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Päevakava: 

1. Võru Järve Kooli õppekava täienduste/muudatuste sisseviimise kohta arvamuse andmine. 
2. Võru Järve Kooli 2018. a eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine. 
3. Võru Järve Kooli arengukava tegevuskava 2018-2021 muutmine arutelu ning arvamuse 
andmine. 
4. 2016/2017 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest, 20. oktoobril 2017 lastevanemate 
üldkoosolekul hoolekogu 2016/2017 õa töö aruande esitamine. 
5. Hoolekogu uue 2017/2018 õppeaasta tööplaani arutelu. 
 

1. Võru Järve Kooli õppekava täienduste/muudatuste sisseviimise kohta arvamuse 
andmine. 

E.Morel andis ülevaate õppekava üldosas sisse viidud muudatuste kohta. Klassitunnistusi 
antakse välja uuest õppeaastast 2 korda (jõuluvaheajaks ja suvevaheajaks), kuna 
koolivaheaegu on 4 asemel 5. Õpilaste arengut arvestades ei ole mõistlik hinnata iga veerandi 
lõpus.  

Kooli juht tutvustas trükitud „Tööga seotud õppimine“ õppekava osa, mis valmis Erasmus+ 
projekti raames ja mis on oluline õpilaste ettevalmistamiseks tööellu suundumisel. 

Otsus 1: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed avaldasid positiivset arvamust Võru Järve 
Kooli õppekava täienduste osas (poolt 6, vastu 0 ja 0 erapooletud häält). 

2. Võru Järve Kooli 2017. a eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine. 

Reet Kangro tutvustas hoolekogule arvamuse andmiseks esitatud Võru Järve Kooli 2018. a 
eelarve projekti (lisatud protokollile) ja lisa, kus on välja toodud lisavajadused koolielu 



läbiviimiseks ja projektiööd. Täiendusi ja parandusi ei esitatud. Helin Kõivsaar tegi 
ettepaneku kiita heaks Võru Järve Kooli 2018. aasta eelarve projekt. 

Otsus 2: kiita heaks Võru Järve Kooli 2018. aasta eelarve projekt koos lisaga(poolt 6, vastu 0 
ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget). 

3. Võru Järve Kooli arengukava tegevuskava 2018-2021 muutmine arutelu ning 
arvamuse andmine. 

Reet Kangro tutvustas hoolekogule arvamuse andmiseks esitatud Võru Järve Kooli 
arengukava tegevuskava 2018-2021 projekti (lisatud protokollile). Suuri muudatusi ei ole, 
välja arvatud kiire interneti paigaldus koostöös Võru Linnavalitsuse toetusega. Järgmisel 
aastal tuleb koostada juba täielikult uus kooli arengukava, sellega alustatakse kevadel 2018. 
Täiendusi ja parandusi ei esitatud. Helin Kõivsaar tegi ettepaneku kiita heaks Võru Järve 
Kooli arengukava tegevuskava 2018-2021. 

Otsus 3: kiita heaks Võru Järve Kooli arengukava tegevuskava 2018-2021 projekt (poolt 6, 
vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget). 

4. 2016/2017 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest, 20. oktoobril 2017 
lastevanemate üldkoosolekul hoolekogu 2016/2017 õa töö aruande esitamine. 

Helin Kõivsaar tutvustas 2016/2017 hoolekogu tööplaani täitmise aruannet. Arutati, et 
koolitusel oli vähe lapsevanemaid osalemas. Samuti arutati ühise väljasõidu ärajäämist, mis 
oleks kindlasti vanematel väga oluline ja peaks huvi pakkuma. Lepiti kokku, et aruande 
kannab lastevanemate üldkoosolekul ette hoolekogu esimees. 

5. Hoolekogu uue 2017/2018 õppeaasta tööplaani arutelu. 

Helin Kõivsaar tegi ettepaneku, et viia läbi ühine üritus, väljasõit analoogkooli ja/või 
täiskasvanud ip inimeste teenustega tutvuma näiteks Tartus. Kooli poolt aitab Reet Kangro. 
Samuti viib Helin üldlistis läbi lastevanemate küsitluse, millised koolituse teemad ja asutuste 
külastused pakuvad vanematele huvi. Aasta lõpul tuleb hoolekogu kokku, et kinnitada uus 
tööplaan. 

 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

/allkiri/        /allkiri/ 

 

Helin Kõivsaar      Jaana Kristoving 

       

 


