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l.

Koostiiiist Kesklinna foolil;u.

R.Kangro andis i.ilevaate koostoo alustamisest Kesklinna Kooliga. Uues kooli arengukavgs on uueks
suunaks eritoe keskuse loomine kaugemas perspektiivis. Sellel<s korraldas linnavalitsus koolide
esindajatega iihise kiiigu Piirnu kompetentsikeskusesse, kus tutvuti Piirnu linnas tugispetsialistide
teenuse konaldamisega. II poolaasta algul alustasime koostood VdrLr Kesklinna Kooliga. E.Morel
selgitas, kuidas on alustatud tavakoolis 6ppiva kahele eritoe 6pilasele tugispetsialisti teenurse
osutamist. Kdik on viiga uus ja vajab sisseelamist, aga oleme alustanud. Kokkuv6tted teeme mais
koos lastevanematega. Rakendatalcse lihtsustatud 6pet IOK jargi. Hoolekogu liikrned olid sellega
ndus, sest on teada, et Spilaste arv koolis viiheneb ja aina enam lapsi saadetakse tavakooli kaasava
hariduse raames.

2. Rahvusvahelisest

ujumis'v6istlusest.

E.Morel soovis hoolekogu arvamust osalerniseks rahvusvahelistel ujumisvdistlustel. Ta andis
liihitilevaate, et juba kolm aastat on Jiirve Kooli dpilased osalenud Liitis Riia Erikoolis toin,uvatel
rahvusvahelistel ujumisv6istlustel. Kulud on kandnud kool ja 6pilased on saanud mitmepZievase
s6idu koos 6petajatega Riiga. Samas on kindlasti vaja olnud reisidokurnenti ja selle on vanemad ka
korraldanud. Eelmisel aastal iihe 6pilase puhul aitas klassijuhataja l<aasa, et dokurnent ikka saaks
taotletud. Hoolekogu liikmed pidasid viiga tiihtsaks osalen-rist ja vdin-ralust iildse ning soovisid, et
see j?itkuks.

3.

Stigislaat.

R.Kangro andis teada, et seoses planeeritava kooli rekonstrueerirnisega tegi kiisitoo dpetaja
ettepaneku tiihjendada teisel korrusele kogunenud 6pilast6od n'ringi lirituse raames. E.Morel tegi
ettepaneku, et v6iks korraldada heategevusliku laada, kus mi.itia 6pilast6id. Hoolekogu
lastevanemad olid valmis aitama pakkimisega. Kuupiieva osas jiii kokkulepe, et ktisitoo dpetaja
annab teada jiirgmise dppeaasta algul kui on mOelnud iirituse nirne ja peale miiiigi ka muud
tegevused.

4.

Jooksvad kiisimused.

Jooksvaid ktisimusi ei olnud.
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