Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 27.08.2019 kell 18.00-19.00
Osalesid: Monica Rand, Kaia Tuhkur, Kaidar Raudmets, Lea Pauts, Margit Reimets, Taavi
Palm, Tõnis Asson, Urmas Hein, Liisa Viktooria Puurand.
Puudusid: Kristi Terep, Laure Kiivit, Mart Vellak, Ester Rosin, Dagmar Narusson.
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Päevakord:
1. Klassikomplektide suurused;
2. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks;
3. Kohalalgatatu.
Arutelu ja otsused:
1. Normist suurema klassikomplekti osas nõusoleku andmine
klass
õpilasi
2a
25
3e
25
4e
25
5c
25
6a
25
6c
26
7b
26
7d
26
8b
25
9b
25
Uuel õppeaastal alustab koolis 939 õpilast. Normist suuremad on tavapäraselt muusika (a) ja
matemaatika (alates viiendast b) klassid. Siiski on näiteks seitsmendad klassid nii täitunud, et
mõne õpilase lisandumisega tuleb suurendada veel üks paralleel normist suuremaks. Riia
tänava uus korterelamute kompleks annab lapsi juurde. LV haridusosakond jälgib, et esimese
klassi lapsed jaotuks ühtlasemalt koolide vahel.
Otsustati: Anda nõusolek kümne klassikomplekti suurendamiseks, otsus kinnitati
ühehäälselt.
2. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks
Uueks õppeaastaks on kõik õpetajad olemas, vahetus 3 aineõpetajat. Klassiõpetajatele töö
tagamisega tekib probleeme kui eri aastatel alustab erinev arv klassikomplekte esimest klassi.
Kool algab aktustega 2. septembril. Esimese klassi õpilased saavad ka seekord teklid. Kuidas
hakatakse kasutama uut koolihoovi? Vahetunnid on piisavalt pikad, et välja jõuda, seda

kindlasti soositakse. Mõlema maja tundide algused on sellest õppeaastast sünkroonis ehk
algavad samal ajal. Esimeste klasside päevaplaan on uus – kolmas tund on tegevustund
sarnane pikapäevaga, selle ajal käiakse nii õues kui ka süüakse, nii ei ole lõunasöök liiga
varajane.
Suvine tantsu- ja laulupidu läks kenasti korda. Kool valmistub 130. juubeliks. Oodatud on nii
gümnaasiumi kui põhikooli lõpetajad. Vilistlasi kutsutakse kooli juubeli puhul üles toetama
kooli klaveri remonti.
3. Kohalalgatu
Arutati kolmanda kooliastme õpilaste motiveerimist õppimist soodustava õhkkonna
loomiseks. Soovitati Tartu Ülikooliga suuremat koostööd nt teaduskooli raames, kui üht
võimalikku viisi õpilastes õpihuvi tekitamiseks. Endiselt on teemaks kommunikatsiooni
pidev parandamine, sest alati saab paremini. Lapsehoolduspuhkusel viibival infojuhil on
asendaja.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. november kell 18.00

Koosolekut juhatas: Tõnis Asson.
Protokollis: Lea Pauts.
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