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1. I trimestri õppe-kasvatustöö aruanne 

Direktor andis ülevaate I trimestri õppe-kasvatustööst. Õppenõukogu arutas D3 hindamist 

ning on õpilasi, keda hinnatakse teisest trimestrist diferentseeritult.  

 

2. 2017 eelarve heakskiitmine 

Kool koostab erinevaid eelarveid. Direktor tutvustas kooli projekte ja vallavolikogu I 

läbirääkimise läbinud seisu. Tutvustas lasteaiaõpetajate ning kooli õpetajate planeeritavat 

palgatõusu. Projektide kirjutamisega on koolile 2016 aastal teenitud veidi üle 17 200 euro. 

Lasteasutuse ja kooli õpetajad on saanud vajalikud töövahendid, täiendatud on kooli suusavaru. 

Vajadus on lasteasutuse asendusõpetaja järele (ühine ametikoht Püssi lasteaiaga), kuid hetkel 

seda võimalust ei ole. 

 

3. Maidla Kooli kodukord – ettepanekud 

Kodukord on läbi töötatud kooli õppenõukogus. Õppenõukogu ettepanekud luges direktor ette. 

Hoolekogu liikmetele anti aega tutvuda kodukorraga ning esitada omapoolsed ettepanekud 

hiljemalt 03.02.2017 e-posti teel. Arendusjuht saadab õppenõukogu ettepanekud hoolekogu 

liikmetele ka meilitsi. 

 

4. Muud küsimused 

 Hoolekogu liige küsis haiguste kohta. Koolis ega lasteaias hetkel oluliselt puudujaid 

haiguste tõttu ei ole. 

 1. klassi komplekteerimiseks on tehtud kohtumisi laste, lapsevanemate ning 

klassijuhatajaga. Klassijuhataja hakkab uuest aastast lastega korraldama erinevaid 

kohtumisi. Oodatakse  Maidla Kooli 1. klassi kõiki oma lasteasutuse lõpetavat 8 last ja ka 

teisi esimesse klassi astuvaid lapsi. Lüganuse valla koolieelikutele on saadetud ka 

eelmisel aastal personaalsed kutsed lahtiste uste päevadele ning kooli infovoldikud; seda 



on plaanis korrata ka sel aastal. Avatud uste nädalal saab lapsevanem tutvuda õpetajaga 

ning teha siis oma otsuse. 

 

 Kooli infovoldiku võiks saata ka neile õpilastele, kes on Lüganuse valla elanikud, kuid 

käivad koolis väljaspool oma valda. Tuleks teha koostööd valla ja Lüganuse Keskkooliga, 

et info mõlema kooli kohta jõuaks lapsevanemateni. 

 

 Küsiti lasteaia järjekorra kohta, kas on vajadus uue rühma avamiseks. Hetkel on 

järjekorras kolm last, kes sooviksid kohe saada lasteaiakohta. Need lapsed ei ole meie 

omavalitsuse lapsed, käivad hetkel oma valla lasteaias. Lüganuse valla lapsi, kes kohe 

kohta vajaksid, lasteasutuse järjekorras ei ole. Kuna lõpetamas on 8 last, siis 

hetkeprognoosiga sügisest oma valla lapsi lasteasutuse nimekirjast välja jäämas ei ole. 

 

 Vastavalt Maidla Kooli põhimäärusele (20. juuni 2015 Lüganuse Vallavolikogu määrus nr 

63) § 14 on kooli lasteasutuses juulikuus neli nädalat kollektiivpuhkus. Hoolekogu liikme 

sõnul ei ole mõned lapsevanemad rahul kollektiivpuhkusega lasteaias. Nii direktor kui 

lasteasutuse õpetajate esindaja Merit Männi selgitasid, et iga laps vajab puhkust nagu ka 

lapsevanem. Et anda välja lasteasutuse õpetajatele 56 kalendripäeva puhkust, ei ole 

võimalik 12 kuus aastas lasteaeda lahti hoida. Asendusõpetajat ei ole, igaühte ei saa töö 

spetsiifika tõttu tööle võtta. Oleme pakkunud lastevanematele varianti kasutada oma valla 

Marjakese lasteaeda, seni seda kasutatud ei ole. Tööjõukulu mõne kohalkäiva lapse kohta 

oleks suur, kuna tööl peavad olema õpetaja, õpetaja-abi, kokk, tellida on vaja toiduainete 

transport jne. Kool korraldab lastevanemate küsitluse suvise lasteaias käimise osas. 

 

 Hoolekogu liige küsis koolitoidu kohta. Koolitoit on väga hea, portsud piisavad, lapsed 

söövad üldiselt hästi. Tehti ettepanek vaadata üle kooli puhveti toiduvalik, mis võiks olla 

tervislikum.  

 

 Küsiti kontrolltööde ja koduste tööde kohta, kas on tulnud kaebusi. Kaebusi viimasel ajal 

tulnud ei ole direktor selgitas dokumenti „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 

õppekorraldusele.“ Toimub pidev kontroll – direktor, arendusjuht, tervisekaitse. 

 

 Kooli kodulehe avalehel võiks olla rohkem infot kooli eripära kohta – soe söök kolm 

korda päevas, väikesed klassid, koduste ülesannete lahendamine pikapäevarühmas 

õpetaja juhendamisel jne. 

 

 Direktor andis teada, et tunniplaanis on väiksed muudatused seoses ujumistundide 

läbiviimisega Kiviõlis. 

 

 Uueks hoolekogu koosolekuks pakuti välja ajavahemik 13.-17. märts 2017.  

Uuel koosolekul arutada järgmisi teemasid: 

II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused 

10.-15. aprill lahtiste uste nädal 

Lasteasutuse kodukord 

1. juuni lastekaitsepäeva sündmuse tähistamine 
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