
Võru Järve Kooli hoolekogu 2007/2008. õ.-a.  tegevuse aruanne  
Meie kooli hoolekogusse kuulusid möödunud õppeaastal: 

Ester Peterson, 

Katrin Parv, 

Pille Valdur, 

Evi Kask, 

Merike Kilter, 

Dr Ulvi Raid, 

Eve Morel (kooli esindaja), 

Ilmar Narusk (Võru linnavolikogu esindaja) 

Sellest õppeaastast on lõpetanud hoolekogu liikmeks olemise seoses lapse kooli lõpetamisega Evi Kask ja tööga 
hõivatuse tõttu Pille Valdur. Kuna Võru LV määrus kooli hoolekogu liikmete valimise kohta seab piirangu liikmete arvu 
suhtes, mis on 5 liiget vanemate või kooli toetavate organisatsioonide poolt, tuleb asemele valida 1 liige. On ettepanek 
nimetada uueks liikmeks Võru Järve Kooli hoolekogusse Merike Varblane.  

Möödunud sügisel toimunud hoolekogu koosolekul vaadati üle kooli arengukava tegevuskava 2008.aastaks. Muudatusi 
sisse ei viidud.  

Oktoobris käisid hoolekogu esimees ja kooli direktor tutvumas Võru Päevakeskuse töökorraldusega. Leian, et 
päevakeskusel peaks olema parem koostöö kooliga, sest osad õpilased, kes meie kooli lõpetavad, kasutavad edaspidi 
päevakeskuse teenuseid. Puudu jääb järjepidevast juhendamisest. Oktoobris osalesid hoolekogu esimees ja kooli 
direktor Tartus Hollandi fondide konverentsil „Päikeselill“, kus kooli tutvustati väljapanekuga stendil. 

Detsembris osales hoolekogu esimees kooli atesteerimiskomisjoni töös, kus otsustati anda õpetaja Eve Morelile 
vanempedagoogi ametijärk.  

Jaanuaris toimunud hoolekogu koosolekul tutvuti ja kiideti heaks kooli 2008.a eelarve; arutleti mänguväljaku 
täiendamisvõimaluste üle: vaadati erinevate tootjate pakkumisi, otsustati sellise ronimiskeskuse kasuks, kus võivad ka 
suuremad lapsed tegutseda. Eriti oluliseks peame kogukonna loomist ja sellega seonduvat. Sõbrapäeval, 14.veebruaril 
kirjutati alla Võru Maavalitsuses  MTÜ Toetuskeskus Meiela loomisele, mis asub Lasva vallas Nõnoval. Keskuse 
eesmärgiks on seista erivajadustega inimeste eest, eelkõige vaimupuudega inimeste huvide eest, luua neile teiste 
ühiskonnaliikmetega võrdsed võimalused, arendada ja toetada nende igapäevast toimetulekut ühistegevuses, 
kogukonnas elades. 

Mai lõpus käisid ka osad lapsed koos vanematega seal koristustalgutel, tutvumas paikkonna ja kohalike inimestega. 

Juunis tulid Nõnova inimesed meie kooli lõpuaktusele tervitama kooli lõpetajaid. Kuna koolil on sellest aastast õigus 
rehabilitatsiooniplaane läbi viia, siis tegime ettepaneku reh.plaani summade kasutamiseks perenõustamise teenuse alt 
näiteks kutsuda kooli psühholoog või psühhiaater vanematele rääkima. Rehabilitatsiooniteenuse andmisega koolis, nii 
endistele kui ka praegustele õpilastele, soovitakse tagada järjepidev õpetus ja juhendamine. 

Märtsis toimus teabepäev vanematele, kus räägiti rehabilitatsioonist, perede sotsiaalsest kaitsest ning puudega lapse 
suuhügieenist.Aprillis oli kõigil vanematel, kes soovisid, võimalus sõita õppereisile Tallinnasse Käo Päevakeskusesse ja 
Lasnamäe Täiskasvanute Keskusesse. See oli väga kasulik ja õpetlik kogemus. Kahes keskuses nähtu alusel tegid meie 
vanemad ettepanekuid, milliseid kogemusi võiks siingi kasutada. Ja juba asi toimib – laste jaoks, kes lugeda ei oska, 
kasutatakse päevikus piktogramme, ja see on väga suureks abiks lapsega suhtlemisel, temaga vestlemisel möödunud 
päeva kohta: mida nad tegid, kus käisid. Selle kooli ja hoolekogu poolt planeeritud reisiga jäid kõik osalejad väga 
rahule.Augustis osalesid mõned meie kooli õpilased ja endised õpilased koos hoolekogu liikmega ning õpetajatega 
teemapargi avamisel ning istutati ühiselt puu – seedermänd. 

Ester Peterson 
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