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1. Uue HK liikmega tutvumine 

Uus hoolekogu liige on Marko Lipp, valitud lasteasutuse Õnnetriinude rühmast. On Maidla Kooli 

vilistlane.  

 

2. Tagasivaade  õppeaastale 2015/16 

Direktor andis ülevaate 2015/16 aasta õppekasvatustööst, eelmise õppaasta tegemistest, 

dokumentatsioonist, personalist. Tutvustas eesolevat õppeaastat.  

 

3. Lahtiste uste nädala läbiviimine 

Direktor andis teada, et lahtiste uste päeva asemel on plaanis lahtiste uste nädal. Hoolekogu 

ettepanekul võiks see nädal olla 7.-11. novembril 2016. Vajadusel ka kevadel. 

 

4. Ühissündmuste läbiviimine, HK liikmete ettepanekud. 

 

5. HK esimehe ning protokollija valimine. 

Marja-Liisa Veiser on andnud teada, et toetab igat kandidaati hoolekogu esimeheks valimisel. 

Kohapeal esitati ettepanek valida hoolekogu esimeheks Marko Lipp. 

Toimus hääletus: 6 poolt, 1 erapoolet. 

Otsustati: Hoolekogu esimeheks valida Marko Lipp 

 

6. Jooksvad küsimused 

1. Koolis on tulekul karjäärinädal, mis on suunatud 8. ja 9. klassi õpilastele.  

2. 1. novembril toimub ekskursioon kogu koolile. Eri vanuseastmed külastavad 

Tallinnas erinevaid paiku. Hoolekogu liige pööras tähelepanu ekskursioonideks 



kasutatavate busside turvalisusele. Tuleks võtta eelkõige turvaline ja mugav, mitte 

odav buss. Direktor selgitas, et kooli on saabunud maanteeameti selgitav kiri, kus 

seda teemat samuti käsitletakse (kättesaadav kooli õpetajatetoa infostendil). Bussi 

tellib sõitu korraldav õpetaja, kes on kohustatud eelnevalt uurima bussi seisukorda.  

 

3. Seoses Lüganuse valla, Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingu 

avalikustamisega on koostatud ühispöördumine Maidla Kooli, Lüganuse Keskkooli 

ja Lüganuse Valla hariduskomisjoni poolt. Direktor luges pöördumise ette ning 

selgitas pöördumise tagamaid. Hetkel on lepingus liiga vähe pööratud tähelepanu 

Maidla Koolile ja Lüganuse Keskkoolile, kelle jätkusuutlik areng ja edasine töö on 

võimatu, koolid oleks püsivad lepingu järgi vaid aastani 2020. Tuleb rõhutada ka 

Maidla Kooli plusse (väikesed klassid, tugistruktuur, väljaehitatud kompleks, 

noortekeskuse lähedus, informaatika olemasolu, huvikool ja huviringid, 9. klassis 

autoõpetus), mis aitavad koolil püsima jääda. 

 

4. Direktor andis teada, et Maidla Mõisa Arenduselt on hakanud vaikselt kooli ja 

lasteasutuse eelarvesse tulema üle erinevad majanduskulutused. Eelmisel aastal 

planeerisime osalt need eelarvesse sisse, 2017 aasta eelarvesse oleme need samuti 

planeerinud. Kulutused on kohati suuremad, kui ette nähtud. 

 

5. Direktor andis teada, et sel suvel ei tule enam Unustatud Mõisad külastusmänge. 

Küsiti põhjust. MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühenduse koosolekul otsustati, et sellisel 

kujul mäng on ammendunud ning enam seda ei korraldata.  

 

6. Luule Luuk andis teada, et vallal on 8+1 kohaga buss, mida saab kasutada ka kooli 

sõitudeks. Kooli poolt on volitatud juhiks Kalle Lipp. 

 

7. Jõulupidu toimub eraldi koolile ning lasteaiale. Hoolekogu ettepanekul võiks 

toimuda lasteasutuses üks ühine pidu  

 

8. HK liikme arvates võiks mõelda 1. septembri aktuse üle. Kas lasteaialapsed peavad 

seal olema? Rikub piduliku sündmuse 1. klassi lapsele. Direktor selgitas, et kuna 

oleme üks asutus, toimub üks aktus. Kui uute lasteaialaste harjutamine lasteaiaga 

jääb septembri algusesse, palume nende laste vanematel osaleda aktusel. Nii 

tunnevad värsked lasteaialapsed end kindlamalt ja lasteaiaõpetajatel on lihtsam kogu 

rühmaga tegeleda. 

 

9. Tehti ettepanek suurendada kodupaigaloo õpetamist, lisada Lüganuse piirkonnale ka 

Ida-Virumaa. See oleks meie kooli omapära, giidinduse õpe huvikoolis toetaks kooli 

sellealast õppetegevust. 
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