Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 19. okt 2021 kell 18.00 kuni 19.00 Vanemuise õppehoones.
Osalesid: Rita Ehasalu, Riina Reinhold, Jaanika Reilik-Bakhoff, Helen Kiviste, Kristi Terep, Riina Järvela,
Kristel Deket, Martin Lillevere, Tõnis Arjus.
Ei osalenud: Lea Pauts, Kanni Labi , Marke Lilleõis, Emma Saviauk, Kadi Toomi.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Ööpik

Koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Kooli arengukavaga tutvumine
3. Kohapeal algatatud

Hoolekogu esimehe valmine.
Kandidaadiks esitati Jaanika Reilik-Bakhoff.
Hääletuse tulemusena valiti kandidaat ühehäälselt esimeheks.

Kooli arengukavaga tutvumine.
Arengukava (AK) jälgib eelmise aasta AK üles ehitust.
Muusikaklassi ja reaalklassi suund on jätkuvalt prioriteetne. Vajalik oleks muusikasuuna arendamine, et
elujõulisus jätkuks. On mõte lisada muusikasuunale rohkem erialaseid tunde, nt teatri vms seonduvalt.
Kohapeal pakuti, et ehk hoopis muusikasuunale lisada ka reaalsuund (lisaks olemasolevale reaalklassile),
kuna mõned uuringud näitavad, et muusika ja reaalained toetavad üksteist ja nii saaks ka rohkem poisse
muusikasuunda.
Ettepanek: teha rahuloluküsitlus või siis suuremamahulises (lapsevanemad, õpetajad, lapsed)
rahuloluküsitluses üks küsimuste blokk suunatuna muusika- ja reaalklassiõpilastele. Küsimused tuleb
hästi paika panna (küsida professionaalidelt selles osas abi). Mida õpetajad soovitaksid lisada
muusikasuunale ja mida muusikasuuna õpilased ise juurde tahaksid.
Liikumislabor lisas, et on oluline, et säiliks koolirõõm – kas see peaks arengukavas kajastuma.
Liikumislabor esitas veel omapoolsed ettepanekud meili teel, millega võiks kool arvestada:
TÜ liikumislabori ettepanekud:
- Põhiväärtused, lk 4, loetelu täiendada ja lisada: „Koolirõõm, heaolu“
- Põhieesmärk, lk 5, sõnastada ümber eelviimane eesmärk ja esitada järgmiselt: „Tervislike
eluviiside edendamine nii teadlikkuse tõstmise kui koolielu igapäevase korraldamise abil“
- 4.5.1 Hetkeolukorra analüüs, lk 19, täpsustada: „Tunni ajal toimuvad liikumispausid ... kooliastmes.“
- 4.5.2 Parendusvaldkonnad, lk 19, lisada järgmised parendused:
o „Liikumispauside regulaarne toimimine ... kooliastmes.“
o „Õuesõppe juurutamine koolielu osana kõigil aastaaegadel, et toetada koostöö arendamist, liikumisaktiivsust, suhteid õpilaste vahel, õpilaste mälu-, keskendumis- ja õpivõimet ning heaolu.“
o „Õppimine väljaspool klassiruume, et toetada grupi- ja paaristööd, liikumisaktiivsust.“

o „Koolipäeva ülesehituse ümberkujundamine õppeainete paremat lõimimist, liikumisaktiivsust ja koolirõõmu soodustavaks.“
- 4.5.3 Põhieesmärgid, lk 20, lisada eesmärk: „Õppekeskkonna kujundamisel ruumikvaliteedi
põhimõtetega arvestamine ning õppijatele ja töötajatele vaimselt ja füüsiliselt turvalise ning tervist ja heaolu toetava keskkonna ja õppekorralduse tagamine.“
- 4.5.3 Põhieesmärgid, lk 20, täiendada ja esitada eesmärk: „Individuaalset õpiteed, tervist,
heaolu, turvalisust toetava õppe- ja kasvatustöö läbiviimine ning mitmekesistamine“
- 4.5.4 Tegevuskava, lk 21, lisada:
o tegevus: „Õppimist toetava õppekeskkonna kujundamine ja alalhoidmine.“
o indikaator: „Kooli õppekeskkond kujundatakse kõiki õppeprotsessis osalevaid toetavaks.“
- 4.5.4 Tegevuskava, lk 21, täiendada ja esitada järgmiselt: „Nüüdisaegsete, kõiki õppeprotsessis osalejaid toetavate õppe- ja õppimismetoodikate sihipärasem ja teadlikum rakendamine.“
Küsitlusse lisada ka – kuidas tuleb laps kooli? Millega tuleb? Jmt kooliteega seotud küsimused.
Rahad ja remont arengukavas. Pisiremontideks on rahad olemas. Mahud sõltuvad renditulust ja KOV
tulubaasist.
Arengukava osas avaldati arvamust ning tehti ettepanekuid täiustamiseks.

Kohapeal algatatud küsimused
Tõkkepuu kas mõlema koolihoone või siis vähemalt Riia tn. koolihoone juurde, et tagada laste turvaline
viibimine avalikul õuealal.
Teha koostööd Liikumislaboriga turvalise koolitee osas.
Järgmine koosolek on planeeritud 7. dets. 2021 kell 18.00.

Protokollis K. Terep
Juhatas Jaanika Reilik-Bakhoff
/allkirjastatud digitaalselt/

