Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Hoolekogu koosolek toimus 23. augustil 2022 kell 18.00 kuni 19.00 Vanemuise õppehoones, osaline
liitumine veebivahendusel.
Osalesid: Jaanika Reilik-Bakhoff, Kanni Labi, Martin Lillevere, Riina Reinhold (veebis), Rita Ehasalu, Riina
Järvela, Kristi Terep, Lea Pauts (veebis).
Ei osalenud: Gea Kangilaski, Kristel Deket, Tõnis Arjus, Marke Lilleõis, Emma Saviauk, Helen Kiviste.
Kutsutud osaleja: direktor Enn Ööpik

Koosoleku päevakord:
1. klasside täituvuse kinnitamine (kui klassis on rohkem kui 24 õpilast);
2. ülevaade valmisolekust uueks õppeaastaks;
3. kohapeal algatatu.

1. Klasside täituvuse kinnitamine (kui klassis on rohkem kui 24 õpilast)
Seisuga 23. august 2022 on Tartu Mart Reiniku Koolis (MRK) 25 õpilast järgmistes klassides: 3 b, 5 b, 6
b, 6 e, 7 b, 7 e, 9 c.
Hoolekogu otsus: Nõustuda õpilaste arvu suurendamisega 25 õpilaseni 3 b, 5 b, 6 b, 6 e, 7 b, 7 e ja 9 c
klassis.
Kinnitamata admetel on veel juurde tulemas viis Ukraina õpilast.

2. Ülevaade valmisolekust uueks õppeaastaks
Uus õppeaasta
1. septembril algab uus õppeaasta. Tartu Linnavalitsus on kuulutanud 2022.-2023. õa klassijuhataja
aastaks.
Kooli kodukorra muudatus seoses söögivahetunni pikenemisega
Söögivahetund pikeneb 5 min võrra ja lõppeb ära söömise hajutamine tundide ajal.
Tundide ajad alates 1. september 2022
Tund
Algus
Lõpp
1.
8.00
8.45
2.
9.00
9.45
3.
10.00
10.45
4.
11.10
11.55
5.
12.20
13.05
6.
13.25
14.10
7.
14.20
15.05
8.
15.15
16.00

Toidupäeva maksumus
1. septembrist 2022 tõuseb koolitoidu hind.
Tartu Linnavalitsuse 21. juuni 2022. a. korralduse nr 662 alusel kehtivad alates 1. septembrist 2022
Tartu munitsipaalkoolides järgmised koolilõuna hinnad:
1. -4. klassi õpilase koolilõuna maksab 1,60 eurot, millest lapsevanem tasub 0,35 eurot
5. -9. klassi õpilase koolilõuna maksab 1,90 eurot, millest lapsevanem tasub 0,65 eurot.
Lisaks pakub MRK hommikuputru 0,70 eurot, millest lapsevanema osalus on 0,40 eurot ja
pikapäevarühma toitu 1,44 eurot, millest kogu summa jääb lapsevanema kanda.
Alates 1. septembrist on MRK-s uus söökla juhataja. Toimus üldine arutelu toitlustaja ja toidu kvaliteedi
kohta. Hoolekogu tundis huvi toitlustaja esindajaga kohtumiseks.
Muutused kooli personalis
- Vahetub 3 b klassiõpetaja.
- Koolis on tööl uus geograafiaõpetaja.
- Majandusala juhataja ametikoht on koondatud ja ülesanded jagatakse ümber.
- Koolil puuduvad algavaks õppeaastaks füüsikaõpetaja ja eripedagoog. Kool tegeleb aktiivselt
puuduva personali leidmisega.
Lastevanemate üldkoosolek
Kool kavandab lastevanemate üldkoosolekut 20. (1.-4. klass) ja 21. (5.-9. klass) septembril 2022. Kooli
direktor saadab lastevanematele üldkoosoleku toimumise infokirja koos teabega koosolekul uute
lapsevanemate esindajate valimiseks kooli hoolekogusse.
Puhkpillibänd
Septembrist alustab koolis tegevust 4. klasside puhkpillibänd.
Algklasside maja võimla
Riia tn 25 võimlas toimub värskendusremont. Tööd lõpetatakse septembris 2022.
Tõkkepuu
Riia tn 25 hoone juurde on paigaldatud tõkkepuu. Eesmärk on turvalisema koolitee tagamine ja autoga
kooli saabujate suunamine sobivatesse peatumiskohtadesse. Tõkkepuu on teistkordselt vandalismi
käigus kõveraks painutatud ja kool tegeleb olukorra lahendamisega.

3. Kohapeal algatatu
Koolipäeva hilisem algus
Kogutakse eelinfot ja uuritakse teiste koolide kogemusi koolipäeva algusaja hilisemaks muutmisel.
Plaanis on kooliaasta alguses jõuda otsuseni, kas MRK-s minnakse selle teemaga edasi või mitte.
Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud 18. oktoober 2022 kell 18.00.

Protokollis Riina Järvela
Juhatas Jaanika Reilik-Bakhoff
/allkirjastatud digitaalselt/

