Hoolekogutegevusearuanne
VastavaltVdru Linnavolikogumiiiirusele13.i0.201nr 13 ,,Uldhariduskoolide
hoolekogude
jooksul tehtudtciciaruande
moodustamise
kordja t<i<jkord"esitabhoolekoguesimeesdppeaasta
kooli vanematekoosolekuleheakskiitmiseks.
Aruanneesitatakse
hiljemaltjdrgmisedppeaasta1. novembrikslinnavalitsusele
tutvumiseks.
jooksul tehtudtdid ja plaaneuueksdppeaastaks.
Aruannepeabkajastamadppeaasta
Kool: Vdru Jiirve Kool
Oppeaasta2010/2011j ooksul tehtud ttitid
Jrk nr Koosoleku
Piievakord
toimumiseaeg
1
0 1 . 0 9 . 2 0 1 0 1. Eelarve2011.a.
2. Kodukord- arvamuse
andmiseks
3. Arengukava- tiiienduste
sisseviimine
4. ESTLAT projekti
teabepiievad
5. Lastevanemate
i.ildkoosolek
2.
07.12.2010 1. Vdru JiirveKooli
pdhimiiiirusj a kodukord
2. Tociplaanikoostamine
201012011
3. ProjektESTLATRUS
4. Jooksvadki.isimused
a
J.
02.03.2011 1. Vdru JiirveKooli 6pilaste
vastuvdtmisetingimusedja
kord
2. Rehabilitatsiooni
raames
vanematelendustamise
teabeplievakorraldamine
3. Loovuselaagrikorraldamine
4. Kooli juubeli korraldamine
VJK vana
5. Liihtei.ilesanne
ja
koolihoone abihoone
renoveerimisening
juurdeehitusprojekti
koostamiseks
4.
0 3 .0 6 .2 0 1 1 1. Rehabilitatsiooniraames
vanematelendustamise
korraldamine
teabepiieva
2. Loovuse laagri korraldamine
3. Kooli juubeli korraldamine
4. AastaOpetajataotluse
esitamine

Otsused
l.heakskinnitadaVdru JiirveKooli
eelarveprojekt 2010.aastaks
2.Otsustatiheakskiita dppeaasta
analiiiis
perioodiks
3.Kooli arengukavasse
200912011
ei ole vaja muudatusisisse
viia
4.Kiideti heaksettepanekud
i Otsus:kiita heakspdhimiiiiruse
projekt;kiita heakskodukorraprojekt.
2. Otsus:kinnitadahoolekosu
tcioplaan201012011

1. Otsus:kiita heaksesitatudprojektja
kinnitamiseks.
esitadalinnavalitsusele
2. Rehabilitatsiooniraamesotsustati
korraldadalastevanematele
ndustamiseteabepiievIV veerandil.
3. Loovuse laagertoimub 2nadalal,
i 011.a.
1 8 .- 2 2 . j u u ljia 2 5 .- 2 9 . j u u l 2
4. Ettepanekon tehatoo projektja
esitadaHEV koolide renoveerimise
taotlus.Ettepanekheakskiidetud.

1. Rehabilitatsiooniraamesotsustati
korraldadalastevanematele
n6ustamiseteabepiiev- dppereis
TallinnasseJuksitodkeskusesse
2. Vdru JiirveKooli 15.aastapiieva
tiihistaminetoimus27. mail 2011.a.
Uritus liiks korda
3. Hoolekosuleesitatitaotlus:esitada

