VÕRU JÄRVE KOOLI ÜLDKOOSOLEKUD
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Kooli töötajate üldkoosolek
Toimumise
aeg/koht
31.august
2020

13.00-14.30
saalis

Päevakord

Läbiviija

1. Õpi- ja töökeskkonna valmisolek uueks
2020/2021. õppeaastaks, riskianalüüs,
ennetusabinõude tegevuskava, Viirushaiguse
leviku tõkestamiseks tõhus puhastamine ja
desinfitseerimine kooli ruumides.
2. Ametiühingu esindaja tööst

R.Kangro
R.Tatomir

3. Äkkrünnaku tegutsemise plaani, Tulekahju
korral tegutsemise plaani ja Hädaolukorra
lahendamise plaani ja viiruse leviku
tõkestamiseks tegutsemise plaani arutelu enne
algavat õppeaastat
4. Tööohutus- ja töötervishoiualase töö
korraldamine koolis, tööohutusalane juhendamine
5. Abi traumade korral, esmaabivahendid ja
kättesaadavus, esmaabi andmise juhendi,
käskkirja meeldetuletus
6. Töökorralduse reeglistik, asjaajamise kord ja
alluvussuhted, kodukord, ühtsed nõudmised
7. Toitlustus, korraldus, maksumus

R.Kangro

8. Jooksev info

H.Reiljan

R.Kangro
A.Kallas
R.Kangro
R.Kangro
R.Tatomir
R.Kangro

Lastevanemate üldkoosolek
Toimumise
aeg/
koht
2. oktoober
2020

Päevakord

Läbiviija

1. Hoolekogu töö aruanne 2019/20 õa

12.00-13.30
saalis

2. Õppetegevuste ja õppekava toetavate
õppekavaväliste tegevuste korraldusest 2020/2021
(õpilaste järelevalve/lapsehoiuteenus õppetööst
vabal ajal, koolivaheaegadel, koolieelse õpilasele
lapsehoiuteenuse rakendamisest)
Kooli kodukord. VJK tegutsemise plaan viiruse

Hoolekogu
esimees
A.Männiste
R.Kangro
R.Tatomir
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leviku tõkestamiseks koolis.
3. eKool VJK
4. Tugispetsialisti teenus Võru Kesklinna Kooli
eritoe õpilastele Võru Järve Koolis.
5. Täiendavale õppeajale ja lisaõppele jäämise
võimalused.
6. Kutseõppe, töö ja kogukonnas elamise
võimalused
7. Projektitöö BioAware

8. MTÜ Toetuskeskus Meielaga koostöös
• rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus Võru
Järve Kooli õpilastele, töö vanematega,
koolitused, ettepanekud
• invaabivahendite kättesaadavus

M.Tafenau
U.Rööbing
R.Kangro
E.Morel
R.Saar
R.Saar,
MTÜ
Toetuskeskus
Meiela tegevjuht
T.Panichkina
R.Kangro
R.Kangro
reh koordinaator
J.Andrejev

Lastevanemate klassikoosolekud, arenguvestlused, info
jagamine, nõustamine
01.september
2020
I veerand
V veerand
pidev

vastavalt
vajadusele

Klassi lastevanemate koosolek pärast avaaktust

klassijuhatajad

Arenguvestlused vanematega, IÕK analüüs ja klassijuhatajad
täiendamine
Info jagamine vanematega, vajadusel nõustamine, klassijuhatajad
märkuste lahtrisse lühikokkuvõte
vajadusel
aineõpetajad,
abiõpetaja
Klassi lastevanemate koosolek
klassijuhatajad

Esmaspäevane infotund õpetajatele
Toimumise aeg/
koht
kell 14.30-15.30
eluõp klass nr 2,
uus osa I korrus

Päevakord

Läbiviija/osalejad

Arutusel jooksvad teemad, kiirete
probleemide arutelu

R.Kangro
klassijuhatajad
aineõpetajad
vajadusel reh koordinaator
õpetajate abid, abiõpetaja
lapsehoidjad
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Info abiõpetajale, õpetaja abidele
Toimumise aeg/ Päevakord
koht
Pärast õpetajate Arutusel jooksvad teemad, kiirete
infotundi
probleemide arutelude tulemused.
Memod eluõpetuse klassi arvutis

Läbiviija
klassijuhatajad

Sisemetoodilise töö koosolekud
Toimumise aeg/
koht
Veerandi lõpul

Päevakord

Läbiviija

1. Teemad vastavalt augustis 2020
kinnitatud tööplaanile

M.Tafenau

Vastavalt
vajadusele,
eluõp klass
Vastavalt
vajadusele,
eluõp klass
Üks kord kuus
infotunnis,
eluõp klass

2. Alaliste töörühmade koosolekud
vastavalt kokkulepitud teemadele

töörühma juhid

3. Ajutiste töörühmade koosolekud
vastavalt kokkulepitud teemadele

töörühma juhid

4. BioAware koosolekud toimuvad
vastavalt projekti tegevusplaanidele

koordinaator
R.Kangro,
H.Reiljan, õpetajad

Juhtimise koosolekud
Toimumise aeg/
koht
Vastavalt
vajadusele,
direktori
kabinet

Päevakord

Läbiviija

1.Teemad vastavalt vajadusele

R.Kangro
E.Morel
R.Saar

Koosolekud protokollitakse või koostatakse memod, digiallkirjastatakse ja pannakse
GoPro-sse.

