Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 15. märtsil 2022 kell 18.00 kuni 20.00 Vanemuise õppehoones.
Osalesid: Jaanika Reilik-Bakhoff, Emma Saviauk, Riina Reinhold, Rita Ehasalu, Riina Järvela, Kristi Terep,
Helen Kiviste.
Ei osalenud: Gea Kangilaski, Martin Lillevere, Kanni Labi, Kristel Deket, Tõnis Arjus, Lea Pauts, Marke
Lilleõis.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Ööpik

Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade kooli tegemistest viiruse leviku olukorras
2. Kuidas on läinud eelmisel koosolekul tõstatatud teemadega
hügieenitarvikud WC-desse, kiusamine)?
3. Koolis kerkinud murekohad viimastel kuudel
4. Hoolekogude koostööseminar 2022 (31. märts kl 17-19)
5. Kohapeal algatatu

(kontrolltööd,

Ülevaade kooli tegemistest viiruse leviku olukorras
COVID-19 olukord koolis paraneb. Kui pandeemia kõrgajal oli koolist koroonaviiruse tõttu eemal 12
õpetajat, siis hoolekogu koosolekule eelneval nädalal puudus nimetatud põhjusel koolist vaid 2
õpetajat. Kiirtestimist viiakse koolis läbi 2 korda nädalas ja see on kohustuslik neile, kes ei ole haigust
põdenud eelneval kahel kuul, antud hetkel vahemikus jaanuar-veebruar 2022. Maskikandmisest
õpilased järjepidevalt kinni ei pea.

Kuidas on läinud eelmisel koosolekul tõstatatud teemadega (kontrolltööd, hügieenitarvikud
WC-desse, kiusamine)?
Kontrolltööd
Õpetajaid kutsuti üles enam mõtlema kontrolltööde rohkuse põhjendatusele ja õpitu hindamise
alternatiividele.
Hügieenitarvikud
Hügieenitarvikud on varutud. Algatuse raames tehakse koostööd Tartu LV-ga ja MTÜ-ga Päevad ja Ööd.
Märtsi teisest poolest on plaanis alustada tualettide varustamist tüdrukute hügieenitarvikutega.
Sihtgrupp on 3. klass ja vanemad tütarlapsed. MRK edastab lapsevanematele sellekohase info.
Kiusamine
Eelmisel hoolekogu koosolekul, 7. detsembril 2021, arutlusel olnud tõsine kiusamisjuhtum on
lahendatud ja jälgitakse klassi grupidünaamikat. Kiusaja alates 2022. aasta algusest MRK-s ei õpi.
MRK õpetajad osalesid KIVA koolitusel. Programmi rakendamine on suurema tähelepanu all 1., 5. ja 7.
klassides. Lapsevanemate tagasiside jäi Ukrainas alanud sõja tõttu poolikuks. Õpilaste tagasisidet
mõnevõrra uuriti ja suhtumine on erinev. Ühed tunnevad, et sellest on abi, kuid leidub ka neid, kes on
kriitilised. Kuna üldjuhul oleks KIVA tunni asemel õpilastel vaba aeg, siis osaliselt tuntakse, et see
toimub nende vaba tunni arvelt. KIVA rakendamise suurem eesmärk on ühiskondliku muutuse

loomine, samas väline keskkond seda hetkel ei soosi. Oluline on KIVA programmi süsteemne ja
järjepidev rakendamine koolis ning ühiste põhimõtete järgimine kõikide klassijuhatajate poolt, vajalik
on, et tegemist ei oleks eraldi ainega ning selle edasiandmine ei toimuks kunstlikult. Lapsed tunnetavad
kiusamist erinevalt. KIVA järgi on kiusamine järjepidev ja üksikjuhtumite korral on osaline vastutus
puudutatuna tundval isikul, kelle ülesanne on informeerida teist osapoolt temale mittesobivast
käitumisest.

