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1. II trimestri õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte
Direktor Meelike Abroi andis infot II trimestri õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtete kohta. On
neid õpilasi, kes vajavad õpiabi, puudulikud hinded oli 10 õpilasel. 1-4 klassides puudulikke
hindeid ei ole, puudulikud alates 5. klassist. Õppetöö on tähtsam, õpilastel puudub vastutus
ning kohusetunne. Ühiskond nõuab õpetajalt, kodust tuge ei ole. Koolil olemas tugistruktuur,
kodu ei tule kaasa. Pakume kooli poole õpiabi, konsultatsioonitunde, pikapäevarühma,
järelevastamisi, individuaalset õppekava, 3Dhindamist, õpilaste poolt on ükskõiksus. Aastast
aastasse probleem süveneb, õpilane ei pöördu abi saamiseks õpetaja poole, pakutud abi ei võta
vastu. Tugiõpet vajavate laste vanematega on kool pidevas ühenduses, toimuvad vestlused ja
ümarlauad, kus osalevad lapsevanemad, klassijuhataja, sotsiaalpedagoog, vajadusel
lastekaitsespetsialist.
2. Riiklik haldusjärelevalve
Direktor selgitas, et kooli on tulemas riiklik haldusjärelevalve. Saadetud on tutvumiseks terve
hulk erinevaid dokumente. Kõik küsitud dokumendid on Maidla Koolil olemas ning esitatud
õigeaegselt. 21.-22. Märtsil tulevad inspektorid Maidlasse.
3. Eelarved

Direktor andis ülevaate kinnitatud eelarvetest, summad on kinnitatud eelmises hoolekogus
tutvustatud suurustes. Tagasiulatuvalt tõuseb tugipersonali palk. HEV õpilaste arvelt on
eelarvetõus ligi 7000 eurot (õppevahendid ning logopeedi, sotsiaalpedagoogi töötasu).
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Hoolekogu liige küsis, kas eelarvesse on planeeritud ettenägematud remondikulud. Aasta
alguses oli lasteaias küttepumbaprobleem ja siis ka basseinipumba probleem. Direktor
selgitas, et aasta alguse kulud saime eelarvesse lisada. Kui peaks tekkima täiendava vajadus
erakorralisteks remonttöödeks, saame teha lisataotluse. Ilma selge põhjenduseta suuremaid
summasid (mida remont vajab) eelarvesse ei anta.
4. Uue hoolekogu liikmega tutvumine
Uueks hoolekogu liikmeks on Naima Soppe, Maidla Kooli vilistlane. On Maidla küla elanik,
volikogu asendusliige, kultuuri- ja spordikomisjoni esinaine. On valmis muresid ja rõõme
kuulama ning nõus ja jõuga abistama.
5. Ettepanekud kooli õppekava ja kodukorra täiendamiseks
Koolitööd reguleerivad dokumendid on läbinud põhjaliku ülevaatamise pedagoogide poolt
koolivaheajal.
Hoolekogu kuulas õppenõukogu poolt tehtud ettepanekuid kooli õppekava üldosa
täiendamiseks. Sisulisi muudatusi on vähe, parandatakse sõnastust, täpsustatakse termineid.
Hoolekogul oli eelnevalt võimalus õppekavaga tutvuda. Ettepanekuid hoolekogu liikmete
poolt õppekava täiendamiseks ei ole. Hoolekogu kiidab ühehäälselt heaks esitatud
ettepanekud õppekava muutmiseks.
Direktor tutvustas õpilasesinduse ning õppenõukogu poolt üle vaadatud kodukorda ning
muudatusettepanekuid. Hoolekogu liikmetel oli eelnevat võimalus kooli kodukorraga tutvuda
ning teha ettepanekuid. Hoolekogu arutas õpilaste ning õppenõukogu poolt tehtud
ettepanekuid ning oli ettepanekutega nõus. Muid ettepanekuid kodukorra muutmise osas ei
ole. Hoolekogu kiidab ühehäälselt heaks esitatud muudatusettepanekud kodukorra osas.
6. Muud küsimused
 Lasteasutuses ei ole vabu kohti, 2018 septembrist on rühmad täis, järjekord on samuti.
Arengukava näeb võimalusena kolmanda rühma avamise, vajalik on kvalifitseeritud
personal, ruumide remont ja sisustamine (härrastemaja, kus pragu tegutseb Maidla
Mõisa Arendus). Püssi lasteaias hetkel vabu kohti on, saame vanemad suunata sinna.
 09. märtsil sõidab 4. klassi õpilane matemaatikaolümpiaadile, 5 klassi õpilane
Sõmerule luulevõistluse auhindamisele.
 Esimesse klassi on tulemas 4 last.
 Lahtiste uste nädal toimub 2.-6. aprillil, ootame kooliga tutvuma ka 1. klassi astuvate
laste vanemaid ja lapsi.
 Hoolekogu liige kiitis kooli facebooki lehte, kus on palju infot. Info jõuab inimesteni.
Direktor selgitas, et oleme pidevalt kirjutanud artikleid ja jutukesi ajalehte, kuid
kirjutatud ei jõua sageli paberväljaandesse.
 Nutitelefonid segavad tunniandmist, sageli ei reageeri laps palvele telefon ära panna.
Õpetaja jõuga telefoni ära võtta ei saa. Lahendust kool ei näe.
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