õpilane tasuta tekli sõltub toetajatest.
Teiste klasside lapsed saavad tellida teklid septembrikuu jooksul, teklite tellimusi tehakse
kaks korda aastas.
Ideena pakuti välja, et kooli õpilasele võib kinkida tekli (näiteks vanavanem, sugulane) ka
tehes ülekande kooli arvelduskontole, lisades õpilase nime. Praegu oleks sobiv aeg selle
võimaluse reklaamimiseks –tekkel on suurepärane koolialguse kingitus.
Direktor andis ülevaate kaasava eelarve liikuma kutsuv hoov teemal.
Järgmine hoolekogu
õppehoones.
Protokollis: Lea Pauts
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