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V6ru Jdrve Kooli hoolekogu too aruanne 201412015 6ppeaasta kohta

Vastavalt V6ru Linnavolikogu mddrusele 25.12.2012 "Uldhariduskoolide
hoolekogude moodustamise kord ja tookord" $ 14 Hoolekogu lppeaasta jooksul
tehtud too aruande esitab hoolekogu esimees ilks kord lppeaastas kooli
vanemate koosolekule heakskiifmiseks. Aruanne eslfafakse hiljemalt jdrgmise
Sppeaasta 1. novembriks linnavalifsuse/e tutvumiseks. Aruanne peab kajastama
dppeaasta jooksul tehtud toid ja plaane uueks lppeaastaks.

Aruandeperioodil kuulusid hoolekogusse
Merike Varblane (lastevanemate esindaja)
Enno Kikkas (lastevanemate esindaja)
Tiiu Oja (lastevanemate esindaja)
Ulle Urbanik (lastevanemate esindaja)
Ulvi Raid (toetavate organisatsioonide esindaja)
Eve Morel (6ppen6ukogu esindaja)
Silja Suija (linnavolikogu esindaja)
Hoolekogu esimees Ulle Urbanik, aseesimees Tiiu Oja.
Hoolekogu koosolekuid protokollis Ulle Urbanik.

Kdesolev hoolekogu koosseis on pidanud aruande perioodil 5 koosolekut.
Hoolekogu koosolekute protokollid on kdttesaadavad kooli kodulehel

48t861

19. septembril 2014.a. toimunud koosolekul kiideti heaks V6ru Jdrve Kooli
arengukava 2015-2018 tegevuskava projekt, 2015. aasta eelarve projekt ja
6ppekava tdiendused.
Kinnitati hoolekogu, tooplaan 201 412015 6ppeaastaks.
Anti n6usolek MTU Oma Koolile Kohaliku Omaalgatuse Programmi esitatavate
projektitaotluste omaosaluse katmiseks MTU omavahenditest kooli kdsitooklassi
lauatelgede soetamiseks ja j6uluurituse korraldamiseks Haanjas.

14. novembri 2014.a. koosolekul arutati kooli kasutuses oleva 16.a. vanuse
viiikebussi seisukorda ning kooli vajadust uuema ja turvalisema s6iduvahendi
jdrele. Otsustati esitada taotlus V6ru Linnavalitsusele ja V6ru Linnavolikogule
leidmaks 2015.a.linnaeelarvest vahendeid koolile uue viiikebussi ostmiseks.



31 ' . mdrtsi 2015.a. koosolekul otsustati toetada HEV 2 6pilaste 6pet
maakonnakeskuses V6ru linnas, toetada teenuste laiendamist V6ru Jdrve Koolis,
toetada suvelaagri ldbiviimist suvevaheajal 31 . ja 32. nddalal.
Kuulati Linnavalitsuse positiivset tagasisidet hoolekogu 14.nov.2014.a. taoluselekoolile uue vdikebussi soetamise kohta. Otsustati saata hoolekogupoolne
ettepanek V6ru Linnavalitsusele senini V6ru Jdrve Kooli kasutuses olnudvdikebussi Volkswagen Caravelle MTU Toetuskeskus Meiela kasutusse
andmiseks.
Kuulati MTU Toetuskeskus Meiela juhatuse esimehe ettekannet koostoost ja
arengutest Jdrve Kooliga.
Toimus arutelu MTU To
Proomiga teenuste osuta tor Terje

osutamise teavitamise v6i teenuste

MTU Toetuskeskus edasPidi

allkirjastamiseks lapsevanematele. arved

NB! Kahiuks pole rehabititatsioonikordinaator eelpoolnimetatud ofsusf tditma
asunud.

Otsustati toetada.oma osalemisega kevadisel heakorrapdeval N6noval, kaasates
kooli personali ja lapsevanemaid.

Anti n6usolek MTU Oma Koolile Kohaliku Omaalgatuse Programmi esitatavate
projektitaotluste 10 o/o omaosaluse katmiseks MfU omauihenditest, koolile
spordi- ja teraapiavahendite ning 10 paari suusasaabaste ostmiseks.
Kuulati hoolekogu esimehe ulevaadet 201412015 6ppeaasta hoolekogu t6oplaani
tditmisest.

11. iuuni 2015.a. meilikoosolekul arutati 6petaja Gaida Vassini kandidatuuri
sobivust Voru linna ,,Aasta 6petaja" nimetuse omistamiseks ning preemia
miidramiseks ja otsustati hinnata tema ke ndidatuur sobivaks

'!7'septembril 2015.a.koosolekul kiideti heaks V6ru Jdrve Kooli arengukava
2016-2019 tegevuskava projekt ja kooli 2016. aasta eelarve projekt. Kiideti heaks
V6ru Jdrve Kooli 6ppekava tdiendus hooldus6ppel tdiendava 6ppeajaga 6pilaste
tarvis.
Arutati hoolekogu uuele koosseisule 201512016 6ppeaasta tooplaani v6tmiseks
erinevaid tegevuste ideid.
Anti n6usolek MTU Oma Koolile Kohaliku Omaalgatuse Programmi esitatava
projektitaotluse 10 % omaosaluse katmiseks MTU omavahenditest, kooli talvise
uhisurituse korraldamise kulude katmiseks.

Hoolekogu tegevuse eesmiirgid 201412015 6ppeaastaks olid:

Jrk
nr.

