
VORU JARVE KooLI HooLEKoGU

201512016 dppeaasta TOO ARUANNE

Vastavalt V6ru Linnavolikogu rnddrusele peab hoolekogu esimees oppeaasta jooksul tehtud
hoolekogu td6 aruande esilama iiks kord dppeaastas kooli vanemate iildkoosolekule
heakskiitmiseks. Aruame peab olema esitatud hiljemalt j?irgmise 6ppeaasta 1. novembriks
linnavalitsusele tutvumiseks. Atuanne peab kajastama eelmise dppeaastajooksul tehtud t6id
ja plaane uueks dppeaastaks.

17. septembri 2015 lastevanemate iildkoosolekul valiti3 uut lapsevanemat hoolekogu
liikmeks. V6ru Linnavalitsuse 04. novembri 2015. a koraldusega
nr 495 ,,Uldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinritamine,, kinnitati
uus V6ru Jiirve Kooli hoolekogu koosseis. Nimekiri kooli kodulehel.

2015/2016 6a toimus neli hoolekogu koosolekut. Vastuvdetud otsused on kAttesaadavad kooli
kodulehel ja protokollid registr€eritud V6ru JzLve Kooli dokumendihaldusprogrammis.

1. 17, septembri 2015 a koosolek toimus vanas koosseisus, kus anti arvamus V6ru Jarve
Kooli arengukava 2016-2019 tegewskava projektile ja kooli 2016. aasta eelarve
projektile. Otsustati kiita heaks m6lemad eelpool nimetatud projektid.

2, 22. oktoobri20ls koosolek toimus hoolekogu uue koosseisuga, kus valiti hoolekogu
esimeheks Anneli Mdnniste ja aseesimeheks Jaana Kristoving. Kuna koosseisu oli
valitud kolm uut lapsevanemat, tutvustas Eve Morel liihidalt uutele hoolekogu
liikmetele hoolekogu titd pdhim6tteidja kooli juurde loodud MTU Oma Kooli
tegewse eesm?irke. Arutati hoolekogu tddplaani 2015/2016 6ppeaastaks.
V6ru J:lar'e Kooli hoolekogu tegevuse pohieesmZirgiks seati kooli arendavate tege\,'uste

toetamine, puudega laste vanematele teabepiieva ko aldamine koostdds kooliga.
3.3.veebruari2016koosolekulkimitatihoolekogutddplaan20l5/20l6oppeaastaks.

Hoolekogu tege\,use eesmatgid 2015/2016 dppeaastaks olid:

1. Infolisti loomine, puuetega laste vanematele info jagamiseks. Siigis 2015
2. opilasttidde nziituse konaldamine, kooli 20. juubeliaasta tfiistamise raames, Kevad

2016
3. Vanemate teabepaeva korraldamine, labiviimine. Kevad 2016
4. Koosttidarendus Meielaga, iihise ii tuse planeeriminejiirgmiseks aruandeaastaks.

4. 17.mai 2016 koosolekul anti positiivne arvamusja ndusolek 20161201'7 
'ppeaastakoolivaheaegade kinnitamise kohta, klassitunnistuste vZiljaandmise kordade

muutnise kohtaja V6ru JZtuve Kooli pohimaaxuse muutmise kohta. Muutused
tulenesid seoses lisaks iihe koolivaheaja kehtestamisega (talvevaheaeg veebruaris).



Hoolekogu poolt liibi viidud tegevused vastavalt hoolekogu tiiiikavale:

1. Lastevanemate iildkoosolekul arutati omavahelise suhtlusportaali vajadust.

2. Kuna koolil taitus 20 aastat loimetulekuja hooldusoppe andmisest Voru linnas.

Kooliga koostdiis planeeriti konaldada iilevaallik dpilastdiide niiilus linnaelanikele

Nziitusel eksponeedlavale tdijde valikul tekkis mdte kajastada 6pilaste oskuste

jatkusuutlilrkust peale pdhikooli ldpetamist Kaasatud olid MTU Toetuskeskus Meiela

tiidkeskus, kus tehti valminud kasitdiiesemetest valik. Kaaluti erinevate kohtade

sobilikkust naituseks. Koostiids Swedbangi kontori juhatajaga sai nZiituse kohaks

valitud panga vaateaken. Tagasiside on olnud positiivne. Neitust on voimalik vaadata

kunij6uludeni.
3. Pakuti vailja teabepaeva teema: TeNislik toitumine, puudega laste toitumisharjumused.

Ndustamine toitumisndustaja poolt. Va4emate teabepaev jAi labi viimata huvi

puudumise t6ttu, M6eldakse, mis vanemaid v6ib huvitada, selleks koostalakse

kiisimustik, jagatakse viilja. Tulemuste jargi tehakse otsus, mis teemalja kuna

koraldada vanematele teabepaev.

4. M6elda iihise tegevuse peale koostijds Meielaga Kas kooli lapsevanemad kiipsetaksid

midagi ja miliivad ning Meiela miiiib oma tooteid. See jaab uude aruandeperioodi
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