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1. Hoolekogu tööplaani kinnitamine
Merle Murula tutvustas uue õppeaasta tööplaani, plaani järgi toimub 4 hoolekogu koosolekut.
Direktori ettepanekul lükata augustikuusse planeeritud hoolekogu septembrisse, kuna kooli
käimalükkamine on kiire aeg.
Kinnitati ühehäälselt 2014/2015 hoolekogu töökava (lisatud protokollile).
2. Kokkuvõte õppekasvatustööst I trimestril
Direktor M. Abroi andis ülevaate

esimese trimestri õppekasvatustöö tulemustest, luges ette

õppeedukuse protsendid klasside kaupa. Selgitas, mida on võetud ette nende õpilastega, kelle
tunnistusel oli puudulikke hindeid (neli õpilast).
3. 2014 eelarve täituvuse ülevaade
Direktor tutvustas 2014 aasta eelarveid: lasteaed vald, kool vald, kool riik, huvikool, hariduse
abiteenused. Kõikide eelarvete puhul ei ole ülekulusid ning ette antud summasid ei ole ületatud.
Täpsustavatest küsimustest selgus:
Hommikusööki valmistatakse 30. õpilasele ja see jätkub ka uuel aastal. Pudru kõrvale jääb võileib,
kuid hommikusöögihelbed kaovad menüüst.
Lasteasutuse õppevahendite jaoks on rahaline varu olemas. Õpetajatele on öeldud, et vajadusel
saab kaupa osta. Teha ettepanek rühmadele veel sel aastal osta vajalikke mänguasju ja
õppevahendeid rühmadesse.

4. 2015 kooli eelarve projekti tutvustamine
Direktor oli saatnud enne hoolekogu toimumist hoolekogu liikmetele Maidla Kooli erinevate
eelarvete projektid. Eelarvete kohta sai esitada küsimusi ja ettepanekuid.
Hoolekogu arvates on tegemist kokkuhoiu eelarvega.
 Joogivesi lasteasutuse eelarves – hoolekogu ettepanekul mitte osta Saku läte aparaati ja vett

vaid mõlemasse rühma Brita filterkann ja filtrid. Kooli eelarves Saku Lätte jaoks arvestatud
summa võrreldes eelmise aastaga liiga väike, analüüsida sel aastal joogivee jaoks tehtud
kulutusi, vajadusel eelarvet korrigeerida.
 Hoolekogu ettepanekul kirjutada lasteasutuse eelarves 5524 artikli all välja, missugune osa

õppevahendite kulust kaetakse lapsevanemate poolt makstava õppevahendite tasust (4 eurot
kuus).

 Direktor selgitas isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist.
 Lasteasutuses võiks edasi käia ajakiri Mesimumm, tellida see 2015 aastaks. Õpetajate Leht käib

kooli ja lasteaia peale üks eksemplar, tasutakse kooli eelarvest.
 Uudistest on läbi käinud õpetajate palgatõus 900 eurole, hetkel seda eelarve planeeritud ei ole.

Riigi poolt koolile antavad summad selguvad uue aasta alguses. Lasteaiale riigi poolt enam
rahastust ei ole.
 Eelarvete üldsummad on sama suured, kui eelmisel aastal. Hariduse abiteenuste eelarves on

planeeritud suuremad kulutused, sealhulgas kooli juubeli tähistamine 3000 eurot.

