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V6RU JARVE KooL
Liiva 12b, 65609 V6ru

Hoolekogu koosoleku protokoll nr

4

17. mai20L6

Toimumiskoht:V6ru Jdrve Kool, Liiva 12b, V6ru linn
Algus kell: L5:00
L6pp kell: 16:00
Koosoleku

juhataja: Anneli Mdnniste

Koosoleku protokollija: Eve Morel
Osalejad: Eve Morel, Silja Suija, Anneli Mdnniste, Jaana Kristoving, Helin K6ivsaar, Merike
Varblane, Ulvi Raid, Reet Kangro
Puudujad: ei olnud

Kutsutud: Reet Kangro
Piievakava:

1'.20L6/2017 dppeaasta koolivaheajad, hoolekogu arvamuse avaldamine ja n6usoleku
andmine.
2. Klassitunnistuste vdljaandmise kordade muutmine, hoolekogu arvamuse andmine.
3. V6ru Jdrve Kooli p6himddruse muutmine, hoolekogu arvamuse andmine.

t.2OtGl2O17 6ppeaasta koolivaheajad, hoolekogu arvamuse avaldamine ja n6usoleku
andmine.
Reet Kangro tutvustas muudatust: Muudatus on see, et planeeritakse 3 vaheaja asemel 4
vaheaega Oppeaasta vdltelja selle kehtestab V6ru Linnavalitsus, Muudatuse p6hjus on see,

et kolmas veerand on tavalisest pikem ja vdsitakse pika veerandijooksul.
Vaheaegadel ehk 6ppet66st vabal ajal on koolimaja lahtija korraldatud
lapsehoiuteenus/6pilaste jdrelevalve vanemate t6otamise ajal, kokkuleppel ja vajadusel
66bimisega (muudatused esitatud lisas 1).
Ettepanek avaldada arvamus eelnevalt arutelulolnud V6ru Jdrve Kooli koolivaheaegade
kohta 20t6/20L7. 6ppeaastaks ja anda ndusolek koolivaheaegade muutmise kohta.

Otsustati: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed toetasid koolivaheaegade muutmist
(poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletud heeh).

2.

Klassitunnistuste vdljaandmise kordade muutmine, hoolekogu arvamuse
avaldamine.

Moreltutvustas muudatust: Seoses vaheaegade muudatusega, soovime muuta
klassitunnistuste vSljaandmise kordasid. Hetkel toimetuleku6ppel 6pilased saavad
tunnistused hinnangutega iga 6ppeveerandi l6pul ja hooldus6ppel 6pilased enne j6ule (l
poolaasta l6pul)ja enne suvepuhkust (ll poolaasta l6pul).
Seoses koolivaheaegade muudatusega anname jdrgmisest aastast klassitunnistusi vdlja
k6igile 6pilastele 2 korda aastas, so enne j6uluvaheaega (l poolaasta l6pul)ja enne
Eve

suvevaheaega (ll poolaasta l6pul) (muudatused esitatud lisas 2).
Soovime hoolekogu arvamust ka selles muudatuses, sest 6pilaste areng ei ole nii kiire, et

tihedamini tunnistusi vSljastada.
Ettepanek avaldada arvamus eelnevalt arutelul olnud klassitunnistuste vSljaandmise kordade

kohta alates 20LG/ 20L7 6ppeaastast.

Otsustati: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed toetasid koolivaheaegade muutmist
(poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletud heelt).

3.

V6ru Jdrve Kooli pdhimHdruse muutmine, hoolekogu arvamuse andmine.

Reet Kangro tutvustas muudatust: Seoses koolivaheaegade muudatusega ja tulenevalt

muudatustega P6hikooli- ja Gr.imnaasiumiseadusest, teen ettepaneku anda hinnang V6ru
Jdrve Kooli p6himddruse muudatuste kohta (muudatused esitatud lisas 3).

Otsustati: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed toetasid koolivaheaegade muutmist
(poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletud heelt).

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

/attkiri/

/allkiri/
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V6ru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a miiiiruse nr 27 ..V6ru Jrirve Kooli
pdhimtiiirus" muutmine.
Muuta $ 8 l6ige 6 kehtetuks;
Muuta $ 9 l6ige 2 ja sdnastada see jiirgmiselt:
,,(2) Oppeaja pikendamine toimub vastavalt seadusele, arvestades kooli dppekavas
tiiiendava dppeaja ja lisadppe dppesisu ning kooli v6imalusi."
Muuta $ 13 punkt 6 ja s6nastada see jtirgmiselt:
,,6) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele dpetajatele 6ppe- ja kasvatust66
korraldamise osas;"
Muuta $ 17l6ige 1ja2ning s6nastadaneed jiirgmiselt:
,,(1) Koolitddtajad on Opetajad ja teised t66tajad.
(2) Koolit06tajate koosseisu kinnitab ja muudab kooli direktor kooskdlastatult vastava
ala abilinnapeaga."
Muuta $ 18 l6ige 1,2 ja 3 ning s6nastada need jdrgmiselt:
,,(1) Kooli dpetajad on direktor, eripedagoogid, aine6petajad ning teised dppe ja
kasvatuse alal tddtavad isikud.
Q) lpetajate, vdljaarvatud direktori, ametikohtade tiiitmiseks korraldab direktor
avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.
(3) Opetajate iilesanne on dpilaste dpetamine ja kasvatamine, mis tugineb tihiselt
seatud eesmiirkidel ja kokkulepitud hindamispdhimdtetel, Opilaste ja Opetajate
vastastikusel lugupidamisel, teineteisem6istmisel ning koost<ids dpilaste vanematega.oo
Muuta $ 23 l6ige l ja sdnastada see jiirgmiselt:
,,(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle i.ilesanne on kooli dpilaste, dpetajate,
kooli pidaja, dpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
iihistegevus 6ppe jakasvatuse suunamisel, planeerimisel jajAlgimisel ning dppeks ja
kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu tdidab talle seaduses ja nende
alusel pandud iilesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud
ktisimuste paremaks lahendamiseks."

V6ru Linnavalitsuse 03. septembri2}l4.
p6himriiirusoo muutmine.

a

mtiiiruse nr 6 ,0V6ru Jiirve Kooli

Muuta $ 10 l6ige 5 punkt 3 ja sdnastada see jiirgmiselt:
,,(5)
3) arengutaseme ja vaimse arengu hindamine kooli ruumides vdi vtiljaspool kooli;"
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