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Koosoleku päevakord
1. Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamine
23.02.2021 saadeti tutvumiseks Lüganuse valla haridusvõrgustiku korrastamisega seotud
analüüs.
28.02.2021 kella 18:00 kutsuti kokku Maidla Kooli hoolekogu koosolek, et seda teemat arutada
ja koostada oma seisukohad vallavalitsusele edastamiseks.
Füüsiline kokkusaamine jäi koroonapiirangute tõttu ära, ettepanekud saadeti kirjalikult
hoolekogu esimehele, kes pani need kokku ja edastas valda.
Hoolekogul olid järgnevad küsimused:
1. Kõigepealt see, et kogu koolide ühendamise tegevus tundub toimuvat
kiirustades. Miks viiakse kogu protsessi läbi olukorras, kus inimestel pole isegi
lubatud arutelude pidamiseks koguneda? Mis mõtet on küsida arvamust 3.
märtsiks, kui 28.02.2021 on juba otsus vastu võetud, et kuidas edasi? Kuna
muudatusi soovitakse sisse viia alates 1. september 2021, võeti otsus vastu
28.02.2021, et oleks olemas nõutud etteteatamise tähtaeg? Või soovitakse
muudatused sisse viia tingimata enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi?
2. Lüganuse ja Maidla koolide poolt tehtud pöördumise kohta kaasata kohalikku
kogukonda otsustusprotsessi, vastas Haridusministeerium, et neile laekunud
info põhjal on vald seda teinud? Antud uuringu raames on olnud ainult üks
Zoomi koosolek valitud sihtgrupile ja selle põhjal täiendatud uuring tehti valla
kodulehel ligipääsetavaks alles 16.02.2021. Kas see ongi see kogukonna
kaasamine, millele viitab haridusministeerium? Või on toimunud veel mingeid
arutelusid, kohtumisi? Kohtumine Maidla kooli esindajatega oli eelmisel
teisipäeval, kahjuks etteteatamise aeg oli nii lühike, et hoolekogu esindajatel
polnud võimalust osaleda.

3. Ühendades kõik koolid ühe juhtimise alla, kas nii ei kao ära koolide eripära?
Maidla kooli hoolekogu seisukohana pooldame pigem Lüganuse ja Maidla kooli
ühe juhtimise alla panekut ja Kiviõli koolid omavahel kokku.
4. Kui kõik pannakse Kiviõli 1. keskkooli alla ja seal on kujundlik hindamine, kas
see laieneb siis tulevikus ka teistele koolidele või on nii võimekas direktor valmis
vaadatud, kes võib vabalt ühelt süsteemilt teisele ümber lülituda? Igas koolis
peaks sisuliselt jääma ju keegi, kes juhib tegevust koha peal?
5. Kui tulevikuplaanina kõik koolid füüsiliselt ühe katuse alla panna, see üks, uus
ja uhke koolimaja, siis tekivad nn. „mammutklassid“, kus on õpilasi nii palju, et
keegi ei jõua neile tähelepanu pöörata. Kui praegu üritatakse Eestis liikuda
rohkem õpilasekesksema hariduse poole, siis suurte klassidega liigume sellest
jälle eemale.
6. Lasteaedade puhul näeme, et kokku peaks liitma Maidla ja Püssi lasteaia, neil
ka omavahel koostöö tihedam, Erra ja Sonda siis Kannikesega kokku, nö
piirkondlikult.
7. Kui suur oleks reaalne tööjõukuludelt loodetav kokkuhoid, kas on arvestatud nn.
varjatud kulutustega? Valdade ühendamisest on küll jäänud mulje, et pigem tuli
töökohti juurde, mitte ei jäänud vähemaks.
8. Kui meil on Lüganuse vald, kas ei peaks ühendatud kool kandma sama nime
mis vald?
9. Maidla kooli puhul räägite küll 9-klassilisena jätkamisest, samas on kuulda jutte
sellest, et Maidla väikestest klassidest saavad väikeklassid, ehk siis,
erivajadustega laste klassid?
10. Lüganuse kooli muutmine algkooliks - klasse küll vähem, aga majanduskuludelt
kokkuhoidu ju ei tuleks. Või kolitakse Lüganuse kool väikesematesse
ruumidesse?
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