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1. Haridusreform.
Varasemalt on läbi viidud 2 analüüsi. Täna on analüüsid laual ja kombineeritakse.
Arengukava 2018-2028 hariduse arendamise meede. Cumulus Consulting 2021
aasta analüüsiga oma on valla kodanikel võimalus tutvuda valla kodulehel.
Hetkel seisukord: Maidla huvikool suletakse, selle kohta on olemas juba ka varasem
hoolekogu otsus. Väiksemad lasteaiad Sonda ja Erra ühendatakse Maidla kooliga,
õppekohad jäävad samaks, ilmselt asukohtadesse tulevad õppejuhid. Kiviõli
lasteaed Kannike ja Püssi lasteaed Marjake jätkavad eraldi. Väiksematele
lasteaedadele jäetakse alles oma eripära olenemata sellest, et ühendatakse Maidla
kooliga.
Lasteaedadega saab korraldada nii öelda pehmemat varianti. Koolidega seda teha
ei saa. Sonda ja Lüganuse koolid suletakse. Maidla kool jätkab 9 klassilise koolina.
Maidla kool on terve toimiv mõisakompleks. Õpilaskoha ülalpidamine on Maidlas
peaaegu 10 korda odavam kui Lüganusel. Maidla hoolekogu on nõus edasise
plaaniga. Kui haridusreformiga minnakse edasi, siis peab Maidla kool käima ennast
teistes koolides-lasteaedades tutvustamas. Lüganusel käib praegu koolis 60 last,
kellest peaaegu pooled oleksid võib-olla liitumas Maidla kooliga ja Maidla koolis
ruumi jätkub nende jaoks. On palju lapsi kellele suured koolid ei sobi. Suletavate
koolide õpetajad saaksid tööd Maidla ja Kiviõli koolides.
Giidinduse ja Unustatud Mõisatega ja jalgpalliga jätkatakse ringide korras. Sügisel
on plaanis korraldada Maidla mõisas Unustatud Mõisate raames konverents.
Hetkel ostab Maidla kool sisse eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi teenust.
Vajadus on tegelikult suurem kui võimalus. Sotsiaalsfääris on vaja osadele lastele
tugiisikuid. Abiõpetajast on suur kasu. Vajadusel on kõik tunnid asendatud, midagi
ära ei jäeta.

Ukraina põgenike lastele on õppeklass Maidla koolis valmis. Üks ema on ise
õppejõud ja hakkab neid õpetama ukraina keeles. Hetkel on kooli tulemas 7 ukraina
last, neil on praegu digiõpe Ukrainas. Kooli keskkonnas on õpilastel parem
õppetööd teha. Hetkel ei ole teada kuidas toimub koolile pearaha maksmine
õpilaskohtade eest. Ukraina laste ema esialgu ilmselt töötab vabatahtlikkuse korras,
sest kool praegu ei saa teda tööle vormistada.
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