
Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Hoolekogu koosolek toimus  25.augustil kell 18.00 kuni 19.30. 

Osalesid: Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Ants Johanson, Tõnis Asson, Dagmar 

Narusson, Taavi Palm, Liisa Viktooria Puurand, Margit Reimets, Helen Kiviste, Riina Järvela. 

Ei osalenud: Kristi Terep, Martin Vent, Mart Vellak, Ester Rosin, Kaidar Raudmets, Marke 

Lilleõis 

Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik 

Koosolekut juhatas Tõnis Asson. 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Normist suurema klassikomplekti osas nõusoleku andmine; 

2. Õppetöö korraldamine covid-19 tingimustes; 

3. Sisend kooli järgmise arengukava koostamisele; 

4. Kohapeal algatatu 

 

1. Normist suuremate klassikomplektide osas nõusoleku andmine 

Tabel 1 Normist suuremad klassikomplektid 2020-2021 õppeaastal 

klass õpilasi 

3a 25 

5b 25 

6a 25 

6c 25 

7a 25 

7c 26 

8a 25 

8b 25 

8d 26 

9b 25 

 

Normist suuremate klasside arv on vähenemas, suuremad on nii muusikaklassid (A) kui ka 

reaalklassid. 2020 alustab koolis õppetööd kolm esimest paralleeli, huviliste vähesuse tõttu ei 

moodustatud muusikaklassi. Loodetavasti järgmistel aastatel muusikaklassi traditsioon jätkub. 

Otsustati: Nõustuda normist suuremate klassikomplektidega vastavalt Tabelis 1 toodule. 

2. Õppetöö korraldamine covid-19 tingimustes 

Kool töötab välja erinevaid meetmeid viirusohu vähendamiseks. Õppenõukogu otsustab 

28.08.2020 nende rakendamise kava, direktor tutvustas hoolekogule võimalikke meetmeid: 

varasemalt 1-4. klassini kasutusel olnud koduklassid rakenduvad üle kooli, erandina võivad 



koduklassist väljaspool toimuda muusika-, liikumis-, käsitöö ja arvutitunnid ning ka 

keemiakatseid sisaldavad tunnid. Võimalik on ka 5-9. klassis nädalas üks roteeruv 

koduõppepäev nii, et koduõppel on erineval nädalapäeval erinev aastakäik, et vähendada 

õpilaste arvu koolimajas. Loobutakse sisejalanõude kasutamise nõudest, et vältida ummikuid 

garderoobides, üleriided saab hoiustada koduklassis. Söögivahetunnid hajutatakse, sööklas on 

korraga 3-4 klassikomplekti, iga päev samad klassid. Koduõppepäevade rakendumisel 

jäetakse need toitlustuskulude arvestamisel välja. Hoolekogu tõstatas karantiinis 

klassikomplektides nii vähekindlustatud perede kui ka muudel põhjustel (näiteks vanemad 

tööl suure koormusega eesliinil) abivajavate õpilaste toitlustamise küsimuse. Hoolekogu tõi 

välja, et viirus mõjutab tervet õppeaastat ning vajalikud on lisaks haridusministeeriumi kui 

linnavalitsuste juhistele ka kooli enda meetmed, et tagada õppetöö kvaliteet minimeerides 

nakkusriske.  

3. Sisend kooli järgmise arengukava koostamisele 

Hoolekogu  esimees Tõnis Asson tegi ettepaneku koostada arengukava perioodiks 2022-2025; 

pöörata tähelepanu nii missiooni kui visiooni selgemale ja lühemale sõnastusele, tõsta 

esikohale õppetöö  ning koondada eestvedamise, juhtimise ning personalijuhtimise teemad 

ühte peatükki. Arutelu käigus soovitas hoolekogu täiendavalt laiapõhjalist koolipere 

kaasamist arengukava koostamisel ning keeletoimetamist. 

4. Kohapeal algatatu 

Toitlustushange on hindamisel, senise toitlustaja teenusega hinnati heaks. Toit valmistatakse 

kohapeal. 

Kulude kärpimise vajaduse küsimusele vastas direktor, et koolil on õnnestunud kulusid kokku 

hoida eriolukorra ajal kuluartiklitelt nagu vesi, küte, elekter jms. 

Riia tänava majas on uue õppeaasta alguseks valmimas koridoride remont.  

 

Juhatas Tõnis Asson 

Protokollis Lea Pauts 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

 

 


