
 

VÕRU JÄRVE KOOL 

Liiva 12 b, 65609 Võru 

31. märts 2015 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3 

 

Toimumiskoht: Võru Järve Kooli kodundusklass, Liiva 12 b, Võru linn 

Algus kell 16:00  

Lõpp kell: 17:20 

Koosoleku juhataja: Ülle Urbanik 

Koosoleku protokollija: Ülle Urbanik 

Osalejad: Merike Varblane, Enno Kikas, Tiiu Oja,  Ülle Urbanik, Eve Morel, Silja Suija, Ulvi 

Raid 

Kutsutud: Reet Kangro, Tatiana Panichkina ja Terje Ploom, 

 

 

Päevakava: 

 

1. Haridusliku erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon  

2. Lapsehoiu- ja hoiukodu teenustest Võru Järve Koolis  

3. Suvelaager Võru Järve Kooli ruumes 31. ja 32. nädalal  

4. Tagasiside hoolekogu 14.nov. 2014.a. taotlusele koolile väikebussi soetamise kohta 

5. Koostööst ja arengutest MTÜ Toetuskeskusega Meiela  

6. Rehabilitatsiooniteenuste osutamisest Võru Järve Kooli õpilastele  

7. Kevadine heakorrapäev Nõnoval  

8. MTÜ Oma Kool poolt kohaliku omaalgatuse programmi esitatava projekti tutvustus  

9. Ülevaade 2014/2015 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest 

10. Muud küsimused, informatsioonid 

 

Ülle Urbanik tegi ettepaneku kinnitada esitatud päevakava. Muutmisettepanekuid ei esitatud. 

Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel 

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

1. Lapsehoiu- ja hoiukodu teenustest Võru Järve Koolis  

Reet Kangro andis ülevaate 2014/2015 õppeaasta sügisest käivitunud lapsehoiu- ja hoiukodu 

teenuste toimimisest ja teenuste laiendamise võimalikkusest.  

Otsustati: toetada teenuste laiendamist Võru Järve Kooli juures.     
(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 



 

2. Suvelaager Võru Järve Kooli ruumes 31. ja 32. nädalal  

Käesoleva aasta suvevaheaja nädalatel  31 ja 32 on planeeritud korraldada kooli ruumes  

suvelaager, mis toimub MTÜ Toetuskeskus Meiela rehabilitatsioonteenusel olevatele Järve 

Kooli õpilastele.  Huvi suvise laagri vastu on endiselt suur, kuna eelmiste aastate positiivsed 

emotsioonid on väga head. Sellel suvel mujale kaugemale laagritegevusi ei viia, kuna pole 

toetavaid projekte kõigi kulude katmiseks. Laagri toimumise ajal töötab kokku 9 inimest 

(tegevusjuhendajad, tegevusterapeudid; kokk). Laagri toiduraha  5 € päevas jääb lapsevanema 

kanda. 

 

Otsustati: toetada suvelaagri läbiviimist suvevahajal 31. ja 32. nädalal. Täpsem info 

laagri kohta saata vanematele koju õpilaspäeviku kaudu hiljemalt õppeveerandi 

viimasel nädalal. Laagri toiduraha tasutakse lapsevanemate poolt, arvestusega 5 € 

laagripäeva eest. 
(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

3. Tagasiside hoolekogu 14.nov. 2014.a. taotlusele koolile väikebussi soetamise kohta 

Hoolekogu taotlus kooli kasutuses oleva väikebussi uuema vastu vahetamiseks on saanud 

Linnavalitsuse poolse heakskiidu. Peale Võru I Põhikooli tegevuse lõpetamist juuni lõpus 

2015.a. on otsustatud seni nende kasutuses olev buss anda asendama Järve Kooli 

amortiseerunud bussi. Hoolekogu arutas väikebussidega seonduvat ja  

 

Otsustati: saata hoolekogupoolne ettepanek Võru Linnavalitsusele senini Võru Järve 

Kooli kasutuses olnud väikebussi Volkswagen Caravelle MTÜ Toetuskeskus  Meiela 

kasutusse andmiseks. 

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

4. Koostööst ja arengutest MTÜ Toetuskeskusega Meiela 

Tatiana Panichkina tutvustas MTÜ Toetuskeskus Meiela tänaseid tegemisi, teenuseid, 

tulevikuplaane ja tihedat koostööd Võru Järve Kooliga. Kuna paljud Järve Kooli lõpetajatest 

on erinevatel teenustel Meiela juures, siis kahe organisatsiooni omavaheline tihe koostöö 

arendab mõlemaid vastastikku.  

