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3. HoolekogLr tooplaan 2ctlg12020 Oppeaasraks.

4. Jool<svad kiisin'rused.

I ' Arvamuse andmine Vdru Jzirve Kooli 2020. a eelarve projekti kohta.

R.Kangro annab iilevaate vdru Jiirve Kooli eelarve 2020. a iuurde:

Kohalik eelarve 2020.aastal on 160 000eurot, eelarve jiiiib sarnale tasemele.
toimub abitoojou 5,2o/o palgatdus. Muus osas tuleme eelarvega toime, sest
saame projektitooga ja lapsehoiuteenuse osutamisega,

Tiiiendavaid kulusid i.irituste ltibiviimiseks ei taotle. Vajadusel kasutatakse sihtfinan
vdi lisaeelarvega saadud rahalir;i vahendeid.
Rahastatud ja kavandatavad proj ektid:

o Hariduskoostodprograrnmi raames on saadud toetust 3 aastasele rahvus
koostooprojektile ,,Flying the Flag for a Healthy Europe; Building ca
comrnunity for Special Needs" Erasmus-f programmist 2017-2020. Toett
lepingujiirgselt 80% so 19l28eurot, mis sisaldab dpetajate viilisliihetusl
dpilastega projekti tegevuskulusid. L6pparuanne esitatakse piirast proje
31.08.2020, jlitikmakse 20o/okantakse kooli eelarvele pzirast lopparuande hea
kalendripiieva j ooksul.

o Miirtsis 2020. a esitatakse Hariduskoostdoprogrammi uus Erasmus* rahv
koostooprojekt, mille raames tdhtsustatakse erivajadusega laste ja noorte t
kehalisest liikumisest liibi loovuse, kunsti ja ri.itmilise liikurnise.

o Koostod MTU Toetuskeskus Meielaga.

o VOru Jiirve Kool osaleb Vdru Linnavalitsuse piiriiiletavas projektis BioAwa
2019-detsember 2021.

ovlng,

SU OSAS

ahendeid

mise

ahelisele
cities ir-r

t eraldati
ulusid ja
i l6ppu

skiitu 60

svaheline
dlil<kust

Jaanuar



Taotletud Kaitseressursside ametist koostoos MTU Toetuskeskus
asendusteenistujat, keda rakendatakse abitooj6una ip laste
juhendamisel/abi starnisel.

Seoses EL rahastuperioodiga ,,Raske ja si.igava puudega laste tugiteenuste a
ja pakkumise" jetkab Vdru Jiirve Kooli tugiteenuste(iapsehoiuteenuse) v6i
koolis bppetooviilisel ajal koostdos OtepZiii Rehabilitatsioonikeskuse- OU
Jtirve Kool on alltoovdtja otepiiti Rehabiritatsioonikeskus oU-ga raske
puudega lastele tugiteenuste pakkumiseks (lapsehoiuteenuselcs),
lisavahendeid ornatulusse. Leping kehtib 0l .01 .201 g kuni 3t .12.2020.

o v6ru Jiirve Kooli 6pilased kziivad jalgpalriringis, tihendatud spo
vanemate avalduse alusel l0 poissi, r eritoe 6pilane, nendest 4 v6ru

o v6ru Jiirve Kooli dpilased osalevad roovtegevuse ringis. vanem
alusel 7 6pilast, nendest 5 V6ru linnast.

o Koostoos v6ru Noortekeskusega osalevad vanema klassi
dppetood noortekeskuse tegevustes. 2 korda kuus kiiiakse
Kesklinna Kooli iuures.

. Oppetoovliline tegevus: 6pilastele pakutakse erinevaid tu
(iirelevalve koolivaheaeeadel lapsehoiuteenuse
rehabilitatsiooniteenus, lapsehoiuteenus suvine Iaager).

o Kaks korda nlidalas kasutatakse Spordihalli ruulne, kulusid
planeeritud. Talvekuudel olenevalt ilmast sullsaramas.

o Oktoobrist aprilli ldpuni kiiiakse iiks kord niidalas
tasustatakse kooli poolt. Transport kooli bussiga
eelarvesse. Lisaks suurem buss tellitakse
timberpaigutamine)

Viiimelas uj
kiitusekulu

Spordikoolist

Tiiiendusi ja parandusi ei esitatud. Helin K6ivsaar tegi ettepaneku kiita heaks V6ru J

Kooli 2020. aasta eelarve projekt.

