Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Toimus 14. jaanuaril 2020 kell 18.00 kuni 19.00
Osalesid: Tõnis Asson, Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Monica Rand, Liisa Viktooria
Puurand, Martin Vent, Margit Reimets, Helen Kiviste.
Ei osalenud: Taavi Palm, Mart Vellak, Ester Rosin, Kaidar Raudmets, Kristi Terep, Dagmar
Narusson
Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik
Koosoleku päevakord:
1. Kokkuvõte koolis toimunud ja tulevatest üritustest
2. Kooli kodukorra plaanitavate muudatuste arutelu
3. Kohapeal algatatu
Kokkuvõte koolis toimunud ja tulevatest üritustest.
Kooli juubel on väärikalt tähistatud. Vilistlasõhtul osales üle 700 vilistlase. Kogu
juubeliürituste sari koolis on saanud positiivset tagasisidet. Klaveri renoveerimiskulude
katteks on kogutud 11.12.19 seisuga 3421 eurot ehk 1/3 üldsummast. Kogumine jätkub.
Klaver on renoveeritud. Juubeliraamatu müük kestab, tiraažist (1000 ) üle poole on müüdud.
Tulevased üritused: Puhkpilliorkestri kontsert 13.02.20 Ülikooli valges saalis. Muusikapidu 7.
aprill, liikumispidu 28. mail arvatavasti A Le Coq spordihoones – ühekordse etendusega.
Staadioni variant langes ära tribüünide kõrge rentimishinna tõttu. Muu on tavapärane –
vabariigi aastapäev jms.
Kooli kodukorra plaanitavate muudatuste arutelu
Arutati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega seotud kodukorra täiendamist,
eelkõige vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise teemadel - sh koolis keelatud esemete
konfiskeerimine ja tagastamine ning õpilase füüsilise peatamine ja tegevuse takistamine
ohtlike juhtumite korral. Hoolekogu nõustub direktoriga, et kodukorda on vaja täiendada
vastavuses

seadusega.

Preojekti

valmimisel

täiendamisse.
Kohapeal algatatu ja infovahetus
Toimus uue hoolekogu liikme tutvustus.

saavad

hoolekogu

liikmed

panustada

Linnavalitsus korraldab järgmiseks õppeaastaks õpilaste toitlustaja leidmiseks hanke. Hanke
hindamiskomisjoni soovitakse hoolekogu esindajat. Helen Kiviste oli nõus esindama.
Õpilasesindus kogub toitlustamise kohta õpilaste tagasisidet, nii tugevate külgede kui ka
paranduskohtade osas. Hankega otsitakse toitlustajat 5 aastaks.
Esimeses kooliastmes toimub toitlustamine nii, et laps komplekteerib ise oma taldriku.
Praktika toimib kenasti ja nii saavad ka valivad lapsed kõhu täis. Hetkel pikapäevatoitlustus
ning hommikupudru pakkumine keskmisele kooliastmele sujub. Arutati ka taimetoidu menüü
pakkumise vajadust, võimalust ja seadusloomet selle tagamiseks.
Esimese kooliastme lapsed tunnevad huvi koolivormi vastu.
Järgmine koosolek toimub 14. aprill 2020 kell 18.00.
Koosolekut juhatas Tõnis Asson.
Protokollis Lea Pauts.

