Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1
Maidla

09.10.2018

Algus kell 18:00, lõpp kell 20:00
Koosoleku juhataja: Marko Lipp
Protokollija: Kristi Polt
Võtsid osa: Virge Tiinas, Marko Lipp, Naima Soppe, Merike Hobolainen, Kristi Polt, Merit
Männi, Ermo Kasela
Puudusid: Tairo Veber, Marja- Liisa Veiser
Kutsutud: Meelike Abroi (direktor)
Päevakord:
1. Uute HK liikmete tutvustamine (liikmete ülesanded PGS §73)
2. Uue hoolekogu esimehe valimine
3. 2017/18 õppeaasta kokkuvõte – kool ja LA
4. Kooli põhimääruse täiendamine.
5. 2019 aasta eelarve projekti tutvustamine
6. Ettepanekud kooli ja lasteasutuse õppe-kasvatustöö parendamiseks
7. Jooksvad küsimused

1. Uute HK liikmete tutvustamine
Enda lühitutvustuse tegid Ermo Kasela, kes on Lasteaia Õnnetriinude rühma
esindaja ja Virge Tiinas, kes on kooli esindaja hoolekogus. Koolis ametis
sotsiaalpedagoogina
2. Uue hoolekogu esimehe valimine
Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks tagasi Marko Lipp
Protokollijaks valiti ühehäälselt Kristi Polt
3. 2017/18 õppeaasta kokkuvõte – kool ja LA
Lasteaia õpetajad on teada andnud sellest, et tegevuskava sai ilusti täidetud.
Õppetegevused vastavad kavale. Käelisele tegevusele pöörati palju tähelepanu ja
valmistati ette koolieelikuid- lugemine, kirjutamine, arvutamne. Koolieelikuid oli 5,
neist Maidla kooli tuli 2.
Toimus väljasõite ja planeeritud on selleks õppeaastaks rohkem ühiseid väljasõite.
Oluline on töö lastega ja vähemtähtis pole ka suhtlemine lastevanematega.
Praegu on toimumas LA sisehindamine.
Õnnetriinude rühmas on 1 vaba koht, kuid see täitub novembris. Siis on LA täituvus
100%. Ootejärjekorras on 7 last, kes aga saavad järgmine õ/a koha, kuna kooli on
minemas 9 last. Neist 3 on öelnud, et tulevad kindlasti Maidla kooli. On kõhklejaid
Erivajadustega lapsi on LA-s 2. Mõlemad on Rõõmupesa rühmas, neist ühel on ka
tugiisik.
Koostöö kahe rühma vahel toimib hästi.
Marko: Mis roll on hoolekogul lasteaia sisehindamisel?