TEGEVUS ja -SISU TAHTAEG

1. N6nova heakorrapdeva korraldamisel
osalemine

Vanemate kaasamine
heakorrapdeval 1 3. Septembril
2014

2. Kohaliku Omaalgatuse Proqram m ist 0l.oktoober 2014



vahendite taotlemine lauatelgede ja
lisatarvikute ostmiseks kooli kdsitoo
klassi

3. Kooli srigisesel laadanddalal osalemine
kupsetistega

6.-10. Oktoober 2014

4. Koolipere Ll NDORA laadal osatemisel
toetamine (hoolekogu liikmete
osalemine)

28. oktoober 2014

5. Hipoteraapia teenuse toetamine Oppeaasta vdltel
6 Kohaliku Omaalgatuse Programmist

vahendite taotlemine kooli j6ulupeo
korraldamiseks

Oktoober-detsem be r 201 4

7. J6ulupeo ettevalm istamisel osatem r'ne detsember 2014
B. N6nova heakorrapdeva korraldamisel

osalemine
Vanemate kaasamine

treakorrapdeval aprill-mai 201 sL Kooli 6uealal kevadlaada ja perepaeva
korraldamisel osalemine

Mai 2015

10. Suvise 6pilaslaagri korraldamisel
osalemine

Juuli 2015

MTU Oma Kool ja hoolekogu poolt ldbi viidud tegevused vastavalt hoolekogu
tookavale:

Hoolekogu koostoos Toetuskeskus Meielaga korraldas l3.septembril
2014.a. talgupdeva N6noval. Osales 29 talgulist.
Hoolekogu eestvedamisel esitati MTU oma Kool poolt Kohaliku
Omaalgatuse Programmi 2014.a. sugisesse taotlusvooru projektitaolus
"Nobedad ndpud" V6ru Jdrve Kooli kdsitooklassi lauatelgede soetamiseks.
Projekti kogumaksumuseks oli 487 €, toetuse summa 43g €, omaosalus
49€. Tdnaseks on lauateljed kdsitooklassis kdsitoo6petaja ja 6pilaste
kasutuses.
Kooli sugisese laadanddala raames 09. oktoobril toimunud uritusel osales
uks hoolekogu liige oma kupsetistega.
Lindora laata koolipere kull kulastas, kuid seekord oma kaubaga
kauplemas ei kdidud.
Hipoteraapias kahjuks 201 412015 6ppeaastal Jdrve Kooli 6pilased pole
osalenud.
Hoolekogu eestvedamisel esitati MTU oma Kool poolt Kohaliku
Omaalgatuse Program m i 201 4.a. srigisesse taotlusvooru projektitaol us
,,J6ulumeeleolu oma Koolis". projekti kogumaksumuseks oti 7as c,
toetuse summa 680 €, omaosalus 105 €. projekti raames s6idutati
peolised kahe suure bussiga Haanjasse, kus toimus meeleolukas
jouluteemaline koosviibimine koos J6uluvana ja ansambliga,,Vildist
kUbar".
J6ulupeo ettevalmistamisel osales uks hoolekogu liige.
Koostoos Toetuskeskus Meielaga osalesid hoolekogu liikmed 09. mail
2015.a. talgupdeval Ndnoval. osales 25 talgulist. Uks hoolekogu liige
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osales talgupdeva korraldamisel kasvuhoone
ettevalm istavate tegevustega.

pustitamiseks

I' Kooli 6uealal plaanitud kevadlaata ja perepdeva ei korraldatud, selle
asemel toimus ELi programmi Erasmus+ raames heategevuslik
kevadkohvik ja hoolekogu kaasabi korralduseks ei vajatud. Kevadkohviku
korraldusest saadud tulu annetati L6una-Eesti Haigla
sunnitusosakonnale.

10'Suvine 6pilaslaager toimus seekord kooli ruumes rehabilitatsiooniteenuste
raames. Hoolekogu poolset abi ettevalmistusteks ei vajatud.

Kuna kdesoleva hoolekogu lapsevanemate esindajate kolm liiget vahetuvad, siis
hoolekogu tegevuskava 201512016 6ppeaastaks kdesolevaga ei esitata vaid
antakse soovitused uuele hoolekogule tegevuste planeerimiseks.
Ldpetava hoolekogu eestvedamisel on esitatud Kohaliku Omaalgatuse
Programmi alates 2013.a. kevadest 8 projektitaotlust nii vahendite ostmiseks, kui
urituste korraldamiseks. Tdnaseks on 6 projekti l6petatud kogusummas 4 261,4g
€, millest 3650,99 € moodustas projektitoetus ja 610,50 € omaosalus. Kaks
projekti on esitatud2015.a. siigisvooru kogusummas 1 078 €, projektitoetuse osa
927 €, omaosalus 151 €.
Uutele hoolekogu liikmetele soovime leida tahtmist ja uusi ideid jdtkamaks
projektide kirjutamist Opilaste 6pitingimuste ja heaolu parendamiseks ning 6pi- ja
huvitegevuseks vajalike vahendite soetamiseks, mis on hoolekogu tegevuse
p6hieesmdrgiks. Toetada igati kooliperet nende uhisettev6tmistes ja osaleda
aktiivselt kooli 20 a. juubelipidustuste ettevalmistamisel. Jdtkata koostood MTU
Toetuskeskus Meielaga ning osaleda N6nova heakorrapdevade korraldamisel ja
elluviimisel.

Koostas Ulle Urbanik

hoolekogu esimees
5063337
u lle. u rban ik@q ma il.com


