
Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu 
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PROTOKOLL 
 

Aeg: 18.20–18.50 
Koht: Vanemuise 48 
Juhataja: Egle Pullerits 
Protokollija: Lemmit Kaplinski 
Osalejad: Indrek Jaks, Egle Pullerits, Oskar Kobar, Enn Ööpik, Lemmit Kaplinski, Mart 
Vellak, Mart Oja 
Puudusid: Tõnis Asson, Toomas Peterson, Kristjan Kostabi 
 

Päevakord: 

1. MRK direktori valimise komisjoni esindaja valimine 

2. Riia 25 õppehoone ehitusest 

3. Kohapeal tekkinud küsimused 

 

1. Esindaja valimine MRK direktori ametikoha leidmiseks korraldatava avaliku konkursi 
komisjoni 

Seoses Toomas Sammi ametist lahkumisega 26. juunil 2014 korraldatab Tartu Linnavalitsus 
avaliku konkursi direktori leidmiseks. Hoolekogul tuleb valida oma liikmete seast esindaja 
konkursi komisjoni. Komisjoni peamine tööaeg on juuli. Uus direktor loodetakse leida augusti 
keskpaigaks. 

Otsustati: nimetada hoolekogu esindajaks komisjonis hoolekogu esimees, lapsevanem Egle 
Pullerits. Hoolekogu ootab esindajalt konkursi käiguga kursishoidmist meili teel. 

2. Riia 25 õppehoone ehitusest 

Hoolekogu liige Kristjan Kostabi on tundnud muret Riia 25 õppehoone seisukorra pärast: 
„Riia tn õppehoone söökla hallitab. Hallituselt pole minu teada proove võetud selgitamaks, 
kas see on mürgine. Hallituse likvideerimise uus tähtaeg pidi olema 1. september, eelmine oli 
veebruar. Tervisekaitse peaks kindlasti septembris sööklale oma hinnangu andma.“ 

Hoolekogu arutas probleemi ja Enn Ööpik informeeris hoolekogu, et sel suvel remonditakse 
keldri seinu väljastpoolt ning linnamajanduse osakond on lubanud, et pärast välisseina 
korrastamist ja hallituse arvatava põhjuse kõrvaldamist tehakse ka siseseinte remonti. 

Info võeti teatavaks. 

3. Kohapeal tekkinud küsimused 

* Indrek Jaks küsis 9. klassi muusikaeksami kohta järgmisel õppeaastal. 



Õpetajad Enn Ööpik ja Mart Oja selgitasid eksamite ja tasemetööde toimumise korda. 
Praegused 8. klassi õpilased teevad tasemetöö järgmise õppeaasta 1. või 2. veerandil. 

* Lapsevanemate küsitluse kokkuvõte 

Enn Ööpik andis ülevaate, et sel aastal vastas vähemalt 230 lapsevanemat (eelmistel aastatel 
56 ja 199), ja lubas saata hoolekogule arvandmetega ülevaate suvel. Suuremad kokkuvõtted 
esitatakse sügisel lapsevanemate üldkoosolekutel. 

* Egle Pullerits juhtis tähelepanu, et kooli kodulehel puuduvad hoolekogu koosolekute 
protokollid, ja palus Enn Ööpikul kodulehe haldajale edasi öelda, et need tuleb sinna lisada. 
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