5. Kooli sisehindamine
Direktor andis teada, et sisehindamise töö käib. Jagatud on ülesanded töötajate vahel, suur
sisehindamise ümarlaud koguneb 29. detsembril. Selleks ajaks on rühmad oma osa ette
valmistanud. Valmib kaks dokumenti – kooli ja lasteaia oma eraldi, kuna spetsiifika on teine.
Ettepanek kaasata hoolekogu. Hoolekogu liikmed küsitleks vilistlasi, külaelanikke saamaks teada,
mida arvatakse Maidla Koolist tervikuna.
6. Vilistlaste MTÜ asutamine
R. Lipp tegi ettepaneku lisaks projektide kirjutamisele moodustada MTÜ, läbi mille saaks õpilased
erinevaid asju müües kooli õpilastegevuste jaoks raha teenida. Head näited Soomest on olemas.
Samuti saaks MTÜ kaudu taotleda rahasid kooli juubeli tähistamiseks.
Hoolekogu ettepanek: Uurida õpilaste seltsingute loomist.
Teha koostööd juba toimivate ümberkaudsete MTÜdega, pöörduda nende poole.
7. Kooli kodukord, õpilaste tunnustamine
Kooli kodukorda on lisatud õppenõukogu otsusel e-sigarettide kasutamise keelt. Hoolekogu oli
sellega nõus. Õppenõukogu ettepanekul anda ainekiituskiri üheksanda klassi lõpetajale, kellel on
viimases kooliastmes olnud aastahinded väga head. Muid ettepanekuid kodukorra muutmiseks
hoolekogu ei esitanud.
Lasteaia kodukord on koostamisel. Hoolekogu ettepanek oli keelata lasteaias kodukorras õues
viibimise ajal isiklike jalgrataste ja tõukerataste kasutamine. Vahel on sõidukeid liiga palju ja see
ohustab väiksemate laste turvalisust.
Hetkel peab lapsevanem lapse puudumise kohta esitama kirjaliku avalduse. Uue kodukorraga
saaks seda muuta, piisama peaks e-kirjast või telefonikõnest.
M.Murula toonitas, et õpetajal on õigus mitte vastu võtta selgete haigustunnusega last.

Otsustati: pärast lasteasutuse õpetajate tehtud täienduste sisseviimist saata lasteaia kodukord
hoolekogu liikmetele tutvumiseks ja muudatusettepanekute esitamiseks.

8. Kirjadest hoolekogule
Lapsevanema pöördumistele on direktor esitanud omapoolsed vastused, hoolekogu esimees
edastab lapsevanematele. Toimunud on ümarlaud, kus jõuti ühisele keelele lahenduste otsimisel.
Kokkulepetele lahenduse leidmiseks.
9. Muud küsimused


Vajalik oleks tervishoiutöötaja olemasolu lasteasutuses, kasvõi 0,25 koormusega. Vald seda

ametikohta andnud ei ole. Hoolekogul on võimalik valda saata kiri, kus põhjendatakse ametikoha
loomise vajadust.


Koolikiusamine

Hoolekogus avaldati arvamust, et kiusamist on koolis palju, seda on nii tunni kui vahetunni ajal.
Sageli kiusatakse nii, et õpetaja ei satu sellele peale. Koolis on õpetajatel korrapidamise graafik,
korraga on vahetunnis kaks korrapidajat-õpetajat: üks ülemisel, teine alumisel korrusel. Sageli ei
pöörduta kiusamise murega õpetajate ega kooli juhtkonna poole. Ka kõrvalseisev õpilane on see,
kes saab kiusajat korrale kutsuda.
Tehti ettepanek viia sisse ka õpilaste korrapidamine, arutada teemat õpilasesinduses. Direktor
andis teada, et tunnikorra rikkumise osas on õpetajal võimalus pöörduda politsei poole, mida
õpetajad on ka teinud.
Füüsilise ning selgeid vigastusi põhjustava koolivägivalla puhul pöörduda EMOsse, kes fikseerib
tekitatud kehavigastused. Teha avaldus politseisse.
Kool on karistanud kiusajaid noomituse, käitumishinde alandamisega, politseisse pöördumistega.
Karistuste määramine ei ole avalik, teistel õpilastel võib jääda mulje, et midagi ei võeta ette.
Korduvalt on kutsutud kooli politseid tegema ennetustööd, regulaarselt käib lapsi kuulamas ja
nõustamas Rajaleidja.


M. Murula jagas kogemusi lahtiste uste päevadelt. Matemaatika tund oli üles ehitatud

selgelt ning arusaadavalt, kuid õpilaste suhtumine töökorraldustesse 7. klassis oli probleemne.


Hoolekogu liige tõstatas probleemi, et kooli esindamise tõttu koolist puudumisel nõuavad

õpetajad töö järeltegemist. Õpilase tekib liiga suur koormus. Õpetajate esindaja E. Press selgitas, et
õppekava tuleb läbida ja tehtud töö järgi teha hoolimata puudumise põhjusest. Erinevad kooli
esindamised (viimasel ajal näiteks Entrum, Politseimuuseum, ekskursioon Tallinna) on boonuseks
tublidele ja aktiivsetele õpilastele ning väljasõitudel osalemine on vabatahtlik.
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