Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 24. mail 2022. a kell 18.00 Vanemuise õppehoones.
Osalesid: Jaanika Reilik-Bakhoff, Emma Saviauk, Riina Reinhold, Rita Ehasalu, Riina Järvela,
Kristi Terep, Helen Kiviste, Kanni Labi, Martin Lillevere
Ei osalenud: Kadi Toom, Kristel Deket, Tõnis Arjus, Lea Pauts, Marke Lilleõis.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Ööpik

Koosoleku päevakord:
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Esimeste klasside täitumine;
Muusika- ja reaalklassi loomise tulemused;
Vanematekogus kerkinud küsimused;
Kuidas on läinud vandalismi ja parkimise probleemiga;
Kohapeal algatatu.

Esimeste klasside täitumine
Koolis on 96 kohta 1. klassides, sel aastal on täituvus 74 õpilast. Avatakse neli 1. klassi.
Muusikaklassi ei avata (liialt vähe kvalifitseeruvaid soovijaid), mistõttu tuleb tekitada koore
lennuüleselt.

Muusika- ja reaalklassi loomine
Hoolekogu arutas jällegi küsimust, mis peaks muusikaklassist saama – selliselt jätkata pole
mõtet. Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku, et pöördub ise Tartu linna poole ettepanekuga
lubada Reiniku koolil muusikaklassi täita sarnaselt Karlova kooliga, tuues välja Reiniku kooli
pika ajaloo seoses muusikaklassiga. Kui erandit ei lubata, siis ei ole hoolekogu hinnangul
mõistlik koolil iga aastaselt ka katseid korraldada, kui tulemuseks on muusikaklassi mitte
avamine.

Reaalklassi katsed on ära olnud, koguneb komisjon ja arutab klasside komplekteerimist. 30.
mail 2022. a antakse teada klasside koosseisud.
Kuidas on läinud vandalismi ja parkimise probleemiga
Vandalism
Vandalismiga seoses on vahele jäämisi ning kool on asunud selgitama, et ka pealtvaataja on
süüdlane. Samuti, kui klassis keegi ei taha rääkida, kes vandaalitses, siis vastutab terve klass.
Parkimine

Riia tn tõkkepuu jätkuvalt valmib. Vanemuise tn osas otsib jalgpalliklubi ise aktiivselt
võimalusi, kuhu saaksid vanemad auto parkida lapsi trenni tuues – hetkel arutatakse TÜ-ga,
kuna sealne parkla on trennide ajal tühi. Samuti on arutelu all Vanemuise tn betoontõkke
paigaldamine, et tekiks visuaalselt tunne, et äkki ei peaks sisse keerama. Variante erinevaid
kaalutakse ehk asjad liiguvad.

Vanematekogus kerkinud küsimused
Lõpupidu
Meedias sai kajastust asjaolu, et Reiniku kool kogub lõpetajatelt raha lõpupeo koha ehk
Vanemuise kontserdimaja rendiks ning Tartu linnavalitsuse hinnangul ei ole see kooskõlas hea
tavaga. Tartu Linna seisukoht on, et kooli lõpetamise eest, sh lõpupeo eest ei tohi raha küsida,
kuna haridus on meil tasuta. Kool kannab kõigile lõpupeo eest juba tasunutele raha tagasi –
üle poolte on juba tasunud.
Küsimus on, mida teha selle aasta peoga. Direktori ja vanematekogu poole on pöördunud nii
lapsevanemad kui lapsed murega, et soovitakse jätkuvalt lõpupidu Vanemuises korraldada.
Hoolekogu soovitus on koolil korraldada nn gallup 9. klasside lapsevanemate hulgas, kas soov
on 1) Vanemuises korraldada, kuhu saavad tulla kõik soovijad aktusele ja sel juhul tuleks leida
lapsevanematel vahendid selleks, et koolist väljas lõpupidu korraldada (nt annetused) või 2)
kool korraldab lõpetajatele aktuse Riia tn aulas ja tulla saab iga lõpetaja kohta 2 inimest
aktusele, sel juhul ei teki lõpupeo jaoks rendikulu.
Hoolekogu seisukoht on et uuel õppeaastal peaks 9. klassid kohe kooliaasta alguses arutama,
kus aktust soovitakse korraldada. Kui aktuse korraldamise soov on väljaspool kooli, siis tuleks
lapsevanematel ka ära otsustada, kuidas kogutakse selleks raha: kas tehakse
annetuskampaania koolile, kogutakse jõululaadal raha vms.
Kooli traditsioonide hoidmine
Kevadpidu toimus ja oli väga tore. Viimased kaks aastat on tekkinud lünk ja õpilastel pole nii
tihedat sidet enam selle sündmusega. Vanematekogu ja hoolekogu poolt ettepanek rohkem
laste kaasamist – laiema ringi kaasamist (nt eelvõistlused, kust saavad kõik klassid osa võtta)
jms – kool arvestab sellega vastavalt võimalustele. Sel aastal ei olnud esialgu üldse teada, mis
peost saab.
Õuevahetunnid
Kool püüab lapsi õue suunata ning väga populaarsed on olnud õpilasesinduse poolt
korraldatud mängud ja kontsert, neid võiks edasi teha.
WC koolis
WC-sid koristatakse regulaarselt. Halba olukorda satuvad WC-d siiski nende kasutajate
käitumise tõttu: koolis käijate taust ja kombed on erinevad. Kool püüab omaltpoolt
tualetikultuuri õpetada, kuid alati ei saa kodus õpetatu vastu.