Meelike: Hoolekogu vaatab ka üle. Palutakse appi nõustaja sisehindamisele. Ka riiklik
kontroll pole veel lõppenud. Vastust pole ka arengukava täitmise kohta, kuna vald pole
esitanud dokumente.
Ermo: Küsimus LA basseini mootori kohta.
Meelike: Hange tehtud. Millal tuleb ei oska öelda. Liiga võimas pump oli paigaldatud selle
basseini kohta. Kool valis uue hooldusfirma basseinile
E-logopeedia kuidas toimiks? Arvamusi on erievaid.
Kool 2017/2018
Direktor seletas valla uuele haridusnõunikule, et Maidla kool kui mõisakool ei saa
vastu võtta füüsilise puudega lapsi. Koolimaja on muinsuskaitse all olev objekt. Lifte
ja kaldteid ei ole võimalik ehitada.
Koolis õppis 46 last.
9 klassis õppis 7 last, neist lõpetas kooli 6. Üks õpilane oli lapsehooldusepuhkusel
ja vanuse täitudes võttis paberid välja.
5 õpilast suvetööl
Ainult viitele õppis 4 last
4-5 õppis 8 last
Klassikursust kordama jäänuid ei olnud.
8-s klassis jäi kahel õpilasel loovtöö sooritamata. See on PK lõpetamisel oluline.
Peavad selle ära sooritama 30. novembriks.
Direktor tutvustas milliseid eksameid valiti, kuidas sooritati.
Õppeedukus: ei viitsi, ei taha, unustasin, konsultatsioonile ei minda
Lastele on abiks koolis pikapäevarühm, õpiabi, sotsiaalpedagoog.
Kodu toetus on oluline. Sots. Pedagoog Virge Tiinas: probleemsed lapsed, ei taha
kooli tulla. Koostöö lastekaitsega toimib. See, et klassikursuse kordajaid ei ole, on
hea näitaja.
Uued õpetajad: Tuuli Hannus- matemaatika ja füüsika
Eike Saarest taas keemiaõpetajana abis.
Angela Tikoft inglise keel
Kaadrivahetus on mõjunud hästi nii koolis kui lasteaias.
Evely asemele praegu kedagi ei palgata. Tema töö on ära jaotatud. Tuuli on erialalt
rmtpidaja. Teeb Evely osa töid.
Meelike: LA oleks vaja abijõudu, kui õpetajad koolitusel. Vallas võiks olla selline LA
asendusõpetaja vallaülene.
1. klassis on õpilasel kaasas tugiisik
Koolis oleks vaja logopeed ja eripedagoog, kuid nendega on üle riigiliselt raske seis.
Koolis on praegu 38 õpilast. Ja 21 õpetajat on kooli ja LA peale kokku.
Ermo: suure kooli eelistamine on äkki selles, et ainespetsialistidel on aine edasi andmine
parem. Kui dir. arvates see nii ei ole.
4. Kooli põhimääruse täiendamine
Keelelised paranduse põhimääruses ära parandada:
*huvikoolist eemaldada laulustuudio
*meiliaadresside parandused
*õpilase õigused/kohustused
Juulis LA/kooli kollektivpuhkus põhimääruses sees.
Valverühma vajadust juuli kuuks- pole vajadust.

5. 2019 aasta eelarve projekti tutvustamine
2,7% personalikulude tõus

0% majanduskulude tõus
LA ei muudetud eelarvet. 2018 aastl EUR 118 528, 2019 aastal EUR 119 803
Õpetajate palk tõuseb ligikaudu EUR 1150- riigieelarveline
Õpetaja abidel on ka palgatõus
Huvikoolis treenerite arved läbi spordikoolide.
Eelarve väiksemaks: 2018 aastal oli EUR 14 811, 2019 aastal EUR 11 581
Kool valla eelarvest
Eelarve väiksemaks: 2018 aastal oli EUR 200 015, 2019 aastal EUR 153 665
õpetajate arv vähenenud.
Majanduskulu väiksemaks
Õpetaja palk 1,0 kohta EUR 1250
Kool riigieelarvest tuleb hiljem
6. Ettepanekud kooli ja lasteasutuse õppe-kasvatustöö parendamiseks
LA koolieelikud mõlemast rühmast koostegemine, koos liikumine ja muusika
LA koolieelikutele võiksid 1 päev anda 1 õpetaja tunde, teine päev teine õpetaja jne.
Hoolekogu koosolekule eelneval päeval võiks tulla meeldetuletav meil, et koosoleks
on toimumas.
Valla lehes võiks olla haridusnupuke. Maidla kool võiks olla ka ikka valla lehes
esindatud. Artikleid saadetakse neid ei avaldata. Naima lubas uurida, vaadata, mis teha
saaks.
7. Jooksvad küsimused
Maidla kooli nišš- mõisakool, giidindus, kodukandilugu. Kooli juures tegutsev
Huvikool
Maidla film meeldis paljudele.
Naima: lastevanemate koosolekul oli vähe lapsevanemaid.
Direktor: õpetajad püüavad, et vanemad tuleksid. Ümarlaudadel on olnud palju inimesi.
Uued inimesed meelitavad. Kes tahab leiab võimaluse tulla. Kes ei taha, leiab vabanduse,
et mitte tulla.
Lahtiste uste nädal koolis 12-16.11.2018

Hoolekogu esimees
Marko Lipp

Protokollija
Krist Polt

