Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 06.11.2018 kell 18.00 -20.00
Osalesid: Tõnis Asson, Kristi Terep, Dagmar Narusson, Kaia Tuhkur, Laure Kiivit, Lea
Pauts, Liisa Viktooria Puurand, Taavi Palm, Urmas Hein.
Puudusid: Ester Rosina, Margit Reimets, Mart Vellak, Kaidar Raudmets, Monica Rand, Reelika Kiivit.
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoolekogu uue koosseisu esimehe ja protokollija valimine;
Tööplaani koostamine;
Ülevaade kooli tööst;
Kooliruumide rendihindade muutus;
Kohalalgatatu.

Arutelu ja otsused:
1.Esimehe ja protokollija valimine.
Lea Pauts protokollija kandidaat.
Protokollija valimine: 8 poolthäält Lea poolt. Lead asendab vajadusel Kristi Terep. Lea ei
hääletanud.
Esimehe kandidaat Tõnis Asson.
Esimehe valimine: 8 poolt, Tõnis ei hääletanud.
2. Tööplaani koostamine.
Regulaarsed koosolekud iga 3 kuu tagant, vähemalt 4 korda aastas:
Järgmine koosolek 22. Jaanuar 2019. Jaanuari koosolekul ülevaade kooli 2019 eelarvest.
Kolmas koosolek aprillikuus.
27. aug. 2019 on planeeritud neljas koosolek ning selle peamine teema (vajadusel) suuremate
klassikomplektide kinnitamine.
Vastavalt kooli vajadustele tegeldakse jooksvalt oluliste teemadega.
3. Ülevaade kooli tööst
Direktor Enn Ööpik andis ülevaate kooli tegemistest: hekelt on nimekirjas 943 õpilast.
-

12. novembril toimub ehituskoosolek kooli õueala osas. 2019. a. kevadel toimuvad
põhilised ehitustööd.

-

Valmistumine laulu- ja tantsupeoks. Kõik vastavad kollektiivid kandideerivad.
Kollektiivide riiete hankimisega tegeldakse.
Tegeldakse kooli 130. aastapäeva ettevalmistamisega. Almanahhi töörühm koos.
Kuulsad vilistlased ja nende lood on selle kandvaks sisuks.

Küsimus: Kuidas selgitatakse kuulsus välja? Praegu üle 100 inimese välja valitud. Omal alal
tuntud inimesed. Töörühm tegeleb sellega.
-

Juubeli üks eesmärk on korrastada tiibklaver Vanemuise hoone muusikaklassis.
Hinnanguliselt maksab klaveri parandamine kuni 10 000 eurot.

Küsimus: Raha kogumise süsteem. Kas mõne fondi juurde või kooli eealarvesse? Uuritakse
mõlemat varianti ja võetakse parim kasutusele. Klaverikampaania käivitatakse kohe.
Narkoennetus. Teisipäeval oli teemaga seotud klassidele I. Volkonski loeng. Plaanis kutsuda
koolitaja lapsevanematele ja õpetajatele. Seoses hiljutise juhtumiga saime aru ja õppisime
juhtunust. Kindel seisukoht, et kooli narkokoera ei tooda. Tervisearenguinstituut on
seisukohal, et suurtele massidele loeng ei ole efektiivne. Lastele massilisi koolitusi/nõustamisi
ei toimu. Lapsevanematele koolitus kuidas ära tunda kui laps on tarbinud mingeid nn
narkootilisi aineid. Ettepanek: kokku leppida reeglites. Hea tava või kooli kodukord. Tuleks
muuta hoiakut narkotarvitajate suhtes. Kooli kodukorras on olemas narkovastasuse lause.
Kooli situatsioonis on raske kindlaks teha tarbimist. Antud juhtumi puhul kool sekkus kiiresti
ja võeti abinõud tarvitusele.
Ettepanek: tõhustada turvameetmeid, kaaluda territooriumi sulgemist. Teatud juhtudel aitaks
suletud territoorium. Aga samas pole see hetkel reaalselt tehtav.
Lea Pauts: õpilane on alaealine, kool on hariduasutus ja seega narkoteemale 0-tolerants.
Tõstatati küsimus tavasuitsetamise osas ning direktori hinnangul pole suitsetajate hulk suur.
4. Kooliruumide väljarentimisest: on plaanis tõsta klassiruumi renti, mis hetkel on 5 eurot
tunnis. Planeeritakse tõusu uuest aastast ning uus hind oleks 10 eurot tunni eest. Mitme tunni
puhul on võimalik soodsam kokkuleppehind. Saali ja võimla rent õpilasrühmadele 10 eurot
tund, mida ei muudeta ning 17 eurot tund täiskasvanutele. Tõsta 20-le eurole tunnis.
Hoolekogu liikmete arvates on tõus põhjendatud, kuna hinnad on püsinud sellel tasemel mitu
aastat aga inflatsioon mitte. Samas soovitakse kaaluda võimalust nn püsiklientidele soodustusi
pakkuda mitme tunni korral.
5. Kohapeal algatatud
Küsimus: Tantsuvahetunnid interaktiivsete mängukonsoolide kaasamisel ja hangitud
projektori kasutamisega? Eriti ei toimu kuna läbiviijad olid vanemate klasside õpilased, kes
liikusid vahetundide ajal Riia tn hoonesse, kuid aega on vähe. Võtame kavva taas.
Küsimus: Kas on võimalik kaaluda vahetundide pikendamist 15-minutilisteks? Kuna nõuame
lastelt liikumist aga aega on vähe. Lisaks tuleb kahe hoone vahel pidevalt liikuda nii

õpetajatel kui õpilastel. Hetkel pole see teemaks kuna koolis on niigi mitu söögivahetundi
pikkusega 20 minutit.
Küsimus: Kuidas on lood koolis pakutava söögiga? Kõik pole kunagi rahul, kuid söök on
normaalne ja 1x nädalas on kala. See lastele ei meeldi. Alternatiivne söögivahetund suures
majas, kus pakutakse putru. 70-80 last sööb tasuta putru.
Küsimus: Kas on võimalik, et kool otsustab, mis õpikuid tellitakse? Inimeseõpetuse
teematikaga seonduvalt perekonnaõpetuse uuendused. Kool otsustab, mis õpikud. Osade
raamatute osas pole valikuid, ainult 1 kirjastaja. Paralleelide õpetajad tulevad kokku ja
otsustavad ühiselt. Rahakott otsustab ka. Piirame teatavates ainetes töövihikute kasutamist.
Küsimus: Kas hoolekogu saab ka valikus kaasa rääkida? Kuna antud juhul tekitavad nn uued
peremudelid küsimusi. Kooli poole pole vastava teema osas pöördumisi tulnud ning õpikute
hindamisel on võimalik osaleda, kuid sellisel juhul on tarvis hinnata kõiki pakutavaid
variante. Arutati veel õpikutega seonduvaid teemasid. Tekstülesannete sisu on keerukas.
Õpikute formaadid on erinevad, raamatud on rasked jne.
Küsimus: Kas õpik on lõplik tõde? Hoolekogus osaleva õpetaja sõnade kohaselt saab õpilase
käest saab töös küsida ainult seda, mis õpikus kirjas.
Küsimus: Seoses kevadiste valimistega – kas valimised tulevad majja? Direktori vastuse
kohaselt ei tule.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 22. Jaanuar 2019 kell 18.00
Koosolekut juhatas: Tõnis Asson.
Protokollis: Kristi Terep
/allkirjastatud digitaalselt/

