
vORU JARVE Koolr HOoLEKocu

201812019 dppeaasta TOO ARUANNE

Vastavalt Vdru Linnavolikogu miizirusele peab hoolel<ogu esinrees oppeaasta jool<sul rehrr-rcl
hoolekogu too aruande esitama tiks kord dppeaastas kooli vanemate i-hldl<oosolel<ule
heakskiitrniseks. Aruanne peab olema esitatud hitjemalt jtirgnri:;e dppeaasta l. novernbril<s
linnavalitsusele tutvumiseks. Aruanne peab l<ajastanra eelmise 6ppeaasta jooksLrl tehtLrd toid
ja plaane uueks Oppeaastaks.

V6ru Linnavalitsuse 04. novembri2015. a korralclusega nr 495 ,,Ulclharidr,rskoolide
hoolekogude rnoodustamine ja koosseisude kinnitamine" on l<rnriitaturcl Vdru Jzirve Kooli
hoolekogu koosseis 7 liiknieline. Nirnekiri l<ooli kodulehel. V6rur [-rnnavolikogu 24.
novembri 2017 ' a otsusega ,,Esindajate meiiiramine Vdru linna haridusasutuste
hoolekogudesse" esindab volikogLr liige viktor puolakai're'.

201812019 6a toirnus kohn hoolekogu koosolekut ja Lil<s nraili teel toiiplaani teenrade alrrelLr.
Vastuvdetud otsused on kiittesaadavad kooli koclLrlehelja protokollid registreeritLrd V6ru
Jiirve Kooli dokurnendihaldusprogrammis.

l. 03. september 20l8. a koosolekul anti arvanlus VOru Jlirve l(ooli arengul<ava Z0lg -
2024proiektile ja selle juurde kiiivale seletusl<irjale, Tegernist oli tiiiesti uLre

dol<urnendiga, nlis oli koostatucl viieks aastal<s ja vastavalt jr-rhendile ltihil<e nirrg
konl<reetne. Lisalcs oli koostatud seletuslciri, l<r-rs l<irjr-rtati arengr-rl<ava parentalcs
mdistrniseks lahti. Suuremaks arengulisel<s muudatuseks oli l<ooli vana lroone
renoveerimine ja kooli muutrnine lisaks 6petr,rsele toetavaks kesl<Lrseks. Se4a
p6hjustab tihelt poolt 6pilaste arvu vdhenemine ja teiselt poolt l<aasava haridusega
seotud muudatused. Otsustati projekt kiita heaks.
Ulevaate kooli koostoost Rajaleidjaga ja pal<utavatest rLrgiteenustest ning nende
korraldamisest kooliruunides andis kooli direl<tor R.Kangro. [loolel<ogr-r liikmed
toetasid koostood pidades seda oluliseks l<ooli jiitkusuutlil<l<use ja vajadr-rse seisLrl<ohalt
ning pakutavad teenused on peresid toetavad.
Vdru Jiirve Koolja linnavalitsur; alustasid l<oostooci IJTM-iga, et renoveerida VdrLr
Jiirve Kooli vana koolihoone v6i see lammutada ja ehitzrda uus hoone. Sarnuti
renoveerida olemasolev juurdeehitus, et kr-rjr-rneks Lihtne toin-retulel<Lr- ja hooldr-rs6pet
andev kool koos toetavate teenustega. Kr-rjuneks entoe l<eskr-rseks.

Kool esitas taotluse linnavalitsusele uue bussi ostnrisel<s. FloolelcosLl liil(med andsid
omapoolse toetuse kooli tegevustele.

2. 30. novembri 2018 koosolel<ul arutatija kinnitati hoolel<ogLr 20lBl20l9 dppeaasta
tdoplaan.

Vdru Jiirve Kooli hoolel<ogr-r tegevuse pdhieesmiirgiks seati l<ooli arenclavate tegevsste
toetamine, Erasmus* projekti tegevustes osalenrine ja tervrslil<e elr-rviisicle
propageerimine kogukonnas. Oluliseks peeti puudega lerste vanerlatele vliljas6iclr-r
korraldarnist koostocls kooliga ja lastevanelrate ornavalrelise suhtluse v6irnalurst.
Tdoplaan kiideti heaks ja v6eti tiiitrniseks.



Hoolekogu tegevuse eesmiirgid 201 81201 9 6ppeaastal<s olid:

I . Lastevanemate omavaheline suhtlus.
2' Lastevanematele vtiljas6idu korraldamine teistesse l<oolidesse jaiv6i intellel<tipuurdega
noortega tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud V6rLr Jzirve l<ooli clirel<tor.
3'Perede kaasamine Erasmusi projekti tegevustesse intellel<tipLrudega laste ja tiiisl<asvalLrte
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikl<use l<asvatanrine lcogul<onnas.
4. Koostooarendus MTU Toetuskeskus; Meielaga, kulru liihevad kooli l6petanud
intel lektipuudega noored?

Samal hoolekogr-r koosolekul arutati Jiirve Kooli2019. a eelan,,e projel<ti. I(ooliclirel<tor a'clis
iilevaate planeeritavatest tegevustest ja rahalistest projekti toetustest 6pilasliritLrstele nipg
vahendite osttniseks. Olulist rahalist toetust saadal<se projel<tiga Erasmusr ja V6ru
Linnavalitsuse poolt piiritilene keskl<onnateemaline plojekt BioArvare . LLihiLilevaade l<oolis
toimuvatest huviringidest:jalgpallja kunstiring, rnille rahasrus tuleb eraldi riigi toetusena.
Lisaks jatkati oktoobrist aprillini Viiimelas ujumas kiiimisega. lfiinanre ka lapsevanernat
Paavo Kaivu, kes aitas leida sponsorit basseini eest tasumisel

Tiiiendusija parandusi ei tehtud ning kiideti heal<s al<tiivne tegevus 6pilastega.

3. 22.mai 2019 koosolekul arutati viiljasdiclur korraldamisr, mis toimub siigisel Otepiia
Varajase kaasamise Keskuses. I(ool sai kiitte uue br,rssi l<oos ratastooli transportinrise
v6irnalusega. ostu korraldati koostoos v6rr-r LinnavaIitsusega.

Heameel, et HTM-sse esitati koostods omavalitsusega investeeringutaotlus, rnille vastLrs peat-r
j6udn'ra liihiajal.

Arutati ka tildlisti kasutamist ja Facebooki. Viirnane on olnucl r,'liga populaarne, va'e'rad
saavad operatiivse info koolis toimuva kohta. Sr-rvine laager on rohl<em noorerlatele
6pilastele, mis on ka normaalne, sest suuremad leiavacljLrba ise enclale ral<endust
koolivaheaegadel.

N6nova talgupiieva jaoks tdid hoolekogu liikrned istil<uid (rnairsetai6i, p66said). Osalemine
on olnud jiitkuvalt tagasihoidlik.
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