
Hoolekogu tegevuse aruanne

Vastavalt Vdru Linnavolikogu miiiirusele 13.i0.201 nr 13 ,,Uldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise kord ja t<i<jkord" esitab hoolekogu esimees dppeaasta jooksul tehtud tcici aruande
kooli vanemate koosolekule heakskiitmiseks.
Aruanne esitatakse hiljemalt jdrgmise dppeaasta 1. novembriks linnavalitsusele tutvumiseks.
Aruanne peab kajastama dppeaasta jooksul tehtud tdid ja plaane uueks dppeaastaks.

Kool: Vdru Jiirve Kool

Oppeaasta 2010 /2011 j ooksul tehtud ttitid

Jrk nr Koosoleku
toimumise aeg

Piievakord Otsused

1 01.09 .2010 1. Eelarve 2011.a.
2. Kodukord - arvamuse
andmiseks
3. Arengukava - tiiienduste
sisseviimine
4. ESTLAT projekti
teabepiievad
5. Lastevanemate i.ildkoosolek

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. 07.12.2010 1. Vdru Jiirve Kooli
pdhimiiiirus j a kodukord
2. Tociplaani koostamine
201012011
3. Projekt ESTLATRUS
4. Jooksvad ki.isimused

i Otsus: kiita heaks pdhimiiiiruse
projekt; kiita heaks kodukorra projekt.
2. Otsus: kinnitada hoolekosu
tcioplaan 201012011

a
J . 02.03.2011 1. Vdru Jiirve Kooli 6pilaste

vastuvdtmise tingimused ja
kord
2. Rehabilitatsiooni raames
vanematele ndustamise
teabeplieva korraldamine
3. Loovuse laagri korraldamine
4. Kooli juubeli korraldamine
5. Liihtei.ilesanne VJK vana
koolihoone ja abihoone
renoveerimise ning
juurdeehitusprojekti
koostamiseks

1. Otsus: kiita heaks esitatud projekt ja
esitada linnavalitsusele kinnitamiseks.
2. Rehabilitatsiooni raames otsustati
korraldada lastevanematele
ndustamise teabepiiev IV veerandil.
3. Loovuse laager toimub 2nadalal,
18.  -22. juu l i  ja  25.  -29. juu l i  2011.a.
4. Ettepanek on teha too projektja
esitada HEV koolide renoveerimise
taotlus. Ettepanek heaks kiidetud.

4. 03.06.2011 1. Rehabilitatsiooni raames
vanematele ndustamise
teabepiieva korraldamine
2. Loovuse laagri korraldamine
3. Kooli juubeli korraldamine
4. Aasta Opetaja taotluse
esitamine

1 . Rehabilitatsiooni raames otsustati
korraldada lastevanematele
n6ustamise teabepiiev - dppereis
Tallinnasse Juksi todkeskusesse
2. Vdru Jiirve Kooli 15. aastapiieva
tiihistamine toimus 27 . mail 2011.a.
Uritus liiks korda
3. Hoolekosule esitati taotlus: esitada



Vdru linna aasta dpetaja kandidaadiks
Anne Morel. Otsus: ettepanek kiita
heaks

Muu tegevus:

