
Hoolekogu tegevuse aruanne

Viiljavdte haridusministri 22. juuni 2000. a miiiirusega nr 19 kehtestatud ,,Kooli hoolekogu
tegutsemise kord" $ 6:
,,Hoolekogu dppeaasta jooksul tehtud t66, aruande esitab hoolekogu esimees iiks kord dppeaastas
kooli lastevanemate iildkoosolekule ja valla- vdi linnavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab
dppeaasta jooksul tehtud tocid ja plaane uueks 6ppeaastaks."

Kool: V6ru Jiirve Kool

Oppeaasta 200912010 jooksul tehtud tiitid

Jrknr Koosoleku
toimumise aes

Piievakord Otsused

1 2s.09.2009 l.Kooli 20 1 0.aasta eelarvesa
tutvumine
2.Kooli tegevuse analiiiis
2008/2009.dppeaasta kohta
3.Kooli arengukava
iilevaatamine
4.Hoolekogu t66plaani arutelu
2009 I 20 I 0 .dppeaastaks

l.heaks kinnitada Vdru Jiirve Kooli
eelarve projekt 20 1 0.aastaks
2.Otsustati heaks kiita dppeaasta
analiiiis
3.Kooli arengukavasse perioodiks
200912011 ei ole vaja muudatusi sisse
viia
4.Kiideti heaks ettepanekud

2. 08.12.2009 1 .Hoolekogu esimehe valimine
2.t66plaani koostamine
200912010
3.Opilaste jdulupidu ja
j6ulupakid
4.ujumine
rehabi litatsiooniraames
5.lastevanemate koolitus

I .Otsustati hoolekogu esimeheks
valida Katrin Parv
2.Otsustati kiita heaks hoolekogu
t66plaan 2009 I 20 l0 dppeaastaks
3.J6ulupakkide toetaja Swedpank ja
Jlirve Kool
4.Otsustati et rehabilitatsiooniteenuse
raames vdimaldada ujumas kiiimist
Viiimela ujulas
5.Arutelu ia vanemate soovid

3 . 13.04.2010 1.Uhe dpilase ki.isimus
2 .r ehabihtats i o on i st j a
vanemate koolitus
3jooksvad ktsimused

l.Autistile sobiva dpikeskkonna
vajadus, Jiirve koolil ei ole vdimalik
sobivat keskkonda luua
2.hoolekogu kiitis heaks teenuste
pakkumise vdimalustega
3.uue dppekava rakendamise
vdimalusest 201 0 I 20 I I dppeaastal
Otsustati esitada Aasta dpetaj ateks
Anu Kallas ia Reeli Saar

4. 02.06.20t0 1.Vdru Jlirve Kooli
sisehindamise aruanne
2.MTU Oma Kooli2009
maj andusaasta aruande arutelu
ja kinnitamine
3 .Aatsa 6petaj ate kandidaatide
esitamine
4.Jooksvad ktisimused

I .Antud tutvumiseks hoolekogu
liikmetele ja aruanne kiidetud heaks
2.Tutvuti materj alidega j a aruanne
kiideti heaks
3.Hoolekogu vaatas iile kandidaatide
hinnangud ja otsustai kiita heaks
esitatud kandidaadid
4.Septembri alsuseks teha hoolekogu



aruanne. Ettepanek korraldada
teabep?iev vanematele tutvustada
puudega last puudutavat seadusandlust
Suvelaager toimub 2 nddalat dpilastele
ia nimekiri vastavalt sooviiatele

Muu tegevus:
l.Aprillis oli kdigil vanematel, kes soovisid, vdimalus sdita dppereisile Maarja ki.illa. Tagasiteel
s6ideti Ndnovale, kuhu planeeritakse Maarja kiilaga sarnast kogukonda rajada Vdrumaa vaimu
puudega noortele. Vanemate huvi oma laste tuleviku suhtes oli suur. See oli viiga elamusterohke,
kasulik ja ilus piiev mis ldppes iihise l6unasddgiga.
2.Mais osales hoolekogu esimees kooli atesteerimiskomisjoni t6<is, kus otsustati siiilitada dpetaja
Epp Rooni vanem pedagoogi ametijiirk.
3.Estlat projekti raames toimus iihine kevadpidu mais J?irve kooli ja Gaisma kooli dpilaste ja
vanematega. Pidu l6ppes iihise peolauaga kooli 6uel. Uritus oli vtiga meeleolukas ja huvitav, et olid
kaasatud Liiti kooli dpilased koos vanemate ja dpetaj atega.
4.Opilaste ja endiste 6pilaste rehabilitatsiooniteenuse raames laagri korraldusega tutvumine.
Tegevusjuhendid olid koostatud ja laagri elu planeeritud. Juhendajad dpilastele miiiiratud.

Ettepanekud Vdru Linnaval itsusele koolielu parendami seks :

Oppeaasta 2009 I 2010 tiitiplaan
Hoolekogu tegevuse eesmiirgid:

Aruande esitamise tiihtaes 1. oktoober.

Aruande koostas:
Nimi: Katrin Parv

Allkiri: M*q. Kuupiiev: 24.09.2010

Jrk nr Tesevuse sisu Ulesannete tAitmi se t[htaes
1 T<i6 vanematega 23 .0 4.20 1 0 teabepiiev vanematele

Maarja k0las ja N6noval Meiela
visiooni tutvustus

2. Koolitused Estlat projekti raames 1 9.03.20 1 0 Koolitus teemal
,,Vaimupuudega noorte
seksuaalkasvatus'o
1 9.05.20 1 0 iihisiiritus Eesti-Liiti
vanemate ia lastesa Jiirve Koolis

a
J . Opilaslaagrite korraldamine 12-16.07,201 0 ja 09-1 3.08.20 10

4. V6
pro

malusel kooli osalemine investeerinsute
ektis


