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1. 2018 aasta eelarve projekti ülevaatamine
Direktor Meelike Abroi andis ülevaate 2018 aasta eelarvete projektidest nii kooli kui
lasteasutuse poole pealt. Hetkel on need saadetud esimesele ringile ülevaatamiseks.
Majanduskulude osas suurt tõusu ei ole, kuna oleme tulnud toime olemasolevate vahenditega.
Kui peaks eelarveaasta jooksul koolile üle tulema kohustusi Maidla Mõisa Arenduselt, siis see
võib mõjutada majandamiskulusid, siis on neid lisaeelarvega juurde vaja. Hetkel seda
prognoosida ei oska.
Nii kooli kui lasteaia osas on planeeritud eelarve tõus palgakuludes. Seoses ministri
määrusega on alates 01.01.2018 täiskohaga töötava õpetaja palgaks 1150 eurot. Lüganuse
vallavavolikogu tõstis alates 01.09.2017 ka lasteaiaõpetajate palka, hetkel on palgaks 840
eurot. Kui uus volikogu soovib saada riigipoolset toetust lasteaiaõpetaja palkadele, peab ka
see palk tõusma vähemalt summani 978 eurot kuus.
Hoolekogu esimees küsis hariduse abiteenuste eelarve kohta, miks on see väiksem kui
eelmisel aastal. Direktor ning õpetajate esindaja Evely Press selgitasid, et hariduse abiteenuste
alla kuuluvad ka erinevad projektist, kust raha saame (HTM, KIK, IVOL jne). Neid tulusid ja
kulusid on raske prognoosida. Kui on taotluste tegemise aeg, siis teeme taotlused, kui saame
positiivse otsuse siis saab need lisada nii tulude kui tuludena eelarvesse.
Vallavalitsuse esindaja lisas, et ka ujumise rahad on hetkel veel jagamata, uuele
omavalitsusele on summa teada, kuid hetkel ei ole see koolide vahel veel ära jaotatud.
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Luule Luuk küsis remondifondi kohta, kas on eelarvesse planeeritud?
Direktor selgitas, missugused tööd on kooli arengukavasse planeeritud (kehtib aastani 2025).
Pisemad tööd on planeeritud, kuid suuri töid ja võimalikke projektide omaosalisi mitte. Kuna
tegemist on muinsuskaitsealuse majaga ei tohigi ise remonttöid teha, mõisa remondi
hinnapakkumised, tööde tellimised ja kontroll peavad olema valla organiseerida.
2. I trimestri õppe-kasvatustöö tulemused
Direktor selgitas, et hinded pannakse välja 29. novembril, tunnistused antakse kätte 01.12.
Täpset trimestri kokkuvõtet veel teha ei saa. Tulemas on nii neljaviielisi kui ka puudulikke
hindeid. Õppimine on raske töö ning õpilased tööd teha ei taha. Olemas on õpiabitunnid,
järelvastamiste ajad, ainekonsultatsioonid, kuid probleemsed õpilased lihtsalt ei tule neisse
kohale, leiab mittetulekuks oma põhjuse (küll on vaja minna muusikakooli, trenni, juuksurisse
jne). Puudulike hinnete parandamist lükatakse muudkui edasi ja siis jääb viimasele nädalale
suur koormus ning kokku positiivset hinnet ei ole enam võimalik saada. Õpilastel, kellel on
tulemas kaks või enam puudulikku hinnet, kutsume vanemad kooli vestlusele.
Direktori sõnul on ka neid lapsi, kes koolis õpivad aga kodus lihtsalt koduseid ülesandeid ei
tee. Vajadusel rakendame individuaalseid õppekavasid. Osadel õpilastel on käitumine
puudulik, ei kanta vahetusjalatseid, kuid tegeleme sellega igapäevaselt.
Luule Luuk küsis põhjuseta puudumiste kohta. Direktori sõnul sellega probleeme ei ole, vahel
harva üksikud tunnid tulevad ette.
3. Tagasiside avatud uste nädalast
Avatud uste nädalal külastas lasteaeda 4 lapsevanemat ja üks külaline, kelle laps ei käi meie
lasteaias. Koolis oli külas 1 lapsevanem ning üks õpilane. Kevadisel nädalal oli külastatavus
suurem, teeme uue lahtiste uste nädala kevadel.
4. Muud küsimused
Luule Luuk andis ülevaate huvihariduse- ning huvitegevuse rahade kasutamisest Lüganuse
vallas. Maidla Koolile ja Huvikoolile soetati sõudeergomeeter, taekwondo treeningvahendeid,
Blue-bot robotid, lõikurmasin ning alustati Mõisafilmi tegemist.
Direktori informatsioon:
 Sellest õppeaastast on meil tööl kolm uut inimest: Karmen Raik – klassiõpetaja, Gerli
Pill – lasteaia õpetaja ning Kadrin Uustallo -6-7 klasside eesti keele ja kirjanduse
õpetaja.
 1.-8. detsembril on üle-Eestiline Ettevõtliku Kooli võrgustike koolide ja lasteaedade
lahtiste uste nädal. Meil toimuvad erinevad töötoad, mida viivad läbi Pille Kekki ja
Gerli Pill. Toimub lasteaia lapsevanematega EV100 kingituse ühistegemine.
 K. Raik, 2018 aasta septembri 1. klassi uus klassijuhataja, on alustanud koostööd
lasteaiaga ning käin teisipäeviti kohtumas kooli tulevate lastega. Lasteaeda on
lõpetamas 5 last.
 Hariduskonverentsilt võitsime ekskursiooni Narva Linnusesse, kevadel läheb linnust
külastama 8. klass.
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24. nov oleme kutsutud Sillamäe Lastekaitse Ühingu korraldatavale noortefoorumile,
kus antakse üle tänukiri Maidla Koolile ja Evely Pressile.
Viimasel ajal on vallas toimunud palju sündmusi, mis tulevad üsna viimasel hetkel
ning mille toimumiskuupäevad kattuvad kooli sündmustega. Nii ei ole võimalik
kõigist osa võtta. Tuleks vallas üle vaadata plaanid, koolide tegevusplaanid on
kinnitatud juba augustikuus.
Hoolekogu uuris lisatasude maksmise võimalust kooli töötajatele. Direktor selgitas, et
teeb omalt poolt kõik võimaliku, kuid 4 aastat õpetajatele aasta lõpus lisatasu makstud
ei ole, samuti ei ole lisatasu saanud direktor. Hoolekogu arutas, et direktor väärib
lisatasu tehtud töö eest ning panuse eest Maidla Kooli juhtimisse, kuid hoolekogu ise
lisatasu määrata ei saa.
Kooli ja lasteaia poolt oleme alustanud EV100 ühiskingituste tegemisega. Valmivad
nii laste joonistused kui ka linnukujulised prossid, mis lähevad kingiks tublidele Eesti
naistele.

Uus koosolek kokku kutsuda jaanuari lõpus või veebruari alguses.

Marko Lipp
Hoolekogu esimees

Evely Press
Protokollija

3

