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1.

Lastevanematele viiljas6idu korraldamine ja selle toimumise
aeg.
Koostooarendus meielaga: kuhu liihevad noored prirast kooli?
Jooksvad ktisimused.

Lastevanematele viiljasdidu korraldamine ja selle toimumise aeg.

R'Kangro ktisis vanematelt, kas vanemate viiljasdit sobiks korraldada
aprilli vaheajal.

Helin Kdivsaar lubas vanemate iildlistis kiisitluse lzibi viia ja teadaanda
koolile. Ettepanekuna
t kiilastada Tartu Maarja kooli ja Maarja Tugikeskust. R.Kangro v6ttis
enda peale
ed Maarja Kooli direktoriga. Kdik liikmed olid huvitatud arutama
viiljas6idu^l
duse teemal.

2.

ka

Koostociarendus meielaga: kuhu liihevad noored ptirast kooli?

R'Kangro andis rilevaate Meiela arendustegevusest, EL meetmesse projekti
esitamisest, et
laiendada kogukonna teenust ja raskemate/autistide ptievakeskust. Meilla juhatuse
esimees
T'Panichkina ja tegevjuht U.Rdobing tegelesid koosioos Sotsiaalminister:r"iumiga ja
V6ru
linnavalitsusega, et esitada projekt EL meetmest toetuse saamiseks.
Eesmiirgiks Liiva tn 21
majade kohandamine kogukonna teenuse ja ptievakeskuse teenuse laiendamine.
H.Koivsaar
tlipsustas kohtade arvu loodavasse Liiva tanavahoonetesse: kogukond
ja
16 kohta
piievakeskus 16 kohta. Samuti mtirkis, et vanemate huvi nimetatud
teenuste laiendamiseks on
suur ning loob tulevikuks turvatunde peredele. R.Kangro tutvustas ka
Sa.ksa aukonsuli
heategevuslikku korjandust V6ru Jiirve Kooli laste toeluseks, mida v6ib
kasutada ka nendele
suunatud teenuste laiendamiseks pdrast kooli. Kiri lisatud protokollile.
V6ru Jiirve Kooli
eelarvele laekus 43 600eurot ja niitid on hoolekogu otsustada, kas kantakse
Meiela arvele
teenuste laiendamiseks pdhivarana eelpool nimetatud summa.

Ettepanek hiiiiletada, kas Vdru Jiirve Kooli hoolekogu on poolt, et 43
600eurot. mis laekus
kooli eelarvele, kasutatakse VOru Jiirve Kooli dpilastele koolist vtilja s'undumisel
teenuste
laiendamiseks.

Otsus 5: Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed toetasid kanda nle 43 600eurot
heategevusest saadud toetus MTU Toetuskeskus Meiela arvele pohivara
soetamiseks teenuste
laiendamisel (poolt 7, vastu 0 ja 0 erapooletud haalt).

3.

Jooksvad ki.isimused.

Hoolekogu liikmed arutasid hetkeseisu hariduses, kaasavat haridust, mis v6ib saatuslikuks
saada juba viilja kujunenud toimetuleku- ja hooldusdppe libiviimiseks
V6ru Jiirve Koolis.
Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku kohtuda miirtsi 2018 l6pus Toomas piirmanni ja Tiit
Tootsiga, et arutada koostoo vdimalusi Vdrumaa Arenduskeskusega. Kaasama peab
ka kooli
omaniku V6ru Linnavalitsuse. V.Puolakainen ja H.Koivsaar vdtavad iilLendust eelpool
nimetatud isikutega ning lepivad kokku neile sobiva kohtumisaia.

Koosoleku juhataja

tankirit

ilTnri*

Anneli Miinniste

Koosoleku protokollij a
.r

r rrr'
u4[l
/attKrrr/
dti,$\A\Nl

Helin Kdivsaar