 

5. Rehabilitatsiooniteenuste osutamisest Võru Järve Kooli õpilastele  

Kuna aastatagune  küsimus rehabilitatsiooniteenuste osutamisega Järve Kooli õpilastele MTÜ 

Toetuskeskus Meiela poolt on endiselt õhus, on koosolekule kutsutud MTÜ Toetuskeskus 

Meiela rehabilitatsioonikordinaator Terje Ploom, kes andis ülevaate teenuste osutamise 

mahust, maksumustest ja nimetatud teenuste osutamise teavitamise võimalustest 

lapsevanematele. Toimus arutelu.  

Otsustati: MTÜ Toetuskeskus Meiela esitab ehabilitatsiooniteenuste arved 

allkirjastamiseks lapsevanematele.  

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

6. Kevadine heakorrapäev Nõnoval 

Tatiana Panichkina ja  Ülle Urbanik andsid ülevaate järjekordse planeeritava heakorrapäeva 

toimumisest ning tegevustest tulevase Meiela kodu asukohas Nõnova külas Lasva vallas. 

Toimus arutelu.  

Otsustati:  toetada osalemisega MTÜ Toetuskeskus Meiela poolt korraldataval 

heakorrapäeval, kutsudes osalema kooli personal ja lapsevanemad.  

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 



 

7. MTÜ Oma Kool poolt kohaliku omaalgatuse programmi esitatavate projektide 

tutvustus 

Ülle Urbanik: kuna koolil napib eelarves vahendeid puudega laste arengut soodustavate 

vajalike uute spordi- ja teraapiavahendite soetamiseks. Olukorra leevendamiseks on plaan  

kirjutada taotlused Regionaalministri valitsemisalas regionaalarengu toetamiseks kohaliku 

omaalgatuse programmi nii kevad- kui sügisvooru.  

a) Kevadvooru esitatava projektiga on kavas soetada uued spordi- ja teraapiavahendid  

kehalise aktiivsuse tõstmiseks ja vabaaja sisustamiseks. Parendamist vajavad vahendid, mis 

aitavad  muuta mitmekesisemaks laste koordinatsiooni- ja tasakaaluharjutusi, arendada 

kehatunnetust ja puuteaistinguid, parendada käe ja silma koordinatsiooni ning stimuleerida 

käte- ja jalgade sensoorsust. Soetada peenmotoorika vahendid  hüperaktiivsetele või autismiga 

lastele. Muuta keskkond positiivsemaks ning  motiveerimaks õpilasi aktiivselt tunnis osalema. 

(Projekti eelarve ja vahendite kirjeldus lisatud protokollile). 
b Sügisvooru esitatava projektiga on kavas soetada koolile 10 paari suusasaapaid suuruses 35-

44. Kõigil vanematel pole majanduslikult võimalik osta lapsele suusavarustust. Koolile on 

annetatud korralikud suusad ja vajadusel on neid võimalik spordibaasidest juurde laenutada, 

kuid alati napib suusasaapaid, et kõik tunnis osalevad lapsed saaksid korraga suusatada. 

(Projekti eelarve lisatud protokollile). 

Projektide elluviimiseks on tarvis leida vähemalt 10 % suurune rahaline omaosalus. 

Toimus arutelu.  

Otsustati: anda nõusolek MTÜ Oma Kool’ile KOPi esitatavate taotluste 10 % 

omaosaluse katmiseks MTÜ omavahenditest. 

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

8. Ülevaade 2014/2015 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest 

Hoolekogu esimees andis ülevaate 19. Septembril 2014.a. hoolekogu poolt koolile esitatud 

2014/2015 õppeaasta tegevuskavas toodud tegevustest ja nende täitmisest. Tööplaanis 

kirjeldatud kümnest tegevusest on hetkeseisuga edukalt ellu viidud  pooled. 

Eve Morel tutvustas  Kevadnädalal 20.-24. aprillil koolis toimuvaid tegemisi.  23. aprill kell 

10:00 avab kooli saalis uksed kohvik, kus õpilased müüvad omavalmistatud tooteid. Külla on 

oodata Võru Kesklinna 3 klassi õpilasi. Kaasa lööma on odatud hoolekogu. 

 

9. Muud küsimused, informatsioonid 

 

10. Haridusliku erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon 

Reet Kangro tutvustas hoolekogule haridusliku erivajadustega õpilaste õppekorralduse 

kontseptsiooni. Toimus arutelu. 

Otsustati:  toetada HEV 2 õpilaste õpet maakonnakeskuses, Võru linnas.  

(Poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget) 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

Ülle Urbanik       Ülle Urbanik 


