Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosolek
Koosolek toimus 29.01.2019 kell 18.00-19.30
Osalejad: Monica Rand, Tõnis Asson, Lea Pauts, Kaidar Raudmets, Kristi Terep, Dagmar
Narusson, Taavi Palm, Kristjan Kostabi, Liisa Viktooria Puurand.
Puudujad: Margit Reimets , Mart Vellak, Ester Rosin, Anett Pluum, Kaia Tuhkur.
Kutsutud: kooli direktor Enn Ööpik, vilistlane Hanna Anepaio. Koosolekut juhtis hoolekogu
esimees Tõnis Asson.
Koosoleku päevakava:
1. Kooli 2019 aasta eelarve tutvustus
2. Õueala arengud
3. Sisehindamise kord
4. Muudatused kooli õppekava üldosas
5. Kohapeal algatatu.
1. Kooli 2019 aasta eelarve
Hoolekogu tutvus kooli 2019. a eelarvega, mida tutvustas direktor. Esitati küsimus
elektroonsete õpikut kohustuslikkuse kohta. Elektroonilised õpikud ei ole kohustuslikud,
kasutuselevõtt sõltub õpetajatest ja kasutusmugavusest ning saadavusest. Samuti uuriti
kuidas toimub õpikute valik ja hankimine nn pearaha eest. Kooli siseruumide remont on
kauges tulevikus, kuid iga-aastases eelarves kulub üsna palju raha jooksvale remondile.
2. Õueala arengud
Õueala on töös, kaevamistööd on lõpukorral, sh uus optiline kaabel. Kanalisatsiooni lisatööd
tulevad avariifondist. Katenditööd algavad poolest märtsist. Tööde valmimine 1. juuni.
Jõululaadaga kogutud summa investeerimine otsustatakse kooli ja vanematekogu koostöös.
3. Sisehindamise kord
Hoolekogu pööras tähelepanu sisehindamise aruande kättesaadavusele ning valmimise
kooskõlale arengukava perioodiga. Lisaks muudeti mõne punkti osas sõnastust. Hoolekogu
arvates on väljatöötatud sisehindamise kord optimaalne ja loob vastava vajaliku raamistiku.
Vajalikud detailid protseduuride osas kinnitatakse täiendavalt direktori käskkirjaga.
Hoolekogu toetas direktori ettepanekuid sisehindamise korraldusele.
4. Muudatused kooli õppekava üldosas
Hoolekogu tutvus õppekavva ning selle üldossa tehtavate muudatustega ning avaldas
arvamust, et õppekava on piisavalt detailne ja õppekava koostamine ning täiendamine
toimub pädevalt ja demokraatlikult selle suurele mahule vaatamata.

5. Kohapeal algatatu
Hoolekogu tundis huvi, kas koolis on esinenud intsidente, mis on leidnud hiljuti kajastamist
ajakirjanduses, ehk kas on esinenud õpetajate vastu suunatud verbaalset või füüsilist
vägivalda. Direktor kinnitas et suuri ekstsesse ei ole aga eks ühiskond peegeldub ka meie
koolis.
Tunti huvi kui palju tekleid on tellitud. Kasutada võiks nii vabariigi aastapäeva aktusel kui ka
kooli võimlemispeol, et kooli ja teklit populariseerida visuaalselt.

Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud 7. maiks 2019 algusega 18.00.
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