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Võru Järve Kooli hoolekogu töö aruanne 2013/2014 õppeaasta kohta

Vastavalt Võru Linnavolikogu määrusele 13.10.2010 nr 13 “Üldhariduskoolide
hoolekogude moodustamise kord ja töökord” § 14 Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud
töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli vanemate koosolekule
heakskiitmiseks. Aruanne esitatakse hiljemalt järgmise õppeaasta 1. Novembriks
linnavalitsusele tutvumiseks. Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud töid ja
plaane uueks õppeaastaks.
Aruandeperioodil kuulusid hoolekogusse
Merike Varblane (lastevanemate esindaja)
Enno Kikas (lastevanemate esindaja)
Tiiu Oja (lastevanemate esindaja)
Ülle Urbanik (lastevanemate esindaja)
Ulvi Raid (toetavate organisatsioonide esindaja)
Eve Morel (õppenõukogu esindaja)
Silja Suija (linnavolikogu esindaja)
Hoolekogu esimeheks valiti Ülle Urbanik, aseesimeheks Tiiu Oja.
Hoolekogu koosolekuid protokollisid Sirje Haabmets ja Ülle Urbanik.
Aruande perioodil toimus 5 koosolekut. Hoolekogu koosolekute protokollid on
kättesaadavad kooli kodulehel.
25. septembril 2013.a. valiti hoolekogu esimees ja aseesimees, anti positiivne arvamus
Võru Järve Kooli 2014. aasta eelarve projekti kohta ja Järve Kooli arengukava
tegevuskava
projektile,
seoses
erinevate
teenuste
laiendamisega
ehk
kompententsikeskuse loomiseks. Kinnitati hoolekogu tööplaan 2013/2014 õppeaastaks.
Anti nõusolek MTÜ Oma Koolile Kohaliku Omaalgatuse Programmist Easy-UP telgi koos
kahe laua ja 4 tooliga soetamiseks projekti omaosaluse katmiseks. Kuna MTÜ vajab
täiendavaid vahendeid korraldamaks üritusi oma õpilastele on tarvis aktiivsemalt
osaleda erinevatel laatadel ja avalikel üritustel, kus on võimalik müüa õpilaste poolt
valmistatud tooteid aitamaks teenida tulusid erinevate muude kulude katteks. Avalikel
üritustel osalemine annab juurde julgust suhelda tavakodanikega müües ja tutvustades
enda poolt valmistatud tooteid.
17. oktoobril 2013.a. anti positiivne hinnang kooli parandatud ja täiendatud õppekavale .
23. jaanuaril 2014.a. Anti positiivne arvamus Võru Järve Kooli töötasustamise aluste
projektile.
31. märtsil 2014.a. kuulati MTÜ Toetuskeskus Meiela juhatuse esimehe Tatiana
Panichkina selgitusi rehabilitatsiooniteenuste osutamisest Järve Kooli õpilastele ning
hoolekogu poolt tehti ettepanek klassijuhatajatel anda lastevanematele ülevaade
rehteenuste osutamise kohta koolis arenguvestluste toimumise ajal. Toimus arutelu
kevadise heakorrapäeva läbiviimiseks Nõnoval. Anti nõusolek MTÜ Oma Koolile
Kohaliku Omaalgatuse Programmi kirjutatava taotluse (projekt „Sügistarkused rabast“
18. Septembril 2014.a.) omaosaluse katmiseks. Kuulati hoolekogu esimehe ülevaadet
2013/2014 õppeaasta hoolekogu tööplaani täitmisest.
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25. augustil 2014.a. anti positiivne arvamus kooli põhimääruse muutmiseks. Kuulati
hoolekogu esimehe aruannet 2013/2014 õppeaasta tööplaani täitmise kohta. Otsustati
toetada õpilaste osalemist FC Helios Võru poolt läbiviidavatel jalgpallitreeningutel ja
vajadusel esitada taotlus Võru Linnavalitsusele pearaha saamiseks huvihariduse
toetamiseks jalgpallitreeningute läbiviimiseks Võru Järve Kooli õpilastele Võru
Linnavalitsuse eelarvest. Toimus arutelu sügisese heakorrapäeva läbiviimise
korraldamises Nõnoval.

Hoolekogu tegevuse eesmärgid 2013/2014 õppeaastaks olid:
Jrk
nr.
1.

TEGEVUS ja -SISU
Heakorrapäev Nõnoval

2.

Koolipere LINDORA laadal osalemisel
toetamine

3.
4.

Hüpoteraapia teenuse toetamine
Jõululoosi korraldamine
kaubanduskeskuses
Kahe advendikontserdi korraldamine
kirikutes

5.
6.
7.

