Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek.
Kl 13 – 14

30.09.2022

Päevakord:
1. Ülevaade kooli õppe- ja töökorraldusest - direktor
2. Loeng „Suhted ja suhtlemine“ - MTÜ Toetuskeskuse Meiela psühholoog Marika
Lepp
3. COVID viiruse levikuga seotud tegevused koolis - direktor
4. Muud küsimused, võimalus vestelda klassijuhatajate ja aineõpetajatega.
SÕNA VÕTSID:
M. Oppar: Palun pange nimed kirja. Koosolek protokollitakse.
1) Kooli päevakava on teile juba tuttav. Lapsi ootame kooli alates kl 7.30, tunnid
algavad kl 8.05. Söömine on kahes vahetuses. Õppeperioode on meil kaks, nende
lõpus saavad õpilased tunnistused. Esimene õppeperiood lõppeb jõuludega, teine
suvevaheajaga.
Lapsehoiuteenus töötab tundide lõpust kuni kl 18ni. Lapsehoiuteenust rahastab
kohalik omavalitsus. Planeerime ööhoiuteenust, mis alustab loodetavasti oktoobri
lõpu poole. Andke klassijuhatajatele teada, kes tulevad vaheajal lapsehoidu. Õpilastel
on võimalus koolis süüa ka hommiku- ja õhtusööki. Lapsevanem maksab need ise.
Koduseid ülesandeid me õpilastele reeglina ei anna.
Koolis töötab kolm huviringi: üldkehalise ettevalmistuse spordiring, loovusring ja
muusikaring. Spordiringis valmistatakse õpilasi ette võistlustele minekuks. Ujumine
algab 7. oktoobrist.
Kooli kodulehel on olemas ühisürituste plaan. Eelmisel reedel käisime Kiidjärvel
matkal.
Kooli hoolekogusse kuuluvad lapsevanemad Jaana Kristoving, Helin Kõivsaar, Maria
Peiker; õppenõukogu esindajana Eve Morel ja linnavolikogu esindajana Andres
Visnapuu. Uusi liikmeid ei ole vaja valida.
7. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Seetõttu on lapsehoid kl 12.30ni. Palume
selleks kellaks lapsed ära viia.
9. klassi lõpetajate ja täiendava õppeaja laste vanematel teha avaldused õppeaja
pikendamise kohta detsembri lõpuks.
Autodega toome õpilasi kooli hoovi ainult äärmisel vajadusel. Palume, et
lapsevanemad näitavad lastele eeskuju ja kasutavad tee ületamiseks ülekäigurada.
Vaadake pidevalt eKooli ja õpilaspäevikuid, kust leiate jooksvat infot. Küsimustega
pöörduge klassijuhataja poole.
Rehabilitatsiooniteenust osutab MTÜ Meiela. Keskus asub meie majas. Kutsusime
külla reh meeskonna psühholoogi, kes räägib meile suhtlemisest ja suhetest.
2) Psühholoog M. Lepa loeng „Suhtlemine ja suhted“.
M. Oppar: Koolis on kooliõde neljapäeviti kl 12.30st. Kõik mõõtmised,
tervisekontrollid, vaktsineerimised saab teha meie majas. Kooliõde küsib eelnevalt
lastevanemate käest nõusolekut. Koroonateste teeme vajaduspõhiselt. Testi on
võimalik teha nii koolimajas kui saata test koju.
Kas on küsimusi?

Lapsevanem: Kuidas ma saan panna oma last mõneks päevaks lapsehoidu?
M. Oppar: Klassijuhataja annab avalduse, kuhu kirjutate mis päevadel ja mis kellani.
Maie Oppar
Koosoleku juhataja

Reeli Saar
Protokollija

