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1. Ülevaade õppekasvatustööst
Direktor andis ülevaate esimese trimestri õppekasvatustööst. Hoolekogu liikmed said tutvuda
koondtabeliga, kus märgitud õppetöö tulemused klasside kaupa.
2. Tagasiside avatud uste päevadest
Direktor andis tagasisidet, mida lapsevanemad ja aineõpetajad lahtiste uste päevadest on
edastanud. Saadetud olid kutsed kõigile Lüganuse vallas elavatele ja uuel sügisel kooliteed
alustavatele lastele, neile toimus õpetlik koolitund.
Hoolekogu oli selle poolt, et korraldada kevadel uus lahtiste uste päev.

3. Kooli inspekteerimise aktiga tutvumine
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Direktor tutvustas Ida-Viru Maavalitsuse saadetud akti, mille oli eelnevalt hoolekogu
liikmetele laiali saatnud. Akt on tutvumiseks kättesaadav Ida-Viru Maavalitsuse
dokumendiregistris. Kooli direktor on rahul, et inspektuur toimus.
4. Koolikorralduslike dokumentide ülevaatamine
Hetkel ei ole dokumente, mida hoolekogu peaks üle vaatama. Jaanuaris on plaanis vaadata üle
lasteasutuse õppekava lasteasutuse töötajaid kaasates. Ettepanek esitada hoolekogule
ülevaatamiseks lasteasutuse õppekava veebruarikuus.
5. Ettepanek laste arvu suurendamiseks rühmas
Õnnetriinude rühmas on suurendatud laste arvu hoolekogu ettepanekul kahe lapse võrra.
Võttes arvesse lasteasutuse kohataotlusi on vajadus suurendada ka Rõõmupesas käivate laste
arvu. Lasteasutusse võtmisel lähtutakse avalduste esitamise järjekorrast.
Otsustati: Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7

(11) alusel teeb hoolekogu ettepaneku

Lüganuse Vallavalitsusele suurendada Maidla Kooli lasteasutuse Rõõmupesa liitrühma laste
arvu kahe lapse võrra.
6. 2016 eelarveaasta projekti ülevaatamine
Direktor tutvustas eelarve projekti. Kuna hetkel ei ole teada riigipoolne rahastus ega ka
õpetajate võimaliku palgatõusu tulemused, on ka eelarve üsna lahtine. Majanduskulud sel
õppeaastal

tulevad

osaliselt

Maidla

Mõisa Arenduse

eelarvest

kooli

eelarvesse.

Majanduskulud tuleb selgelt põhjendada ja kalkuleerida, et haridus – ja noorsootöökomisjon
neid maha ei tõmbaks. Endiselt ei kuulu Vallavalitsuse haridus – ja noorsootöökomisjone
Maidla Kooli esindajat.
Ettepanek tutvustada järgmise hoolekogu koosolekul veelkord eelarvet, kui teave on kindlam.

7. Muud küsimused
 Hoolekogu

liige

tegi

ettepaneku

kutsuda

hoolekoguga

kohtuma

Lüganuse

Vallavalitsuse tööle asuv haridus- ja kultuurispetsialist.
 Lasteasutuse üks töötaja läheb lapsehoolduspuhkusele, kohe kuulutame välja konkursi
uue töötaja leidmiseks. Uus töötaja võetakse tööle põhitöötaja asendamiseks
tähtajalise lepinguga. Arutlusel on uue töökorraldussüsteemi õpetaja – õpetaja
assistent – õpetaja abi rakendamine ühes rühmas.
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 Hoolekogule on saadetud üks kiri, mis puudutab telefonivaba nädala läbiviimist
koolis. Kiri on edastatud direktorile ning vastus lapsevanemale on samuti esitatud.
 Hoolekogu liikmele meeldis, et kooli arvutiklassi on jõulurahu ja teatud leheküljed
ning mängud on keelatud.
 Direktor andis infot jõulupeo kohta. Kogu kool ja lasteaed on Savalas, kõik lapsed
saavad kommipakid Savalas kätte. Rühmade ja klasside jõulupeod võivad olla eraldi.
 Arutati koduste mänguasjade lasteaeda kaasavõtmist. Kodukorras on kirjas,
missuguseid asju ei ole lubatud võtta ja et täpsemad reeglid kehtestavad rühmad.
Reeglid on kõikidele rühma lastele võrdsed.
 Direktor tutvustas mõtet, et põhikooli lõpetamiseks vajaliku loovtöö kaitsmine võiks
toimuda konverentsi korras õpilastele, lapsevanematele ja teistele huvitatutele.
 Uus hoolekogu koosolek toimub 16.02.16 kell 17.30.
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