Söökla ja hinnatõus
Vanematekogust tuli küsimus, kuidas söökla hinnatõusu olukorras opereerib. Söökla ise peab
sellega toime tulema, kui enam ei tule, eks siis hakatakse lahendust otsima, tegemist on
eraettevõtlusega.
Autahvel
Vanematekogu hinnangul võiks selle ümber nimetada kiidutahvliks. Hoolekogu hinnangul ei
ole nime vahetus oluline, küll aga võiks lahti mõtestada, milleks see tahvel on ja keda see
motiveerib. Hoolekogu liikmetel olid väga erinevad mõtted ja kogemused selles osas.
Algklasside õpetaja hinnangul ei arvestata autahvlile panekul vaid hindeid, lisaks on paljudel
algklassidel klassisisesed kiidutahvlid jms. Osadel lapsevanematel on head kogemused
autahvliga – s.t laps on motiveeritud õppima, et saada oma pilt autahvlile, samas on
negatiivseid kogemusi, kus laps ei näe põhjust enam pingutada, kui ei ole enam võimalust
autahvlile saada ning on ka olukordi, kus laps ei taha pingutada, kuna ei taha autahvlil olla. Ka
õpilaste esindaja leidis, et autahvlile pääseb niivõrd väike protsent õpilasi (kes ilmselt nagunii
õpivad juba väga edukalt), et suurema osa õpilaste jaoks on see vaid kättesaamatu ja nendesse
mittepuutuv tahvel. Õpilasesindus pooldaks autahvli sisu muutmist või selle kõrvale täiendava
tahvli toomist, mille osas oleks kõigil pingutades võimalus tahvlile pääseda.

Hoolekogu ettepanek koolile, et õpilased ja õpetajad arutaksid, mis võiks lapsi motiveerida
õppimises rohkem pingutama – võimalik, et autahvlit pole vaja muuta, aga kas ei võiks olla
lisaks mingeid sarnaseid kiitvaid funktsioone ka teistele õpilastele (kiidutahvel lisaks?), sest
kooli eesmärgiks peaks olema kõigi laste motiveerimine parematele tulemustele: ka 3-lt 4
peale hinde saamine võib olla tubli pingutus või ühes aines 3-lt 5-tele tõusmine vms. Selles
osas võiks välja mõelda mingi küsitluse, et teada saada laiem arvamus autahvlist ja sellest, kas
selle sisu peaks olema teistsugune või kas selle kõrval võiks veel lisaks midagi olla
õpimotivatsiooni tõstmiseks.

Kohapeal algatatud küsimused
Maikuus võiks minna kõigile 3. klassidele välja meeldetuletus, et lapsed saavad valida, kas
sügisest õpivad käsitööd või tehnoloogiat ning et selle kohta tuleb teha koolile avaldus 31.
maiks.
Järgmine koosolek on planeeritud 23. august 2022 kell 18.00.
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