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Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 5
Toimumiskoht: Võru Järve Kooli kodundusklass, Liiva 12 b, Võru linn
Algus kell 15.30
Lõpp kell: 16:30
Koosoleku juhataja: Ülle Urbanik
Koosoleku protokollija:Ülle Urbanik
Osalejad: Enno Kikas, Ulvi Raid, Ülle Urbanik, Eve Morel, Silja Suija
Puudujad: Tiiu Oja, Merike Varblane,
Kutsutud: Gaida Vassin, Reet Kangro

Päevakava:

1. Arvamuse andmine Võru Järve Kooli põhimääruse muutmiseks
2. Ülevaade 2013/2014 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest
3. Muud küsimused

Ülle Urbanik tegi ettepaneku kinnitada esitatud päevakava. Muutmisettepanekuid ei esitatud.
Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel
(Poolt 5, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget)

1. Arvamuse andmine Võru Järve Kooli põhimääruse muutmiseks

Ülle Urbanik tutvustas kooli direktori poolt hoolekogule arvamuse andmiseks esitatud Võru
Järve Kooli põhimääruse muudatusettepanekud (lisatud protokollile). Täiendusi ja parandusi
ei esitatud.

Otsustati: kiita heaks Võru Järve Kooli põhimääruse muutmine.
(Poolt 5, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget)

2. Ülevaade 2013/2014 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest

Hoolekogu esimees Ülle Urbanik andis ülevaate 30. Septembril 2013.a. hoolekogu poolt
koolile esitatud 2013/2014 õppeaasta tööplaanis toodud tegevustest ja nende täitmisest.
Tööplaani võetud tegevused on edukalt ellu viidud (tegevusaruande projekt lisatud
protokollile). Toimus uue 2014/2015 õppeaasta hoolekogu tegevuste arutelu.



3.Muud küsimused
3.1. Kooli direktor Reet Kangro teavitas hoolekogu 2014/2015 õppeaasta algusest kooli juures

ööpäevaringse hoiuteenuse alustamisest.
3.2.Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Gaida Vassin tutvustas hoolekogu liikmetele kooli

õpilaste võimalust algavast õppeaastast osaleda jalgpallitreeningutel FC Helios Võru
treener Jaanus Vislapuu treeninggrupis, et treeningute kaudu arendada Ühendava spordi
koostöövormi teiste treeninggruppidega. Võru Järve Kool on olnud Eriolümpia Eesti
Ühenduse aktiivne liige 14 aastat. Võru Järve Kool ja FC Helios Võru soovivad alustada
koostööd, et anda võimalus intellektipuudega õpilastel osaleda jalgpalli treeningutes.
Septembris on jõustumas koostöö jalgpalliklubi FC Tartu ja Tartu erinevate koolide
intellektipuudega inimeste vahel. Oleksime Eestis teised, kes säärast koostööd
rakendaksid. Eriolümpia Eesti Ühendus on väga toetav ja loodab, et meie koostöö FC
Heliosega õnnestub. Esialgu toimuksid treeningtunnid intellektipuudega õpilastele eraldi
1kord nädalas 30 minutit. Mureks on treeneri töötasu ja kui trennide läbiviimiseks eraldi
aeg, siis lisandub ka saali rent. Tartu on esialgu lahendanud nii, et küsivad lastevanematelt
5 € kuu eest. Võimalus muidugi küsida linnalt pearaha huvihariduse toetamiseks.

Otsustati: vajadusel esitada hoolekogu poolne taotlus Võru Linnavalitsusele pearaha
saamiseks huvihariduse toetamiseks jalgpallitreeningute läbiviimiseks Võru Järve Kooli
õpilastele Võru Linnavalitsuse eelarvest.
(Poolt 5, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget)

3.3.Europe Direct’i Võrumaa teabekeskus on hakanud koostama uue aasta tegevuskava ja nad
on avatud igasugustele koostööpakkumistele, et uue aasta tegevuskava oleks kõigi jaoks
maksimaalselt kasutoov. Neil on võimalik korraldada üritusi kindlale sihtgrupile, üritusi
laiemale üldsusele ning osaleda ise teiste korraldatud üritustel. Tingimuseks on see, et igal
asjal peab juures olema veidi Euroopa Liidu hõngu. Kool võiks oma tegevuskavas
võimalusel lähtuda Europe Direct’i Võrumaa teabekeskuse poolt väljapakutud temaatikale
ja oma ettepanekud neile esitada septembrikuu keskpaigaks.

3.4.Kevadine talgupäev Nõnoval jäi ära. Seekord on plaanis talgupäev korraldada 13.
Septembril. Talgutööks on planeeritud võsa lõikamine ja kokku kogumine ning maaala
trimmerdamine. Eriti on oodatud töömehed trimmerite ja võsalõikuritega. Kogunemine
Nõnoval kell 10.00. Talgupäeva lõpetame traditsiooniliselt ühise talgusupi söömisega.
Talgupäeva korraldajateks Silja Suija, kes tegutseb talgupäeval kordinaatorina ja Ülle
Urbanik, kes korraldab teavitamise ja talguliste registreerimise (talgupäeva kuulutus
lisatud protokollile).

Koosoleku juhataja: Koosoleku protokollija:

Ülle Urbanik Ülle Urbanik


