
Austatud hoolekogu liikmed

Teen ettepaneku viia läbi Võru Järve Kooli hoolekogu koosolek maili teel oktoober 2018.

Päevakava:
1. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani arutelu ja kinnitamine.
2. Arvamuse andmine Võru Järve Kooli 2019. a eelarve projekti kohta.
3. Hinnangu andmine huviringide vajadus ja töökorralduse kohta Võru Järve Koolis.
4. Jooksvad küsimused.

1. Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani teemad.

H.Kõivsaare ettepanek teemadeks:
1. Lastevanemate omavaheline suhtlus.

Jätkata üldlistis suhtluseid vanemate vahel. Samuti on võimalik saada jooksvat infot ka Järve Kooli
Facebooki kaudu. Sinna paneb jooksvat infot eripedagoog Maiu Tafenau koos Urmas Rööbinguga.

2. Lastevanematele väljasõidu korraldamine teistesse koolidesse ja/või intellektipuudega noortega
tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud Võru Järve kooli direktor.

Eelmisel aastal jäi väljasõit korraldamata, kuna Maarja koolis vastuvõtja Helle Känd oli
haigestunud. R.Kangroga koostöös planeerime kevadeks 2019 väljasõidu. Küsitluse aja suhtes viib
läbi H.Kõivsaar.

3.Perede kaasamine Erasmus+projekti tegevustesse intellektipuudega laste ja täiskasvanute
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kogukonnas.

Tervise edendamine oluline ja hoolekogu saab toetada vajadusel kooli üritusi.

4. Koostööarendus MTÜ Toetuskeskus Meielaga, kuhu lähevad kooli lõpetanud intellektipuudega
noored?
See teema väga oluline, et vajadusel aidata Meielat.

2. Arvamuse andmine Võru Järve Kooli 2019. a eelarve projekti kohta.

R.Kangro annab ülevaate Võru Järve Kooli eelarve 2019. a juurde:

Kohalik eelarve 2019.aastal on 151000eurot, eelarve jääb samale tasemele. Töötasu osas toimub
abitööjõu 5% palgatõus. Muus osas tulem eelarvega toime, sest lisavahendeid saame projektitööga
ja lapsehoiuteenuse osutamisega.

Täiendavaid kulusid ürituste läbiviimiseks ei taotle. Vajadusel kasutatakse sihtfinantseerimise või
omatulust saadud rahalisi vahendeid.
Rahastatud ja kavandatavad projektid:

 Hariduskoostööprogrammi raames saadi toetust 3 aastasele rahvusvahelisele
koostööprojektile „Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community
for Special Needs“ Erasmus+ programmist 2017-2020. Toetust eraldati lepingujärgselt 80%
so 19128eurot, mis sisaldab õpetajate välislähetuskulusid ja õpilastega projekti
tegevuskulusid. Lõpparuanne esitatakse pärast projekti lõppu 31.08.2020, jääkmakse 20%
kantakse kooli eelarvele pärast lõpparuande heakskiitu 60 kalendripäeva jooksul.

 Võimalusel osaletakse IT alasel projektikonkursil.



 Koostööprojekt MTÜ Toetuskeskus Meielaga, Pihkva Eriõppekeskusega ja töökeskusega.

 Võru Järve Kool osaleb Võru Linnavalitsuse piiriületavas projektis BioAware jaanuar 2019-
detsember 2021.

 Taotletud Kaitseressursside ametist koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga
asendusteenistujat, keda rakendatakse abitööjõuna ip laste ja noorte
juhendamisel/abistamisel.

 Seoses EL rahastuperioodiga „Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste arendamise ja
pakkumise“ on Võru Järve Kooli eesmärk jätkata tugiteenuste(lapsehoiuteenuse)
võimaldamist koolis õppetöövälisel ajal koostöös Otepää Rehabilitatsioonikeskuse OÜ-ga.
Võru Järve Kool on alltöövõtja Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ-ga raske ja sügava
puudega lastele tugiteenuste pakkumiseks (lapsehoiuteenuseks), saadakse lisavahendeid
omatulusse. Leping kehtib 01.01.2018 kuni 31.12.2020.

3. Hinnangu andmine huviringide vajadus ja töökorralduse kohta Võru Järve Koolis.

R.Kangro poolt info huviringide ja tugiteenuste kohta.

 Võru Järve Kooli õpilased käivad jalgpalliringis, ühendatud sport raames. Vanemate
avalduse alusel 12 poissi, nendest 3 Võru linnast. Valdadest osalejate nimekiri
esitatud haridusosakonnale ja rahandusosakonna juhatajale.

 Võru Järve Kooli õpilased osalevad kunstiringis. Vanemate avalduse alusel 6 õpilast,
nendest 2 Võru linnast. Valdadest osalejate nimekiri esitatud haridusosakonnale ja
rahandusosakonna juhatajale.

 Õppetööväline tegevus: õpilastele pakutakse erinevaid tugiteenuseid (järelevalve
koolivaheaegadel lapsehoiuteenuse raames, rehabilitatsiooniteenus, lapsehoiuteenus
suvine laager).

 Üks kord nädalas kasutatakse Spordihalli ruume, kulusid ei ole eelarvesse
planeeritud.

 Oktoobrist maini käiakse üks kord nädalas Väimelas ujumas, mis tasustatakse kooli
poolt ja koostöös MTÜ Toetuskeskus Meiela rehabilitatsiooniteenuste raames.

4. Jooksvad küsimused.

R.Kangro info koolibussi kohta:
Bussi tellimine on vormistatud, leping linna poolt allkirjastatud, tarne aeg kuni 6 kuud. Bussile
tegime lisatellimusi, et saaks sõidutada 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 sõita.

Kui te olete ettepanekuga nõus, siis saatke oma arvamus tööplaani kohta ja eelarve projekti
kohta. Kui on küsimusi eelnevalt siis saame maili teel vajadusel arutada.

H. Kõivsaar


