Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 25. augustil 2021 kell 18.00 kuni 19.00 Vanemuise õppehoones.
Osalesid: Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Kristi Terep, Kanni Labi, Riina Järvela,
Janika Reilik-Bakoff, Tõnis Asson, Kristel Deket, Martin Lillevere.
Ei osalenud: Ants Johanson, Marke Lilleõis, Kristiine Kiviste.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik

Koosoleku päevakord:
1. Normist suuremate klassikomplektide moodustamiseks nõusoleku andmine
2. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks
3. Kohapeal algatatu
Normist suuremad klassikomplektid
Õpilaste arv koolis on veidi vähenenud võrreldes eelmise õppeaastaga, sest lõpetas 5
üheksandat klassi ning uuel õppeaastal alustab neli esimest klassi.
Suurema täituvusega on enamasti kas muusika- või matemaatikaklassid.
Hoolekogu on ühehäälselt nõus tabelis 1 toodud normist suuremate klassikomplektide
moodustamisega.
Tabel 1. Normist suuremad klassikomplektid 2021-2022 õppeaastal
klass
II B
IV A
VB
VE
VI B
VII A
VIII C
IX D

õpilasi
25
25
25
25
25
25
26
26

Valmisolekust uueks kooliaastaks
Kool algab 1. septembril püüdlusega korralda õppetööd võimalikult tavapäraselt
haridusministeeriumi (HTM) juhiseid järgides. Juuli lõpu seisuga on 87% MRK töötajatest
covid-19 vastu vaktsineeritud. Toitlustava firma personali kohta vastav info puudub.
Riskianalüüs on tehtud enne covid-19 pandeemiat, seda täiendatakse vastavalt.
Vaktsineerimata töötajaid tuleb soovituslikult kiirtestida kord nädalas, mille osas pole
õiguslikku alust. Õpilaste kohta on koolil vajalik koondada teave vaktsineerituse,
vaktsineerimise loa ning testimise loa kohta lapsevanemalt. Varasemad hajutusmeetmed nagu
lõunavahetundide korraldus, riietuse vahetus, kehaline kasvatus õues ning täiendavad pindade
puhastusmeetmed jätkuvad.

Uuest õppeaastast võetakse eKooli asemel kasutusele Stuudium. Eelmise õppeaasta andmeid
saab vaadata eKoolis 30. septembrini. Varasemate tunnistuste andmed jms kantakse
Stuudiumi üle.
Kohapeal algatatud küsimused
Koolipäeva hilisem algus
Kool algab ka sel õppeaastal kell 08.00. Hilisema alguse üle käib endiselt diskussioon.
Hilisem õppetöö algus on vajalik teismelistele, kel napib uneaega. Hilisem koolipäeva algus
pikendab Tervise Arengu Instituudi andmeil teismeliste uneaega. Vanematekoguga koostöös
selgitada võimalik hilisem tundide algusaeg (08.15?) ning korraldada lapsevanemate küsitlus.
Muutust on võimalik sisse viia ka kooliaasta kestel.
Vanematekogu küsimused
Lapsevanemate koosolekul tutvustatakse lapsevanematele võimalikke õpilase-õpetaja
konfliktide lahendamise viise ning kokkuleppeid sh vanematekogu tööd selles küsimuses
puudutavat.
Järgmine koosolek on planeeritud 28. septembril 2021 kell 18.00.
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