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Algus kell 18:00, lõpp kell 19:30
Koosoleku juhataja: Marko Lipp
Protokollija: Kristi Polt
Võtsid osa: Marko Lipp, Naima Soppe, Merike Hobolainen, Kristi Polt, Merit Männi, Ermo
Kasela, Tairo Veber, Marja- Liisa Veiser
Puudusd: Virge Konar
Kutsutud: Meelike Abroi (direktor)
Päevakord:
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2.
3.
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I trimestri ülevaade
Lasteaia bassein
Maidla kooli arengukava ettepanekute tegemine
Valla ülevaade haridusest „Lüganuse valla haridusvõrgu arengukava 209,
lähitulevik 4 aastat, 10 aasta perspektiivis“

1. I trimestri ülevaade
Direktor andis ülevaate kooli õppetöö kohta.
Matemaatika õpetaja vahetumine. Kahel 9. kl õpilasel puudulikud hinded, saavad õpiabi,
tulemused paremad. Loodame, et õppeaasta lõpuni.
I- III klass õppeedukus 100%
V klass õppeedukus 100%
VI klass õppeedukus 70%
VIII klass õppeedukus 100%
IX klass õppeedukus 66,67% Mõned probleemid, 3 stabiilselt kooliskäijat
Üldine kooli õppeedukus on 86,84%
Seitsmel õpilasel ainult „5“
10 õpilast saab õpiabi.
Uuel aastal proovime teha nutitelefonivaba nädala. Sest need vidinad on muutumas
suureks probleemiks. Vahetundidel ainult nendes seadmetes ollaksegi. Õpilased annavad
oma telefonid õpetajate kätte hoiule. Õpilasesinduse liikmele Tairole see ka sobis.
Riiklik haldusjärelvalve on lõpetatud 22.10.2018.a. haridusministri käskkirjaga.
Regiooni uus välishindamise ekspert on Ruth Elias.
Koolis valitseb rahulik õhkkond, „paharette“ ei ole.
Tairo: matemaatika õpetaja võtab asju liiga aeglaselt, keemia õpetaja on kiirem.
Naima: millal toimuvad jõulupeod?
19.12 ja 20.12 lasteaia peod. Kooli jõulupidu toimub 21.12 kooli saalis
2. Lasteaia bassein
Veenäidud on OK. Terviseamet ei olnud rahul sellega, et kloor polnud õige ja muu selline
asi. Järelvalve menetlemine algatati.

Jaanuaris katsetatakse uuesti.
Kohal on käinud basseini eksperdid. Sinna on kulunud päris palju raha, aega. Ka remondid
on toimunud. Miski pole probleeme lahendanud.
Merit: latel on basseinist palju rõõmu. Teisalt kui bassein ei tööta, siis lasteaial on oleas ka
suusd. Saaksid lapsed suusatunde hoopis.
Juhtkond hoiab peast kinni, enam ei tea mida teha ja kust alustada.
Terviseamet teatas ka seda et selline asi ongi väikeste basseinide probleem.
Naima arvas, et äkki siis peaks basseini üldse kinni panema.
Kalle peaks koolitusel käima, seoses kemikaalide kasutamisega.
3. Arengukava 2016-2025
Merike: laste pildid ära võtta
Kristi: keelelised korrektuurid teha
Ringide asjad muudetud, need mida pole enam, on eemaldatud.
Marko: SWOT analüüs, millal tehtud?
Arengukava on SWOT analüüsi põhjal koostatud.
Ermo: Kas SWOT peab lema arengukavas
Meelike: Mingi küsitlus peab olema, et koostatda arengukava. 2015 a on see kaitstud.
Marko: Meditsiinitöötaja, hambaarst, perearst, kuidas toimib?
Meelike: Med töötaja käib neljapäeviti, hambaarsti koolil pole ja pereast on igal inimesel
individuaalne.
Marko: Logopeedi küsimus
Meelike: Innove Rajaleidja eksperdid on kohal käinud ja vaadelnud. Õpetajad aitavad
niipalju kui suudavad ja oskavad logopedilist abi vajavaid lapsi, kuid ka nemad pole
eksperdid. Rajaeidja keskused kaovad varsti ära. Poolel Eestil on logopeedide puudus.
Marko: Kasaegne õppevahend- tuleks lahti kirjutada, mis need on
Ermo: Arengukavas olevad halvad asjad, tuleks äkki lisadena panna, mis on paremuse
poole läinud.
Hoolekogu ettepanek: SWOT analüüs panna kirja aengukavasse lisana. Ja siis tuua ka ära
lisades, mis on paremaks läinud, muutused paremuse poole, mis on halvemaks läinud.
4. Valla ülevaade haridusest „Lüganuse valla haridusvõrgu arengukava 209,
lähitulevik 4 aastat, 10 aasta perspektiivis“
Valla esindaja Naima ja ka Marja- Liisa ei osanud kommenteerida
Markol pidi olema kohtumine haridusnõunikuga, kuid see jäi ära. Annab tead kui toimub ja
mida arutati ja teada anti.
Heidi Uustalu sõnad ajakirjanduses olid läbimõtlematult välja öeldud.Käib koolides luuret
tegemas.
Merike: Huvikooli bussi testperioodi peaks pikendama, kuna enam testperioodi ajast jääb
vaheaega ja jõulueelsesse perioodi, kus ei ole nii intensiivne õppetöö huvikoolis.
Käis läbi ka lause, et lapsevanemad on need, kes panevad koolid kinni.
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