Perepäev Meelteaias Metsamõisa talus Järsi
külas Tamsalu vallas Järvamaal
Suvise õpilaslaagri korraldamisel osalemine

TÄHTAEG
Vanemate kaasamine
heakorrapäeval 12. Okt. 2013
28. okt. 2013, aidata muretseda
koolile Popup telk koos laudade ja
toolidega
Õppeaasta vältel
Detsember 2013
Detsember 2013
Mai 2014
Juuli 2014

MTÜ Oma Kool ja hoolekogu poolt läbi viidud tegevused:
1. Hoolekogu eestvedamisel koostöös Toetuskeskus Meielaga korraldati 12.
Oktoobril 2013.a. talgupäev Nõnoval 37 osalejaga.
2. Hoolekogu algatusel esitas MTÜ Oma Kool Kohaliku Omaalgatuse Programmi
sügisesse taotlusvooru projektitaotluse Easy-up telgi, kahe laua ja 4 tooli
ostmiseks Võru Järve Koolile. KOP toetas projekti summas 824,40€ + omaosalus
120€. Tänaseks on telk kooli kasutuses.
3. Hüpoteraapias käisid Järve Kooli õpilased 2013.a. sügisel. Ühe korra on
hoolekogu liige transportinud õpilasi teraapiasse ja tagasi.
4. Jõululoosi asemel korraldas hoolekogu osalemise öömüügil Kagu-Keskuse
aatriumis, millisel osales üks hoolekogu liige. Koostöös Toetuskeskus Meiela
noortega jätkati käsitööesemete müügiga terve jõulueelse aja. Käsitöö- ja
kunstiõpetajate juhendamisel valmistati müügiks hulgaliselt käsitööd, milliste
müügist kogutud raha eest käisid õpilased õppeaasta lõpus õppekäigul AHHAA
keskuses Tartus.
5. Hoolekogu osales kahe heategevusliku advendikontserdi korraldamisel, millised
toimusid 01.detsembril Antsla Baptistipalvelas ja 07. Detsembril Võru Katariina
kirikus, eesmärgiga tõmmata ühiskonna tähelepanu intellektipuudega inimeste
probleemidele. Üks hoolekogu liige aitas paljundada ja laiali jagada kontserdi
kuulutusi ja flaiereid ning kaks hoolekogu liiget osales mõlemal kontserdil, kus
korraldati õpilaste poolt valmistatud käsitööesemete müüki ja pakuti
kontserdikülalistele Järve Kooli õpilaste poolt valmistatud piparkooke.
6. Kolm hoolekogu liiget osales 20. Veebruaril koolimajas toimunud hoolekogu
baaskoolitusel.
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7. Perepäev Meelteaias Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas Järvamaal jäi läbi
viimata, kuna õpetajate arvates oleks see reis meie õpilastele liialt pikaks kujunenud.
Selle asemel hoolekogu eestvedamisel esitati Kohaliku Omaalgatuse Programmi

kevadisse taotlusvooru projektitaotlus „Sügistarkused rabast“ õppekäigu
korraldamiseks Meenikunno rabale, projekti toetati 677,20€ + omaosalus 120€.
Matkapäev toimus 18. Septembril 2014.
8. 28.juuli-01.aug. toimus Roosisaarel Kuningatalus suvine laager Võru Järve Kooli
õpilastele ja Meiela noortele. Laager toimus Võru Järve Kooli, MTÜ Toetuskeskus Meiela,
Europe Direct Võru teabekeskuse ja hoolekogu koostöös. Hoolekogu eestvedamisel
toimus laagri esimesel päeval infoseminar lastevanematele teemal „Puuetega inimeste
töö- ja pereelu ühildamise võimalused.Ühine tee täiskasvanu ellu läbi suhtlemise“, kus
osales 31 kuulajat. Kuulati seitsme esineja teemakohaseid ettekandeid. Laagri toimumist
toetas Euroopa Noorte omaalgatusprogrammi projekt "Tahan suhelda".
9. Üks hoolekogu liige osales kooli telgiga 18.-19. Juulil Setomaal Ostrova festivalil,
tutvustamaks intellektipuudega noorte käsitööd ja intellektipuudega inimeste probleeme.

Hoolekogu tegevuskava 2014/2015 õppeaastaks:
Hoolekogu tegevuse põhieesmärgiks on aidata läbi oma tegevuse kaasa õpilaste
õpitingimuste ja heaolu parendamisele sh. õpi- ja huvitegevuseks vajalike vahendite
soetamine läbi projektitegevuste.

Jrk
nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

TEGEVUS ja -SISU

TÄHTAEG

Nõnova heakorrapäeva korraldamisel
osalemine
Kohaliku Omaalgatuse Programmist
vahendite taotlemine lauatelgede ja
lisatarvikute ostmiseks kooli käsitöö klassi
Kooli sügisesel laadanädalal osalemine
küpsetistega
Koolipere LINDORA laadal osalemisel
toetamine (hoolekogu liikmete osalemine)
Hüpoteraapia teenuse toetamine
Kohaliku Omaalgatuse Programmist
vahendite taotlemine kooli jõulupeo
korraldamiseks
Jõulupeo ettevalmistamisel osalemine
Nõnova heakorrapäeva korraldamisel
osalemine
Kooli õuealal kevadlaada ja perepäeva
korraldamisel osalemine

Vanemate kaasamine
heakorrapäeval 13. Septembril 2014
01.oktoober 2014

10. Suvise õpilaslaagri korraldamisel osalemine

6.-10. Oktoober 2014
28. oktoober 2014
Õppeaasta vältel
Oktoober-detsember 2014

detsember 2014
Vanemate kaasamine
heakorrapäeval aprill-mai 2015
Mai 2015
Juuli 2015

Koostas Ülle Urbanik
(allkirjastatud digitaalselt)
hoolekogu esimees
5063337
ulle.urbanik@gmail.com
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