Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll

Hoolekogu koosolek toimus 10. novembril 2020 kell 18.00 kuni 19.00.
Osalesid: Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Kristiine Kiviste, Martin Lillevere, Riina Järvela, Kanni
Labi, Tõnis Asson, Jaanika Reilik-Bakoff, Kristel Deket
Ei osalenud: Kristi Terep, Ants Johanson, Marke Lilleõis
Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik
Koosolekut juhatas Tõnis Asson.
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Hoolekogu esimehe valimine
Protokollija valmine
Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine
Ülevaade hoolekogu tööülesannetest
2021. aasta eelarve projekti tutvustus
Kohapeal algatatud

Hoolekogu esimehe valimine
Otsustati valida hoolekogu esimeheks Tõnis Asson.

Protokollija valmine
Otsustati valida protokollijaks Lea Pauts, vajadusel asendab hoolekogu esimeest.

Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine
Hoolekogu kinnitas oma tööplaani.
2021. aasta lõpuks peab valmima uus kooli arengukava aastateks 2022–2026. Kooli arengukava tuleb
hoolekogus arutlusele veebruaris.
Kodukorda täiendatakse, et reguleerida distantsõppe küsimusi, hoolekogu teeb muudatuste
arutamiseks elektroonse koosoleku. Kodukorra lisa edastatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogu
liikmetele e-posti teel.
Hoolekogu koguneb vähemalt neli korda aastas, vajadusel tihedamalt või elektroonselt.
Hoolekogu koosolekud toimuvad, kui ei ilmne takistavaid asjaolusid, järgnevatel kuupäevadel: 9.
veebruar, 4. mai ja 24. august 2021.

2021. aasta eelarveprojekti tutvustus
Tartu linna panus eelarvesse sama suur kui 2020. aastal. Õpetajate palgakulud kaetakse riigieelarvest.
Omatulu õppekava välisest tegevusest on peamiselt seotud pilliõppega, nii kaetakse pilliõppe
tööjõukulud. Renditulu on viirusolukorras tavapärasest väiksem, seda kasutatakse vajadusel
remondikuluks. Hoolekogu tutvus eelarveprojektiga ning tundis muret võimalike kärbete pärast.
Kärbitud on 2020. aasta eelarvet, kuid ka kulud olid kevadel distantsõppe tõttu väiksemad.

Jooksvad küsimused
Toitlustus
Toitlustushange lükkus eriolukorra tõttu sügisesse, septembris osales hoolekogu esindaja
maitsmisvoorus. Hange vaidlustati. Vaidlustuskomisjon on hanke peatanud.
Viirusolukord
Vanematekogus toimunud arutelu peegeldus. Tõstatati küsimus, kuidas peaks digitaalseid
õppevahendeid haldama, et oleks tegevus lihtsam mõlemale osapoolele. Vanematekogu distantsõppe
kevadise küsitluse kokkuvõte on koolile edastatud. Kool on kevadisest olukorrast õppinud.
Kollektiivselt on otsitud ühtset platvormi. Moodle’i kursusi on võetud. Kõikidel platvormidel tuleb sisu
ise luua ning see oli õpetajale eriolukorra alul liig suur koormus. Õpetajad otsisid juba loodud sisu
erinevates keskkondades, et õpilastel oleks kasutada võimalikult head õppematerjalid. Õpetajad on
nüüdseks igaüks endale sobivale platvormile materjale koondanud. Kool mõistab, et platvormide
paljusus teeb õpilase ja teda digiküsimustes toetava isiku elu keerulisemaks. Kord nädalas iseseisev
õppepäev alates 5. klassist hoiab õpetajaid ning õpilasi distantsõppe lainel. Toimuvad kolleegilt
kolleegile digipädevuse koolitused. Lapsevanemad soovivad distantsõppe korral rohkem
videokontakttunde. Keeruline on kehtestada reeglit, kui suur peaks olema selliste tundide osakaal,
pigem sõltub see ainekava läbimise rütmist. Uue teema lahtiseletamisel oleks hea tihedam kontakt.
Videokontakt iga kahe nädala tagant ei ole piisav.
Kool kaardistas septembris õpilaste tehnilist võimekust. 46 õpilast vajaks arvutit, kui taas tuleks
lausaline distantsõpe. Internetiühendus puudub ühel õpilasel. Ebapiisav internetiühendus on 60–70
õpilasel. Haridustehnoloog on koolis 0.5 koormusega.
Autori ning intellektuaalse omandi õigused ei ole õppetegevust takistanud, sellist probleemi pole
esinenud.
Õpetajate üldkoosolek toimub edaspidi virtuaalselt. Tööandja varustab soovijad maskiga –
vabatahtlikult kantakse, visiire on ka kasutusel.
Traditsioonilised üritused, sh jõuluüritused jäävad ära, et õppetöö saaks toimuda.
Ülekäigurada Riia tänaval
Lapsevanemad soovivad sealset ohutust tõsta, esineb palju autojuhtide poolseid liikluseeskirja
rikkumisi, eelkõige fooritulede eiramist. Hoolekogu tegi ettepaneku kooli juhtkonnale arutada
turvalisuse tõstmise võimalusi ülekäigurajal linnavalitsusega ning Politsei- ja piirivalveametiga.
Järgmine koosolek 9. veebruar 2020.

Protokollis Lea Pauts