Koolis kerkinud murekohad viimastel kuudel
Sõda Ukrainas
7. märtsil pidas MRK direktor Ukraina sõja teemal kõne kogu koolile. 10. märtsil toimus MRK-s Ukraina
päev. Õpetajad tegid väga tõhusat koostööd ja teema-päev õnnestus hästi. Sõjast ajendatud
kultuuridevahelist vaenu ei ole koolis tuvastatud ja õppetööd püütakse tagada võimalikult tavapärasel
viisil. Alates 14. märtsist on MRK-sse võetud vastu üks sõjapõgenik, kes õpib personaalselt kohandatud
tunniplaani alusel. Sõjapõgenike vastuvõtuvõimekust kool hetkel hinnata ei oska. MRK-s on kehtivate
seaduste kohaselt erinevates klassides kokku üle 50 vaba koha, mis ei ole aga üks-üheselt ülekantav
valmidusele võtta vastu samas suurusjärgus põgenikke.
Vandalism
Murekohaks on vandalismiaktide rohkus, näiteks mitteotstarbeline vahendite kasutamine ja ebasobiv
käitumine tualettides ning kooli vara kahjustamine. Vestlused õpilastega ei vii soovitud tulemusteni ja
erinevad vandalismiaktid korduvad. Arutlusel oli üldise teavituskirja koostamine lapsevanematele.
Hoolekogu pooldas vandalismisse tõsisemat suhtumist ning ka kahjunõuete esitamist
lastele/lastevanematele, kuna enamikel juhtudel on vandaalitsejad tuvastatavad.
Probleemiks on e-sigarettide kasutamine ja õpilaste teadlikkuse küsitavus nende kahjulikust mõjust.

Hoolekogude koostööseminar 2022 (31. märts kl 17-19)
Hoolekogude koostööseminar toimub veebikeskonnas 31. märtsil. Hoolekogu liikmetele edastatakse
ürituse toimumise link ja kõik huvitatud saavad osaleda.

Kohapeal algatatud küsimused
Turvaline ja aktiivne koolitee
Jätkuvalt on lahendamisel kooli ümbruse liikluskultuuri ja -turvalisuse küsimused. Plaanis on tõkkepuu
paigaldamine MRK algklasside hoone ja kiriku vahele. Liikumislabor tõstatas küsimuse varem arutlusel
olnud autovaba üleskutse ja aktiivse koolitee teemal koostöös Tatu LV ja TÜ liikumislaboriga.
Vanemuise tänavale on pandud sissesõidu keelumärk ning sealt võib sisse sõita vaid MRK kirjalikul loal,
ometi on liiklus jätkuvalt tihe ja märgist välja ei teha. Hoolekogu soovitas koolil teha üldine märgukiri
kogu koolile liikluskorralduse muudatusest kui ka eraldi saata vastav kiri trenni laste vanematele, kes
pidevalt liikluseeskirju rikuvad. Kool on suhelnud liiklusjärelvalve tõhustamiseks ka PPA-ga.
Koolipäeva hilisem algus
Koolipäeva hilisema algusaja otsustamine vajab põhjalikku arutelu. Vähesel määral on uuritud teiste
koolide kogemust. MRK eripära on kaks eraldi hoonet ja suhteliselt suur õpilaste arv. Hilisem algus
eeldab paaristundide tegemist, mis ei seisne ainult kahe eraldi tunni järjestikuses tegemises, vaid
tähendab valmidust teistsugusteks tundide ülesehituseks. Samas on hariduslike erivajadustega lapsi

üha rohkem ja seda keerulisem on paaristundide läbiviimine. Teemaga tegeletakse edasi ja kogutakse
vajalikku infot.
Vastuvõtt 2022/2023 õa
15. märtsi seisuga on uuel õppeaastal MRK-s elukohajärgselt tagatud õppekoht 83-le lapsele. 30.
aprilliks peab lapsevanem esitama elukohajärgse kooli vastuvõtutaotluse. Muusikaklassi katsed
toimuvad 25.-26. aprillil, koolivaheajal. Viimastel aastatel on muusikaklassi soovijate arv vähenenud,
mistõttu tasub mõelda selle kaotamisele või ümberformuleerimisele ning muusikaga tegelemiseks
alternatiivsete võimaluste loomisele.
Muud teemad
Liikumispeo traditsiooniga kool enam tõenäoliselt jätkata ei saa. Ühiskond on muutunud, mis
omakorda tingib vajaduse korrektsioonide tegemiseks kooli kavandatavates üritustes – lastel puudub
traditsiooniliste ürituste osas huvi.
Liikumislabor andis põgusat infot seoses üleminekuga liikumisõpetuse ainekavale alates 2023. aasta
septembrist, julgustas tutvuma asjakohaste materjalidega Liikuma Kutsuva Kooli programmi kodulehel
ja osalema koolitustel. Juba toimunud veebiseminarid on järelvaadatavad.

Järgmine koosolek on planeeritud 24. mai 2022 kell 18.00.

Protokollis R. Järvela
Juhatas Jaanika Reilik-Bakhoff
/allkirjastatud digitaalselt/

