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1. Hoolekokku valitakse kuus lapsevanemat, igast kooliastmest (1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass) 

kaks. Lisaks lapsevanematele kuuluvad hoolekokku kaks õppenõukogu esindajat, üks Tartu linna 
esindaja ja üks õpilasesinduse esindaja. Vilistlaskogu otsusel võib hoolekokku kuuluda ka üks 
vilistlaste esindaja. 

2. Lapsevanema volitused hoolekogus kestavad, kuni tema laps õpib Tartu Mart Reiniku Koolis 
selles kooliastmes, millega seonduvalt on ta hoolekogu liikmeks valitud, ta ei ole asunud Tartu 
Mart Reiniku Koolis tööle või ei ole esitanud avaldust hoolekogust lahkumiseks. Volituste kestus 
fikseeritakse valimistulemusi kajastavas protokollis ja üldjuhul määratakse see kuni uue liikme 
volituste alguseni. Kuna üldjuhul algavad uute valitud liikmete volitused oktoobris, siis selle ajani 
kestavad ka hoolekogu eelmise koosseisu volitused isegi juhul, kui mõne lapsevanemate esindaja 
laps on viidud edasi järgmisesse kooliastmesse. 

3. Uus või uued lapsevanemate esindajad valitakse, kui hoolekogu lapsevanematest liikmete arv on 
alla kuue või langeks alla kuue seoses volituste lõppemisega vastavalt punktile 2. Valitakse nii 
mitu esindajat, et hoolekogus oleks kokku kuus lapsevanemat. Uued liikmed valitakse esimesel 
lapsevanemate üldkoosolekul, mis toimub pärast lapsevanemate esindajate liikmete arvu 
vähenemist alla kuue või selle õppeaasta alguses toimuval lapsevanemate üldkoosolekul, mil 
lõppevad vähemalt ühe valitud esindaja volitused. 

4. Lapsevanemate esindajate kandidaatide leidmine ja esitamine toimub klassijuhatajate kaudu. 
Klassijuhatajad otsivad vajadusel sobivaid kandidaate ja igal lapsevanemal on õigus oma 
kandideerimissoovi või teise lapsevanema kui kandidaadi esitamiseks klassijuhatajale. 
Klassijuhatajad teevad nimelised kandidaatide ettepanekud direktorile teatavaks hiljemalt üks 
nädal enne lapsevanemate üldkoosolekut, kus toimuvad lapsevanemate esindajate valimised. 

5. Lapsevanemate üldkoosolekul esinevad kõik kandidaadid lühikese sõnavõtuga, milles tutvustavad 
ennast ning selgitavad enda motiveeritust ja valmisolekut lapsevanemate esindamiseks 
hoolekogus. 

6. Lapsevanemate esindajad valitakse lapsevanemate üldkoosolekul avalikul hääletamisel 
lihthäälteenamusega. 

7. Käesolev kord avalikustatakse kooli veebilehel ning klassijuhatajad teavitavad sellest kõiki oma 
klassi lapsevanemaid. 

8. Käesolev kord hakkab kehtima 1. juunist 2013. Sellele järgneval esimesel lapsevanemate 
üldkoosolekul toimub erandkorras kõigi kuue lapsevanemate esindaja valimine hoolekokku. 
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