VORU JARVE KOOLI HOOLEKOGU
201712018 dppeaasta TOO ARUANNE
Vastavalt V6ru Linnavolikogu miiZirusele peab hoolekogu esimees 6ppeaasta jooksul tehtud
hoolekogu too aruande esitama iiks kord dppeaastas kooli vanemate iildkoosolekule
heakskiitmiseks. Aruanne peab olema esitatud hiljemalt jrirgmise dppeaasta l. novembriks
linnavalitsusele tutvumiseks. Aruanne peab kajastama eelmise dppeaasta jooksul tehtud toid
ja plaane uueks Oppeaastaks.

Vdru Linnavalitsuse 04. novembrt2015. a korraldusega nr 495 ,,Uldhariduskoolide
hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine" on kinnitatud V6ru Jiirve Kooli
hoolekogu koosseis 7 liikmeline. Nimekiri kooli kodulehel. V6ru Linnavolikogu 24.
novembri 2017 . a otsusega ,,Esindajate mziiiramine V6ru linna haridusasutuste
hooleko gudesse" esindab voliko gu lii ge Viktor Puolakainen.
201712018 6a toimus kolm hoolekogu koosolekut ja iiks maili teel tooplaani teemade arutelu.

Vastuvdetud otsused on kiittesaadavad kooli kodulehel ja protokollid registreeritud V6ru
Jiirve Kooli dokumendihaldusprogrammis.

1. 17. oktoobri20lT

Kooli arengukava 20182021 tegevuskava projektile ja kooli 2018. aasta eelarve projektile. Otsustati kiita
a koosolekul anti arvamus V6ru Jiirve

heaks mdlemad eelpool nimetatud projektid. Ulevaate koolis pakutavatest
tugiteenustest ja nende korraldamisest andis kooli direktor R.Kangro. Pakutavad
teenused on peresid toetavad. V6ru Jiirve Kooli 6ppekava tiiienduste/muudatuste

sisseviimise kohta andis iilevaate E.Morel ja liikmed toetasid muudatuste sisse viimist.
Arutati ka20I612017 6a hoolekogu tooplaani ffiitmist ning uue201712018 6a

2.

tooplaani sisu.
27. novembri20lT koosolekul arutati ja kinnitati hoolekogu 201712018 dppeaasta
todplaan.
Vdru Jiirve Kooli hoolekogu tegevuse pdhieesmiirgiks seati kooli arendavate tegevuste
toetamine, Erasmust projekti tegevustes osalemine ja tervislike eluviiside
propageerimine kogukonnas. Oluliseks peeti puudega laste vanematele viiljas6idu
korraldamist koostoos kooliga. Tooplaan kiideti heaks ja vdeti tiiitmiseks.

Hoolekogu tegevuse eesmiirgid 2017 12018 6ppeaastaks olid:
1. Lastevanemate iildlistis ktisitluse ltibi viimine. mis teemadel soovivad Vdru Jiirve kooli
lapsevanemad saada koolitust.

2. Lastevanematele viiljasdidu korraldamine teistesse koolidesse jalvdi intellektipuudega
noortega tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud Vdru Jiirve kooli direktor.
3. Perede kaasamine Erasmusfprojekti tegevustesse intellektipuudega laste ja teiiskasvanute

tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kogukonnas.

4. Koostooarendus MTU Toetuskeskus Meielasa. kuhu l2ihevad kooli ldoetanud
intellektipuudega noored?

a
J.

4.

jaanuar 2018 koosolekul arutati viiljasdidu korraldamist kevadel Tartu Maarja
Kooli jaMaarjaTugikeskusesse. H.Kdivsaar olid tihenduses Helle Kiinnuga, et leida
sobiv aeg ktilastuseks. R.Kangro andis iilevaate saksa raha toetusest ja selle tile
kandmiseks Meielale, et arendada viilja teenused intellektipuudega nooftele piirast
kooli. K6ik liikmed toetasid seda.
28. augusti 2018 koosolek toimus maili teel, kus tutvustati MTU Oma Kooli 2017
majandusaasta aruannet. V6ru Maavalitsuse toetatud projektid on kiiinud lebi MTU.
Viimasel aastal uusi projekte pole esitatud ja rahalist liikumist pole olnud.
03.

Hoolekogu poolt liibi viidud tegevused vastavalt hoolekogu ttitikavale:

1.

2.
3.

4.

Lastevanematele on viidud kibi kiisitlused seoses viiljasdiduga. Soov ktilastada Tartu
Maarja Kooli jaMaarja Tugikeskust viimasel veerandil. Samuti ktsiti arvamust kooli

tuleviku osas kui suundumus on kaasavale haridusele , siis nii mdnigi laps v6ib sattuda
tavakooli ning jiiiida ilma vajalikust 6ppest. Selles suhtes vdttis enda peale vestelda
arendusosakonnaga volikogu esindaja Viktor Puolakainen. See too jatkub.
Kahjuks H.Kiind haigestus pikemaajaliselt ja seetdttu jiii liritus Zira. Uritame ikkagi
viilj asditu konaldada alanud 6ppeaastal
Koostoos kooliga konaldati Erasmus* proiekti iihisiiritus Ndiariiki. See oli viiga
huvitav tiritus, heameel, et osalejaid oli palju. Kooli poolt oli korraldatud kui
suvespordipliev ja tervislikke eluviise edendav piiev, mis lOppes i.ihise soomisega.
Kaasatud olid ka Liiist Riia kooli dpilasri.ihm koos 6petaj ate ja vanematega.
Koostoo MTU Toetuskeskus Meielaga on olnud tihe. See on viiga oluline, mis annab
kindlustunde kuhu meie tiiieskasvanud intellektipuudega noor piirast kooli laheb.
Ullatav oli heategevuslik toetus Saksamaalt 43600eurot, mille kandmist Meiela
teenuste arendamiseks hoolekosu toetas.

Koostas 23.september 20 1 8

Anneli

Mdnniste

hoolekogu esimees

/)

trb/l'ru' /Y