1. Siigis algas heade uudistega, Vdrumaa Aasta dpetaja 2010 -Reeli Saar ja Vdru linna Aasta
dpetaja 2010- Anu Kallas. Reeli Saar oli valitud esindama maakonda haridusministri Tdnis Lukase
vastuvdtul Tartus.
2. Tutvuti V6rtr Jiirve Kooli 20II a eelarve projektiga. Eelarve oli esitatud tutvumiseks nii eurodes
kui ka koonides.
3. Hoolekogus vaadati iile kooli arengukava. Muudatusi ei olnud vaja sisse viia, arvestades, et 2011
a siigisel tuleb koostada uus kooli arengukava.
4. Tutvustati projekti ESTLATRUS ja selle projekti raames MTU Toetuskeskus Meiela
v?iljaarendamist intellektipuudega noorte tri<jkeskuseks Vdrumaal. Oluline toci noorte sotsiaalseks
kaitseks piirast dpingute ldpetamist.
5. l6.detsember 2010 osales hoolekogu esimees kooli atesteerimiskomisjoni toos, kus otsustati
mdilata dpetaja Reeli Saarele vanem pedagoogi ametijiirk.
6. Rehabilitatsiooni raames korraldati lastevanematele ndustamis- ja teabepiiev - dppereis
Tallinnasse Juksi tookeskusesse ning Mustamiie tocikeskusesse. Reisile said kdik vanemad, kes
soovisid. See oli viiga elamusterohke, kasulik ja kena piiev, kus s<j<jdi iihiselt l6unat, ki.ilastati
kaubanduskeskust ja igaiiks kes soovis sai koju kaasa osta ka viiikese kingituse intellektipuudega
noorte todkeskuse poest. Reis toimus aprilli l6pus.
7. Tdoplaanis planeeritud heakorrapiiev kevadel Ndnoval Toetuskeskus Meiela maadel jiii
korraldamata. Puudus eestvedaja.
8. Mais toimus 3 piievane ESTLAT projekti raames kohtumine Gaisma EIK-s Liitis, kuhu olid
kaasatud dpilasrtihm koos hoolekogu liikmete ja teiste lastevanematega ning saatvad dpetajad.
Gaismas toimus kevadkontsert ja muud dpilasiiritused. Oluline oli vanemate kaasamine koos oma
laspega viiliniidalale, kuna tihti aja ja rahaliste vdimaluste puudumisel lapsevanemad koos oma
lastega seda lubada ei saa.
9. Opilaste ja endiste dpilaste rehabilitatsiooniteenuse raames laagri korraldusega tutvumine.
Tegevusjuhendid olid koostatud j alaagri elu planeeritud. Juhendajad dpilastele miiiiratud.
1 0. Vdru Jiirve Kool tiihistas ka oma 1 5.aastaiiev a 27 .mail 2011 . a. Uritus liiks korda, aga hoolekogu
liikmetel ei olnud aega i.irituse korraldusel osaleda. Samas hoolekogu tunnustab kooli dppekava
toetava metoodilise materjali koostamise eest, mis niiitab kooli pedagoogilise t6o tugevust.

Ettepanekud Vdru Linnavalitsusele koolielu parendamiseks:
1. VJK vana koolihoone ja abihoone vajavad renoveerimist ning juurdeehituse projekti

koostamist, et laiendada dpikeskkonda.
2. Ettepaneku teha t<ioprojekt ja esitada HEV koolide renoveerimise taotlus HTM-i.



Oppeaasta 2010 /2011 tiiiiplaan
Hoolekogu tegevuse eesmiirgid :

Jrk nr Tesewse sisu Ulesannete tiiitmise tiihtaes
I Tod vanematega - 29 .04.20 I 1 teabepiiev vanematele

Tallinnas Oppekeskus JUKS ja
intellektipuudega noorte tdrikeskuses
Mustamiiel
- Vanemaid kaasati projekti raames
kevadel Gaisma EIK. Osalesid
dpilased koos vanematega3 piieva 11-
13.mai 2011. Vdimalused pakuti
hoolekogu liikmetele lastega, kuid
kdik ei saanud t66 tdttu osaleda,
seetdttu kaasati teisi vanemaid koos
lastega. Muusika dpetaja vastutas
kevadpeo korralduse eest koos teiste
kooli pedagoogidega. Osaleti
erinevates iihisiiritustes j a
vaatamisviiiirsuste kiilastamisel Riias
ia selle iimbruses.

2. MEIELA Ndnoval - kevadine
heakorrastuspiiev lastevanematele.

Jiii teaostamata eestvedaja puudumisel
ia liikmete t66sa hdivatusel.

3 , Opilaslaagrite korraldamine Loovuse laager rehabilitatsiooni
raames toimus 18-22.07.20II ja25-
29.07.2011

4, Vdru J?irve kooli 15. aastap[eva tiihistamisele
ka hoolekogu kaasamine

27.mai 2011 aktuse l2ibiviimine, osad
hoolekogu liikmed osalesid i.iritusel
tervitades kooli.
- Hoolekogu liikmed ei osalenud
tirituse korraldamisel.

Aruande esitamise tahtaee 1. oktoober.

Aruande koostas:
Nimi: Katrin Parv

Aukiri: flP"a Kuupiiev: 23.09.2011


