
Hoolekogu tegevuse aruanne 
 
Väljavõte haridusministri 22. juuni 2000. a määrusega nr 19 kehtestatud „Kooli hoolekogu 
tegutsemise kord“ § 6:  
„Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas 
kooli lastevanemate üldkoosolekule ja valla- või linnavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab 
õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.“ 
 

Võru Järve Kool 
 
Õppeaasta 2008 / 2009 jooksul tehtud tööd 
 
Jrk 
nr  

Koosoleku 
toimumise aeg 

Päevakord Otsused 

 
1 

17.09.2008 1. kooli 2009.a. eelarve projektiga 
tutvumine 
2. kooli 2008/09 õ.-a. tööplaan 
3. hoolekogu tööplaani arutelu 
4. jooksvad küsimused 

1. heaks kiita kooli eelarve 2009.aastaks 
2. hoolekogu liikmed osalevad võimalusel 
erinevates projektides toetava partnerina 
3. kinnitada hoolekogu tööplaan 
2008/2009 õppeaastaks 

2 
 

15.10.2008 1. hoolekogu koosseisu muutmine 
2. kooli arengukava perioodiks 
2009-2011 

1. hoolekogu esimees: Merike Varblane 
2. heaks kiita kooli arengukava perioodiks 
2009-2011 

3 
 

16.12.2008 1. õpilaste kooli vastuvõtmise uus 
kord 
2. kokkuvõte MTÜ Oma Kooli 
tegevusest 

1. kinnitada „Võru Järve Kooli õpilaste 
vastuvõtmise kord 
2. heaks kiita MTÜ Oma Kooli eelrvest 
tehtud kulutused 

4 
 

25.02.2009 1. ülevaade MTÜ Toetuskeskus 
Meiela tegevusest 
2. sõpruslinn Bad Segebergilt 
rahalise annetuse kasutamine  

1. osta annetuse eest laste füüsilist arengut 
soodustavaid vahendeid (3 suusakomp-
lekti, tõukerattaid jms) 

5 21.05.2009 1. ülevaade koolis läbiviidud 
järelevalve tulemustest 
2. õpetaja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatava konkursi 
läbiviimise korra arutelu 
3. Õpilase arenguvestluse 
läbiviimise uus kord 

1. kiita heaks õpetaja vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatava konkursi 
läbiviimise kord 
2. kinnitada uus arenguvestluse 
läbiviimise kord 

 
Muu tegevus: 

1. Hoolekogu liige Ester Peterson koostas jaanuaris 2009 taotluse Euroopa Noored Eesti Büroole, et 
kaasata kooli välisvabatahtlik. Sellest sügisest kuni 15.06.2010 ongi meil nüüd lisaks abikäed – 
Tšehhi neiu Lenka Loućimova, kes abistab klassides vastavalt töökorraldusele. 

2. Aprillis korraldati vanematele õppereis Tartu Maarja Kooli ja samas asuvasse tugikeskusesse. 
Osalesid peaaegu kõik lapsevanemad. Kooli direktor rääkis kooli ajaloost, tutvuti kooli ja 
tugikeskuse ruumide ja töökorraldusega, toimus vestlusring, kus räägiti rehabilitatsioonist. Kool 
tegutseb mitmes hoones, kõige vanemas hoones oli lasteaiaosa. Meil oli hea võimalus näha head 
koostööd erinevate vanuseastmete vahel, territoorium ja ruumid võimaldasid sujuvat üleminekut 
ühest vanuseastmest teise. 

 
 



Ettepanekud Võru Linnavalitsusele koolielu parendamiseks:  
1. Renoveerida kooli vana hoone 
2. Võimaldada kooli õpilastele Väimelas ujumaskäimist  

 
Õppeaasta  2009 / 2010  tööplaan 
 
Hoolekogu tegevuse eesmärgid:  
 
Jrk nr Tegevuse sisu Ülesannete täitmise tähtaeg 
1 Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine Pidev  
2 Toetada koolis erinevate projektide läbiviimist Vastavalt ajakavale 
3 Kooli eelarvekava kooskõlastamine September 2009  
4 
 

Koolitada lapsevanemaid teemal „Puudega 
lapse seksuaalkasvatus“ 

Märts 2010 

5 
 

Organiseerida vanematele õppereis Maarja 
külla  

Aprill 2010 

Aruande esitamise tähtaeg 1. oktoober. 
 
 
 
Aruande koostas: 
 
 
Nimi:   Ester Peterson 
 


	Võru Järve Kool

