Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 18.02.2015 kell 18.00 -19.45
Kohal viibisid: Karolina Antons, Reet Kiidjärv, Tuuli Hiiesalu, Tõnis Asson, Ester Rosin,
Indrek Jaks.
Puudusid: Lea Pauts, Mia Marie Randaru, Signe Söömer, Taavi Palm, Lemmit Kaplinski,
Kristjan Kostabi, Mart Vellak.
Kutsutud: Enn Ööpik (direktor)
Protokollis: Tuuli Hiiesalu
Päevakord:
1. Söökla hanketingimused.(eelnevaks tutvumiseks fail manuses)
2. MRK põhiväärtused - sõnastada 2-3 lausega
3. Lastevanemate nädal
4. Ülevaade lastevanemate ja õpetajate vestlusringist.
5. Kohalalgatatu
Arutelu ja otsused:
1. Söökla hanketingimuste arutelu.
Tutuvuti söökla hanketingimustega ja tehti järgmised ettepanekud:
• Toetada pakutud koolisöökla hanketingimusi.
• Koolisöökla hanke võitjat ei saa kohustada pidama koolipuhvetit. Soovi korral võib
hanke võitja koolipuhvetit pidada lähtudes terviseameti poolt välja töötatud juhendist
„tervislik koolipuhvet“.
• Kõikide laste normaalseks toitlustamiseks sobivatel aegadel (mitte liiga vara ja mitte
liiga hilja) tuleb üle vaadata vahetundide ajad.
• Mitte toetada kaardi (õpilaspileti) valideerimist sööklasse minnes. Peamiseks
põhjuseks kaardi võimalik kadumine või koju unustamine. Õpilane peab igal juhul
saama süüa.
• Koguda veel täiendavat infot ja kogemusi, mis seotud koolisööklatega.
• Teha kindlaks, kelle hooldada täpselt jääb söögisaal (hetkel on hanketingimustes
vasturääkivusi).
Lisaks arutati, mida teha hetkel kooli kasutuses oleva söökla inventaariga (ahi, nõud ...) ja
söögiraha võlglastega. Ettepanekuid koolisöökla hanketingimuste parendamiseks saab veel
esitada selle õppeaasta lõpuni.
2. MRK põhiväärtused – sõnastada 2-3 lausega
Kuulati kooli direktorit Enn Ööpikut, kes rääkis, et seoses uue õppekava loomisega on vaja
sõnastada kooli põhiväärtused. Hoolekogu liikmed pakkusid järgmisi väärtusi:
• Õpetamine, harimine, kasvatamine

•
•
•
•
•
•

Teine kodu
Kool, kuhu laps tahab tulla
Õnnelik õpilane
Positiivselt mõtlev õpilane
Uudishimulik
Sära silmas ka peale kooli.

Lisaks toetas hoolekogu ettepanekut muuta oskusained (kehaline kasvatus, kunstiõpetus,
tööõpetus ja muusikaõpetus) arvestuslikuks.
3. Lastevanemate nädal
Direktor Enn Ööpik andis teada, et aprillis on MRKs tulemas lastevanemate nädal, kus on
võimalus külastada tunde. Riia 25 majas toimub lahtiste uste päev nii praegustele kui ka
tulevastele lastevanematele 9. aprillil.
4. Ülevaade lastevanemate ja õpetajate vestlusringist
Direktor Enn Ööpik andis ülevaate lastevanemate ja õpetajate vestlusringist, mida pakuti
ühele klassi vanematele. Kohal oli 17 õpetajat ja 5 lapsevanemat. Tõdeti, et vestlusringi
kogemus oli küll positiivne, kuid vanemate huvi oleks võinud olla suurem. Tuleb paremini
läbi mõelda, kuidas infot levitada ja vanemaid kooli tulema õhutada.
5. Kohalalgatatu
Direktor Enn Ööpiku sõnul oleks õpilaste turvalisuse huvides vajalik paigaldada Riia 25
koolihoone juurde liiklusmärk „Ettevaatust, lapsed!“. Samuti võiks Vanemuine 48 koolihoone
juures Vanemuise tänaval olla „lamav politseinik“, mis piiraks autode sõidukiirust.
Vastavasisulised ettepanekud liikluskorralduse muudatuseks tahetakse saata Maanteeametisse.
Hoolekogu toetas mõlemat ettepanekut.
Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek on 6. mail kell 18.00.
Koosoleku juhataja: Tõnis Asson
Koosoleku protokollija: Tuuli Hiiesalu