Otsus 1: Koosolekul maili teel osalenud hoolekogu liige andis telefoni teel poolt
osalejad kiitsid heaks V6ru Jiirve Kooli 2020. aasta eelarve projel<tikoos lisaga (poo
0 ja 0 erapooletut hael|.

2. Otsus Vdru Jiirve Koo,li rekonstrueerinrise kohta

R.Kangro tutvustas liikrnetele l{aridus- ja Teadusrninisteeriumist saadud otsust eri
dpilastele suunatud pdhikoolide hoonete investeeringute kavasse on arvatud V6ru
Linnavalitsuse poolt esitatud projekt ,,V6ru Jiirve Kooli 6ppehoone ehitamine" toet
summaga 2 145 600eurot. Seega alustatakse kdigepealt arhitektuuri konkursiga, seej
proj ekteerimine ja ehitus.

K6ik koosolekul osalejad olid iilimalt rahul tulemusesa.
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3. Hoolekogu 201912020,6ppeaasta ttiiiplaani teemad.

H.K6ivsaare ettepanek teemadeks :

1, Lastevanemate omavaheline suhtlus.

Jiitkata iildlistis suhtluseid vanemate vahel. Samuti on v6irnalil< saada iooksvat infi
Kooli Facebooki kaudu. Sinna paneb jooksvat infot ja pildirnate{ali eripeclagoog M
Tafenau koos Urmas Rdobinguga. Vastav luba piltide levitarniseks on l<ooli1 olemar
2. Lastevanematele viiljasdidu korraldarnine toimus oktoobri 2020 algul Otepiiii va
Kaasamise Keskusesse. Oli tilimalt tore ja hariv viiljas6it. Sellest tulenevalt ja O
soovist korraldada vastuvdtt Vdru Jiirve Koolis ia Meielas kevadel 2020.
3'Perede kaasamine Erasmus* projekti tegevustesse intellektipuudega laste ja tiii
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kosukonnas.
Eve Morel kommenteeris, et tervise edendamine oluline ja hoolekogu saab toetada
kooli i.iritusi. Sarnuti on oluline V6ru linna keskkonnateemaline projekt BioAware,
raames toimusid ka istutustalgud Koreli oja kaldal septembris 2019. See projekt j6tk
202I .aastani, lisas R.Kangro.
4. Koostooarendus MTU Toetuskeskus Meielaga, kuhu liihevad kooli ldpetanud
intellektipuudega noored?

See teema vtiga oluline, et vajadusel aidata Meielat. Sarnuti alustab Meiela uute koh
loomisega ehitus Liiva 21 aadressil.

H'Kdivsaare ettepanek kinnitada arutelul olnud Vdru Jiirve Kooli hoolekogu tiiiipl
2019/2020. aastaks:

1. Lastevanemate omavaheline suhtlus.
2' Lastevanematega vastukiil asktii gu korral damin e Otepiiii Varaj ase Kaasam i s e Kes
tootajatele, kaasatud Vdru Jiirve kooli direktor.
3.Perede kaasamine projektide tegevustesse: Erasmus+ projekti tegevustesse
intellektipuudega laste ja tiiiskasvanute tervislike eluviiside propageerimine, teadli
kasvatamine kogukonnas ning BioAware projekti tegevustesse l<eslckonnateemalise
teadlikkuse kasvatamine.

4. Koosttjoarendus MTU Toetuskeskus Meielaga, kuhu ltihevad kooli l6petanud
intellektipuudega noored?

Otsus 2: Koosolekul maili teel osalenud hoolekogu liige andis telefoni teel poolt h
hoolekogu liikmed kinnitasid 201912020 V6ru Jiirve Kooli hoolekogu tooplaani 1

vastu 0 ja 0 erapooletud hiiiilt).

1. Jooksvad kiisimused.
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