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Hoolekogu 201812019 6ppeaasta tooplaani arutelu ja kinnitamine.
Arvamuse andmine v6ru J2irve Kooli 2019. a eelarve projekti kohta.
Hinnangu andmine huviringide vajadus ja tdcikorralduse kohta V6ru Jiirve
Koolis.
Jooksvad kiisimused.

Hoolekogu 2018/2019 dppeaasta tiiiiplaani teemad.

H.Kdivsaare ettepanek teemadeks:
1 . Lastevanemate omavaheline suhtlus.
Jatkata rildlistis suhtluseid vanemate vahel. Samuti on v6imalik saada jooksvat
infot ka Jiirve
Kooli Facebooki kaudu. Sinna paneb jooksvat infot eripedagoog Maiu Tafenau koos
Urmas
Rcicibinguga.

2. Lastevanematele viiljas6idu korraldamine teistesse koolidesse ja/v1iintellektipuudega
noortega tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud V6ru Jtirve kooli direktor.
Eelmisel aastal jiii vuiljasdit korraldamata, kuna Maarjakoolis vastuv6tja Helle
Kiind oli
haigestunud. R.Kangroga koostoos planeerime kevadeks 2019 viiljas6idu.
Ktisitluse aia suhtes
viib lAbi H.Kdivsaar.
3'Perede kaasamine Erasmusr projekti tegevustesse intellektipuudega laste ja
tiiiskasvanute
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kogukonnas.
Tervise edendamine oluline ja hoolekogu saab toetada vajadusel kooli riritusi.
4. Koostcjciarendus MTU Toetuskeskus Meielaga, kuhu liihevad kooli l6petanud
intellektipuudega noored?
See teema viiga oluline, et vajadusel aidata Meielat.

H.Kdivsaare ettepanek kinnitada arutelul olnud Vdru Jflrve Kooli hoolekogu tiiiiplaan
201812019. aastaks:
1. Lastevanemate omavaheline suhtlus.
2' Lastevanematele viiljas6idu korraldamine teistesse koolidesse jalv;i intellektipuudega
noortega tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud V6ru Jiirve kooli direktor.
3'Perede kaasamine Erasmus* projekti tegevustesse intellektipuudega laste ja
tiiiskasvanute
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kosukonnas.

4' Koostcioarendus MTU Toetuskeskus Meielaga, kuhu lzihevad
kooli l6petanud
intellektipuudega noored?

otsus l: Koosolekul maili teel osalenud hoolekogu liikmed kinnitasid
Kooli hoolekogu tooplaani (poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletud haalO.

2.

Arvamuse andmine v6ru Jflrve

201g12019

v6ru Jiirve

Kooli 2019. a eelarve projekti kohta.

R.Kangro annab iilevaate v6ru Jiirve Kooli eelarve 2olg. a
iuurde:

Kohalik eelarve 2\l9.aastal on 15l000eurot, eelarve jiiiib samale tasemele.
T6otasu
toimub abitcicij6u 5%o palgatdus. Muus osas tulem eelarvega toime, sest
lisavahendeid
proj ektitririga j a lapsehoiuteenuse

osas

saame

o

sutamise sa.

Tiiiendavaid kulusid iirituste liibiviimiseks ei taotle. Vajadusel kasutatakse
sihtfinantseerimise
v6i omatulust saadud rahalisi vahendeid.
Rahastatud j a kavandatavad proj ektid:
o Hariduskoostooprogrammi raames saadi toetust 3 aastasele rahvusvahelisele
koostooprojektile ,,Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities
in
community for Special Needs" Erasmus* programmist iot 7-2020. ioetust eraldati
lepingujtirgselt 80% so l9128eurot, mis rirut,Aub dpetajate viilisliihetuskulusid ja
5
gevuskulusid. L6pparuanne esilatakse ptirast projekti loppu
3
Z0% kantakse kooli eelarvele piirast lOpparuande heakskiitu 60
k
o Vdimalusel osaletakse IT alasel projektikonkursil.
o Koostciciprojekt MTU Toetuskeskus Meielaga, Pihkva Eridppekeskusega ja

o

tookeskusega.

V6ru Jlirve Kool osaleb V6ru Linnavalitsuse piirililetavas projektis BioAware jaanuar
2]Lg-detsember 2021'

sside ametist koostcios MTU Toetuskeskus Meielaga
da rakendatakse abitoojduna ip laste ja noort.

'
.

l.

EL rahastuperioodiga ,,Raske ja siigava
ja pakkumise" on V6ru Jiirve Kooli eesmdrk
vdimaldamist koolis dppetodviilisel rjal koos
OU-ga. V6ru Jiirve Kool on alltorivdtja Oteptiii Rehabilitatsioonikeskus OU-ga
raske
ja siigava puudega lastele tugiteenuste pakkumiseks (lapsehoiuteenuseks),
saadakse
lisavahendeid omatulusse. Leping kehtib 0 1 .0 I .20 I g kuni 3 r .12.2020.
Seoses

Tiiiendusi ja parandusi ei esitatud. Helin K6ivsaar tegi ettepaneku kiita heaks
V6ru Jiirve
Kooli 2018. aasta eelarve projekt.

otsus 2: Koosolekul rnaili teel osalenud hoolekogu liikmed kiitsid heaks V6ru
Jiirve Kooli
2019. aasta eelarve projekt koos lisaga (poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut
haal0.

3'

Hinnangu andmine huviringide vajadus
Koolis.

ja

tiiiikorralduse kohta V6ru Jiirve

R.Kangro poolt info huviringide ja tugiteenuste kohta.
o V6ru Jiirve Kooli dpilased kiiivad jalgpalliringis, iihendatud sport raames.
Vanemate avalduse alusel 12 poissi, nendest 3 V6ru linnasi. Valdadest
osalejate nimekiri esitatud haridusosakonnale ja rahandusosakonna juhatajale.
o V6ru Jiirve Kooli dpilased osalevad kunstiringis. Vanemate avalduse alusel 6
6pilast, nendest 2 V6ru linnast. Valdadest osalejate nimekiri esitatud
haridusosakonnale ja rahandusosakonna juhataj ale.

t

Oppetooviiline tegevus: dpilastele pakutakse erinevaid tugiteenuseid

t

rehabilitatsiooniteenus, lapsehoiuteenus suvine laager).
Uks kord niidalas kasutatakse Spordihalli ruume, kulusid
planeeritud.

o

(tirelevalve

koolivaheaegadel lapsehoiuteenuse
ei ole

raames,

eelarvesse

oktoobrist maini kiiiakse tiks kord niidalas viiimelas uiumas. mis tasustatakse
kooli poolt ja koostcids MTU Toetuskeskus Meiela rehabilitatsiooniteenuste
Iaames.

4.

Jooksvad kiisimused.

R.Kangro info koolibussi kohta:
Bussi tellimine on vormistatud, leping linna poolt allkirjastatud, tarne aeg kuni 6 kuud.
Bussile tegime lisatellimusi, et saaks sdidutada ratastooliga inimest, salong bussis oleks
polsterdatud, seega soojem ja mugavam puudega inimeste transpordiks. Bussi kohtade arv
ikka 8 reisijat + 1 juht, et saaksime autojuhi lubadega ise sdita. Kuni olemasoleva bussi

miiiigini

saab

kool sditudeks kasutada.

Koosoleku juhataja

lallkiril
Anneli Miinniste
Ll

