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3. Kooli juubeli teemade arutelu
4. Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste läbivaatamine (organiseerimine)
5. Kirjadest hoolekogule
6. Muud küsimused
1. Koolikorralduslike dokumentide läbivaatamine (lasteasutuse kodukord)
Hoolekogul oli aega tutvuda lasteasutuse kodukorra projektiga. Hoolekogu esimees andis ülevaate
lasteasutuse kodukorra täiendamiseks esitatud muudatusettepanekutest.
Otsustati muudatused sisse viia ning saata kodukord täpsustamiseks veelkord lasteasutuse
õpetajatele. Pärast kodukorra kinnitamist korraldada lasteasutuse lapsevanematele koosolekud, kus
kodukorda tutvustada.
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2. Kooli sisehindamine
Direktor tutvustas olukorda, et hoolekogu peab kooskõlastama sisehindamise korra. Sisehindamise
kord on kinnitatud direktori käskkirjaga 30.11.2012 1-3/15, enne käskkirja väljaandmist on kord
hoolekogu poolt kooskõlastatud.
Direktor andis ülevaate sisehindamise parendustegevustest, tuues välja parendustegevused
valdkondade

kaupa

(juhtimine,

personalijuhtumine,

ressursside

juhtimine,

koostöö

huvigruppidega, õppe- ja kasvatusprotsess) nii lasteasutuses kui koolis.

3. Kooli juubeli teemade arutelu
Direktor tutvustas kooli juubelipeo edukaks läbiviimiseks moodustatud komisjoni. Komisjoni
esimees on Velve Mäetaga-Filimonov. Teiste liikmete vahel on ära jagatud tööülesanded ning
vastutusvaldkonnad. Juubelipeo korraldamisel saavad abiks olla kõik Maidla Kooli töötajad.
Direktor selgitas 29. augustiks planeeritava sündmuse programmi.
Hoolekogu ettepanekud:


kooli juubelist tuleks teavitada endisi õpilasi ajakirjanduse kaudu, kasutades selleks
Lüganuse Valla sõnumeid, Põhjarannikut, Kuulutajat, Maalehte, üht üle-Eestilist
päevalehte. Samuti võiks info paremaks liikumiseks kasutada Vikerraadiot või raadiot
Elmar;



kooli juubeli osas jagada infot suvel Maidla mõisas toimuvatel sündmustel



lasteaiast ja algklassidest võiks koguda lõbusaid ütlemisi kooli, õppimise, õpetajate kohta,
mida vilistlaste kokkutulekul meeleolu tekitamiseks ette lugeda;



sündmuse läbiviimisel võiks kasutada vabatahtlikke ja hoolekogu liikmeid;



facebooki keskkonda luua Maidla Vilistlaste grupp, kus infot kooli juubeli kohta levitada;

4. Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste läbivaatamine (organiseerimine)
Hoolekogu liikmete koolitus on planeeritud eelarvesse, kuid enne Lüganuse valla eelarve
kinnitamist ei ole võimalik sõlmida siduvaid kokkuleppeid koolitajatega.

5. Kirjadest hoolekogule
Lapsevanem U. Teuli on pöördunud hoolekogu poole hinnangu saamiseks 08.01.2015 kehalise
kasvatuse tundide õues toimumise kohta.
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Hoolekogu on seisukohal, et seadust tuleb täita. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6.
klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; Võrdluseks tõi
hoolekogu liige välja lasteaia, kus lapsed võivad õues viibida ka kuni miinus 20 °C tegelikult
toimiva välisõhu temperatuuri korral.
Samas peaks jääma õpetajale otsustusõigus laste õue viimisel, arvestades kohalikke ilmaolusid.
Tegelik ilm Maidla Kooli ja lähima ametiliku ilmavaatluspunkti vahel võib olla väga erinev, kuna
vahemaa Jõhvi ja Maidla vahel on pikk.
Hoolekogu ettepanek: pöörduda Maidla Kooli juhtkonnal Haridus- ja Teadusministeeriumi poole
juhtnööride saamiseks, kuidas arvestada tuulekülma, kui lähim ametlik mõõtmine on linnulennult
25 km kaugusel.
6. Muud küsimused


Hoolekogu tegi ettepaneku suurema lumesaju korral lükata kooli territooriumile või selle
vahetusse lähedusse lumekuhi, kus lasteaialapsed saaksid lustida ning kelgutada. Ettepanek
edastada majandusjuhatajale.



Lasteasutuse koha kasutamise lepingutes esineb vigu, lepingu põhi vajab ülevaatamist.
Ettepanek saata leping valda ülevaatamiseks ning Püssi lasteaiaga kooskõlastamiseks.
Pärast lepingu muutmist korraldada lasteaias koosolek, kus lepingu vajalikkust põhjendada.
Vajadusel kaasata selgituste andmisse vallavalitsuse ametnikke.



Hariduskomisjoni 22.01.2015 protokollist võib leida, et hariduskomisjon on teinud
volikogule ettepaneku vähendada majanduskulusid 2015 aasta eelarvetes Maidla kooli
lasteasutus - 5000 eurot, Maidla Kool - 1000 eurot. Hoolekogu on andnud eelneval
koosolekul hinnangu, et tegemist on säästueelarvega. Arutati võimalust ja vajadust esitada
vallavalitsusele hoolekogu poolne selgitus. Otsustati koostada hoolekogu poolt eelarve
vähendamist mitte toetav selgituskiri vallavalitsusele.
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