Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 12.11.2019 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, Ester Rosina, Martin Vendt, Kristi Terep.
Puudusid: Helen Kiviste, Mart Vellak
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine;
Tööplaani kinnitamine;
Kooli eelarve projektiga tutvumine;
Ülevaade kooli juubeli ettevalmistustest;
Kohalalgatatu.

Arutelu ja otsused:
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine.
-

Esimehe kandidaadiks esitati Tõnis Asson.
Tema poolt hääletas 11 kohalolijat ja kinnitati esimeheks.
Protokollija kandidaadiks esitati Kristi Terep.
Tema poolt hääletas 11 kohalolijat ja kinnitati protokollijaks.

Otsustati: Hoolekogu esimeheks kinnitati Tõnis Asson ja protokollijaks Kristi Terep.
2. Hoolekogu tööplaan

Otsustati: Hoolekogu koosolekuid on minimaalselt 4, vajadusel tehakse rohkem. Järgmine
kogunemine 14.01.2020 kell 18:00.
3. Kooli eelarve projektiga tutvumine
Direktor andis ülevaate eelarvest. Loodetavasti projekt enam väga ei muutu.
4. Ülevaade kooli juubeli ettevalmistustest

-

Direktor andis ülevaate kooli juubelipidustustest.
Pidustused algavad juba esmaspäeval, 18. novembril.
Kolmapäeval, 20. nov. on valguspidu „Valgus Reinikus“.
Samuti on kolmapäeval kringlijooks ja paigaldatakse Reiniku pink (staadionihoone kõrvale).
Reedel, 22. nov. on õpilaste aktused

-

Laupäeval 16:00 aktus vilistlastele ja õhtul vilistlaspidu.
Kogutakse ka annetusi kooli klaveri renoveerimisprojekti rahastamiseks. See on ka Reiniku
Hea Tegu 2019 ning ka Reiniku heategevuslik jõululaat kogub raha selle projekti jaoks.

5. Kohalalgatatu
1. Õpilasesindus tundis huvi, et mis toimub koolikellaga. Kord heliseb ja kord ei helise.
Direktor: Põhjust pole leitud, kuid seda otsitakse.
2. „KLAPP“ ehk mitmeööpäevane metsalaager kuhu klass viiakse eesmärgiga õppida omavahel
suhtlema, et üksteist paremini tundma õppida ning koolikiusamise vähendamiseks ja
ennetamiseks.
Tõstatati teema, et kas seda peaks kooliajast tegema? Oli erinevaid seisukohti. Leiti, et see
peaks olema kindlasti vabatahtlik.
Otsustati:
- Kool ei vahenda nimetatud laagrit, ega võta vastutust selle ajal juhtunu eest.
- Laager toimub lapsevanemate ja korraldajate vastutusel.
- Kool ei sega ega takista selle toimumist, kuid õppetöö ajal minekut ei soodusta.
Ettepanek: Kutsuda huvi tundvatele klassidele rääkima mõni klass, mis osalenud.
3. Riia 25 majas WC-d haisevad.
Kuigi WC-d vajavad remonti vastavad kõik WC-d nõuetele ja normidele, kuid võiks rohkem olla.
Hais kerkib esile aeg-ajalt ja ebaregulaarselt.
4. 8. Detsembril toimub traditsiooniline Reiniku heategevuslik jõululaat.
Kogu info kättesaadav FB-lehelt. Korraldavad lapsevanemad ja kool koostööna.
5. Töös on võimalik koostööprojekt linnavalitsusega, mille raames kaasajastatakse Riia 25
koridore, et vähendada nende mürataset.
6. Vanematekogu on alustamas koostööd Tartu Kõrgema Kunstikooliga, et muuta kooli
(Vanemuise tänava maja) koridore rõõmsamaks erinevate seinamaalingutega. Kui kõik
laabub, siis käivitub projekt kevadel või sügisel 2020.a.
7. Koolivorm. Vanematekogu valis välja koolivormi pakkujaks Norrisoni ja valis välja ka esimesed
rõivaesemed, mida hiljemalt sügiseks 2020 saab tellida.
8. Miks ei osale Reiniku 10 olümpiastarti võistlustel?
Leiti, et eeldatavasti puudub meie koolis kergejõustikuentusiast ning kriitiline hulk
trenniskäijaid. Lisaks on tegemist väga kuluka projektiga.
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