VÕRU JÄRVE KOOL
Liiva 12b, 65609 Võru
Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4 28. august 2017
Toimumiskoht: Võru Järve Kool maili teel koosolek, Liiva 12b, Võru linn
Algus kell: 15:00
Lõpp kell: 17:00
Koosoleku juhataja: Anneli Männiste
Koosoleku protokollija: Helin Kõivsaar
Osalejad: Eve Morel, Silja Suija, Anneli Männiste, Jaana Kristoving, Ulvi Raid, Helin
Kõivsaar, Reet Kangro
Puudujad: Merike Varblane
Kutsutud: Reet Kangro
Päevakava:
1. Kooli õppekava osa "Tööga seotud õppimine", mis valmis Erasmus+ projekti
raames(lisatud kirjale)
2. Kooli õppekava üldosa, kuhu viiakse sisse muudatused klassitunnistuste väljaandmise
kohta.
1. Kooli õppekava osa "Tööga seotud õppimine", mis valmis Erasmus+ projekti
raames(lisatud kirjale).
R.Kangro andis ülevaate lastevanemate:
Teeme ettevalmistusi uueks õppeaastaks ja seoses sellega on vaja hoolekogule anda
tutvumiseks ja arvamuse andmiseks muudatuste kohta kooli õppekavas. Akadeemiliste
teadmiste kõrval on suureks tähtsuseks tööga seotud õppimine. Projekti tulemusena valminud
õppekava osa on suur tulemus õppekavaarendustöös õpetajate poolt.
Ulvi Raid küsis:
Tean sellest temaatikast vähe ja mul tekkis küsimus praktika- ja töökohtade olemasolust. Kas
neid jagub?
Aga plaan on hea!
R.Kangro vastus:
Praktikakohti oleme saanud ikka läbi tuttavate ja Flamelle on olnud uus partner ning väga
hästi meie noori vastu võtnud. Lisaks Magazin, Kaubamaja, Kuningatalu, kus on pidevalt
noored töötanud viimased 3 aastat.

Põhiline tööandja on MTÜ Toetuskeskus Meiela, kus samuti praktikal käidi ja kuhu meie
lõpetajad suunduvad Töötamise toetamise teenusele. Ka selleks, et töötada Meiela
töökeskuses, on vaja algteadmisi ja praktilisi kogemusi, et juba midagi toota ja müüa nagu seda
Meiela töökeskuses ka edukalt teeb.
Käige vaatamas ja kui kingitusi vaja, siis ostke Meiela töökeskusest, saate teha ka samal ajal
heateo!!!
Tööle väljapoole teenust saavad ikkagi suhteliselt iseseisvad intellektipuudega noored ja neid
ka on meie lõpetajate hulgas, aga üksikud.
Otsustati: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed avaldasid positiivset arvamust Võru Järve
Kooli õppekava täienduste osas (poolt 6, vastu 0 ja 0 erapooletud häält).

2. Kooli õppekava üldosa, kuhu viime sisse muudatuse klassitunnistuste
väljaandmise kohta.
Reet Kangro selgitas: Kuna õppeveerandeid on nüüd 4 asemel 5(meie koolil oli juba eelmisel
aastal ka nii), siis soovime muuta hindamist ja õpitulemuste kokkuvõtteid
Õpetajate selgitus
Seoses õppetöö üleminekuga viiele veerandile antakse õpilastele tunnistus kaks korda
õppeaastas. Selline tunnistuse andmise korraldus annab selgema ülevaate juba omandatud
oskustest.
Otsustati: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed avaldasid positiivset arvamust tunnistuste
väljaandmise kohta (poolt 6, vastu 0 ja 0 erapooletud häält).
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