Vdru linna aastadpetajakandidaadiks
Anne Morel. Otsus:ettepanekkiita
heaks
Muu tegevus:
1. Siigis algas heade uudistega,Vdrumaa Aasta dpetaja2010 -Reeli Saarja Vdru linna Aasta
dpetaja2010-Anu Kallas. Reeli Saaroli valitud esindamamaakondaharidusministriTdnis Lukase
vastuvdtulTartus.
2. Tutvuti V6rtr JiirveKooli 20II a eelarveprojektiga.Eelarveoli esitatudtutvumiseksnii eurodes
kui ka koonides.
3. Hoolekogusvaadatiiile kooli arengukava.
Muudatusiei olnud vaja sisseviia, arvestades,
et 2011
a siigiseltuleb koostadauus kooli arengukava.
4. Tutvustati projekti ESTLATRUS ja selle projekti raames MTU ToetuskeskusMeiela
Vdrumaal. Oluline toci noorte sotsiaalseks
v?iljaarendamist
intellektipuudeganoorte tri<jkeskuseks
kaitsekspiirastdpinguteldpetamist.
toos, kus otsustati
5. l6.detsember2010 osaleshoolekoguesimeeskooli atesteerimiskomisjoni
mdilatadpetajaReeli Saarelevanempedagoogiametijiirk.
6. Rehabilitatsiooniraames korraldati lastevanematelendustamis- ja teabepiiev - dppereis
Reisile said kdik vanemad,kes
ning Mustamiietocikeskusesse.
TallinnasseJuksi tookeskusesse
ja
kena piiev, kus s<j<jdiiihiselt l6unat, ki.ilastati
soovisid. See oli viiga elamusterohke,kasulik
ja igaiiks kes soovis sai koju kaasaosta ka viiikese kingituse intellektipuudega
kaubanduskeskust
noortetodkeskusepoest.Reistoimus aprilli l6pus.
7. Tdoplaanis planeeritud heakorrapiievkevadel Ndnoval ToetuskeskusMeiela maadel jiii
korraldamata.
Puuduseestvedaja.
8. Mais toimus 3 piievaneESTLAT projekti raameskohtumine Gaisma EIK-s Liitis, kuhu olid
ning saatvaddpetajad.
kaasatuddpilasrtihm koos hoolekogu liikmete ja teiste lastevanematega
Gaismastoimus kevadkontsertja muud dpilasiiritused.Oluline oli vanematekaasaminekoos oma
koos oma
laspegaviiliniidalale,kuna tihti aja ja rahalistevdimalustepuudumisel lapsevanemad
lastegasedalubadaei saa.
raameslaagrikorraldusega
tutvumine.
9. Opilasteja endistedpilasterehabilitatsiooniteenuse
j
Tegevusjuhendid
olid koostatud alaagri elu planeeritud.Juhendajaddpilastelemiiiiratud.
a 27.mail 2011. a. Uritus liiks korda,agahoolekogu
10. Vdru JiirveKool tiihistaska oma 15.aastaiiev
Samashoolekogutunnustabkooli dppekava
korraldusel
osaleda.
ei
olnud
aega
i.irituse
liikmetel
toetavametoodilisematerjalikoostamiseeest,mis niiitabkooli pedagoogiliset6o tugevust.
Vdru Linnavalitsusele
koolieluparendamiseks:
Ettepanekud
ja
abihoone vajavad renoveerimist ning juurdeehituseprojekti
1. VJK vana koolihoone
koostamist,et laiendadadpikeskkonda.
taotlusHTM-i.
2. Ettepanekutehat<ioprojektja esitadaHEV kooliderenoveerimise

Oppeaasta2010/2011 tiiiiplaan
Hoolekogutegevuseeesmiirgid:
Jrk nr
I

Tesewse sisu
Tod vanematega

2.

MEIELA Ndnoval - kevadine
heakorrastuspiiev
lastevanematele.
korraldamine
Opilaslaagrite

3,
4,

Vdru J?irvekooli 15.aastap[evatiihistamisele
ka hoolekogukaasamine

Ulesannetetiiitmise tiihtaes
- 29.04.20I 1 teabepiievvanematele
TallinnasOppekeskusJUKSja
intellektipuudega
noortetdrikeskuses
Mustamiiel
- Vanemaidkaasatiprojekti raames
kevadelGaismaEIK. Osalesid
dpilasedkoosvanematega3piieva1113.mai2011.Vdimalusedpakuti
hoolekoguliikmetelelastega,kuid
kdik ei saanudt66 tdttu osaleda,
seetdttukaasatiteisi vanemaidkoos
lastega.Muusika dpetajavastutas
kevadpeokorralduseeestkoosteiste
kooli pedagoogidega.
Osaleti
erinevatesiihisiiritustesj a
vaatamisviiiirsustekiilastamiselRiias
ia selleiimbruses.
puudumisel
Jiii teaostamata
eestvedaja
ia liikmetet66sa hdivatusel.
Loovuselaagerrehabilitatsiooni
ja25raames
toimus18-22.07.20II
29.07.2011
27.mai2011 aktusel2ibiviimine,osad
hoolekoguliikmed osalesidi.iritusel
tervitadeskooli.
- Hoolekoguliikmed ei osalenud
tiritusekorraldamisel.

Aruandeesitamisetahtaee1. oktoober.
Aruande koostas:
Nimi: Katrin Parv

Aukiri:
flP"a

Kuupiiev:
23.09.2011

