Tartu Mart Reiniku kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 7.detsembril 2021 kell 18.00 kuni 19.00 Vanemuise õppehoones.
Osalesid: Jaanika Reilik-Bakhoff, Lea Pauts, Martin Lillevere, Kristi Terep, Kanni Labi, Emma Saviauk,
Riina Reinhold, Riina Järvela, Helen Kiviste
Ei osalenud: Rita Ehasalu, Tõnis Arjus, Kristel Deket, Marke Lilleõis, Gea Kangilaski.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Ööpik.
Koosolekut juhatas Jaanika Reilik-Bakhoff.
Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade kooli tegemistest viiruse leviku olukorras;
2. Kooli tegevused kerkinud murekohtadega;
3. Kohapeal algatatud.

Ülevaade hetkeolukorrast viiruse olukorras
Direktor andis ülevaate: Testime covid-19 osas kaks korda nädalas vaktsineerimata/läbi põdemata
õpilasi ning töötajaid, korraga kulub ca 500 testi. Hange viibib aga selle nädala testid saab tehtud.
Isolatsiooni saadetakse pea iga nädal mõni klass, suuremaid õppetöö seisakuid ei ole olnud.
Vaktsineeritus on tervikuna üle 70%, st nendest, kes vaktsineerida saavad, töötajate hulgas 93-94%.
Jõulukontsert toimub ainult õpilastele. Salvestatakse ning jagatakse ka lapsevanematele vaatamiseks
stuudiumi kaudu. 7-9 kl vaimse tervise loeng toimus aulas klasside kaupa ja hajutatult, maskidega.
Külmade tõttu ei ole võimalik enam väljas kehalise kasvatuse tunde läbi viia. Talialadega tegelemise
paradoks – talialadega tegelemiseks sobiv ilm on tihti tuulekülma arvestades normist külmem.

Kooli tegevused kerkinud murekohtadega
Lühikese süütenööri sündroom – kommunikatsiooni probleemid võimenduvad väga kiiresti. Tõsine
kiusamisjuhtum ühes vanemas klassis, kaasatud on Haridusministeerium, KIVA meeskond, Haridus
tugiteenuste keskus, probleemiga tegeletud juba 2 kuud – lahendust veel ei ole. Üldiselt on keskmisest
ärevam olukord. Kool kaalub KIVA rakendamist ka peale 4. klassi. Sh tuleks kaaluda KIVA teemade
sidumist kas õppeainetega või õpilaste poolt viidatud klassiväliste tegevustega (nt KLAPP laager), et
klass ühtsena seisaks kiusamise vastu.
7.detsembril allkirjastas linnapea kooli arengukava. Plaanis on endiselt tõkkepuu Riia 25 juures.
Koolipäeva algusaja nihutamine on samuti agendas. MRK 10. heategu toetab Eestimaa Looduse Fondi.

Kohapeal algatatud küsimused
Õpilaskogust ülevaade murekohtadest:
Kontrolltöid nädalas peaks olema kolm ja ühel päeval üks, edasilükkamisega võib sattuda mitu päevas,
mõnikord maskeeritud tunnikontrolliks, millele lisandub „Ära tekita probleemi“ suhtumine õpetajatel.
Tõstatatud küsimused: Kui palju hindeid üldse peaks ainetes panema? Kas mõnes aines saaks ilma
kontrolltööta? Kas hinnetel peaks olema teatav etteteada/kokkulepitud kaal (nt 3 TK=1KT vms)?
Teemat tuleks koolis arutada, kui see on probleemiks.
Hajutamine on hea aga kehalise kasvatuse tund, kus lapsed jooksevad paduvihmas lainetaval staadionil
–kuskil on mõistlikkuse piir.
Ettepanek paigaldada tüdrukute tualetti esmaabikarp hügieenitarvikutele – hoolekogu toetab õpilaste
algatust, teema liigub vanematekogusse, kooli juhtkond arutab võimalusi.
Veel otsiti võimalusi õpilaste enesekindluse tõstmiseks ärevates olukordades hakkamasaamiseks
näiteks loovtööde kaitsmise, proovieksamite vms enese proovile panemise teel. Õppetöö tase on
koolis hea, kahjuks on Tartus gümnaasiumiastmes edasiõppimiseks vajalik läbida tihe kadalipp, elu
esimene eksam on kohe ka väga määrava kaaluga.
Tehnoloogia/käsitöörühma jagunemine on augusti lõpus. Kel on kindel soov ja tahtmine see edastab
juba varem soovi direktorile – hea olema maikuus teada jagunemist.
Järgmine koosolek on planeeritud 22. veebruar 2022 kell 18.00.
Protokollis Lea Pauts

