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4. Muud küsimused
1. Uue hoolekogu juhtkonna valimine
Hoolekogu esimees Marko Lipp tagandas end erakorralise koosoleku tõttu.
Ermo Kasela lükkas esimehe pakkumise tagasi, Virge Konar ei võtnud samuti
pakkumist vastu.
Hoolekogu esimeheks valiti 7 poolt häälega Kristi Polt.
Aseesimeheks valiti Virge Konar.
Protokollija Els Ulman-Kuuskman.
2. Lasteasutuse toidukulu suurendamine.
Toidukulu tõstmisega ühe lapse kohta EUR 1.40 päevas olid nõus kõik hoolekogu
liikmed.
3. LA riskianalüüs
Täiendatud analüüs oli saadetud direktori poolt kõigile hoolekogu liikmetele. Kõik
hoolekogu liikmed olid analüüsiga nõus.
4. Hoolekogu liikmete
korraldamiseks

ettepanekud

õppe-

ja

kasvatustöö

paremaks

Hoolekogu liikmed palusid kokku kutsuda koosoleku, et arutada koolist lahkumise
põhjuseid. Samuti ei ole mõistetav, miks kõik lasteaias käivad lapsed Maidla kooli ei tule.

Lapsevanematest hoolekoguliikmete arvates on koolis probleeme kommunikatsiooniga.
Konflikti või arusaamatuse käigus on tulnud ette juhtumeid, kus lapsevanemale soovitatakse
kooli vahetada. Koolil on nö bürokraatliku kooli kuulsus, kus dialoogi pooldavad
lapsevanemad muutuvad “probleemseteks“ lapsevanemateks ning see ei mõju kooli
sisekliimale ega ka kooli mainele hästi. Lapsevanemate arvates pole kooli juhtkond
suhtekriiside haldamisega toime tulnud.
Maidla kooli juhtkonna ja hoolekogu liikme arvates on õpilaste vähenemise üheks põhjuseks
pikale veninud haridusreform, mis on lapsevanematele jätnud mulje, et kool nii ehk naa
suletakse. Hoolekogu liikme sõnul on olnud konkreetne juhtum, kus tõesti umbkeelsele
lapsele soovitati kooli vahetada lähtudes lapse heaolust. Lisaks mõjutatavad
lapsevanemate rahulolu covidi piirangud ning distantsõpe.
Lüganuse valla esindaja sõnul on haridusreformi edukas lõpule viimine äärmiselt oluline,
sest kõikidesse koolidesse ei jagu kvalifitseeritud õpetajaid ning vaadates õpetajate
keskmist vanust, siis juba lähitulevikus tõotab tulla haridustöötajate kriis.
Maidla koolis on hetkel enamus õpetajaid kvalifitseeritud ning mõned õpetajad on saamas
vastavat haridust.
Lapsevanemast hoolekoguliikme arvates ei ole vaja kiirustada kooli sulgemisega. On
valdasid, kus on õpetajad palgatud sihtasutusse ning mõned õpetajad annavad tunde valla
erinevates koolides. See on võimalus, mida kaaluda. Samuti on covidi ajal lastele turvalisem
just väiksemas koolis. Lüganuse vallas pole laste haigestumise juhtumeid olnud ning kuni
riikliku distantsõppe määramiseni käisid lapsed edukalt koolis.
Lapsevanematest hoolekoguliikmete arvates on toimiva organisatsiooni väga oluline osa
professionaalne kommunikatsioon.
Ajad on muutunud ning ka lapsevaemad on
äärmuslikemate nõudmistega. Paraku elame ajal, mil on lastel palju õigusi ja vähem
kohustusi ning koolid peavad sellega kohanema.
Hoolekogu liikmete arvates on võimalus parandada kommunikatsiooni kooli juhtkonna ning
lapsevanemate vahel, samuti ka koolipersonali vahel.
Arutati erinevate koolituste võimalusest kooliperele, kus koolitustest saavad osa ka
lapsevanemad, sest sageli mõjutavad lapsi just lapsevanemate käitumismustrid ja
ütlemised. Näiteks on sageli arusaamatu, kas lapse iseseisvus ja kohusetunne peaks
kujunema lapsevanema ja õpetaja pideva sekkumise abil või võimaldatakse lapsel tunda
hooletuse tagajärgi ning seeläbi iseseisvuda, millisel juhul peab õpetaja olema leidlik. Pole
midagi hullu, kui laps mingist tegevusest kõrvale jääb ja piinlikkust tundma peab. Nõustuti,
et koostöö ja suhtlus on ka sellistes olukordades äärmiselt oluline.
Õpetajast hoolekoguliikme sõnul on personalile koolitused võimaldatud.
Üldiselt korraldab kool koolitusi vastavalt koolituskavale.
Suhtlemiseõpetusel eraldi vajadust ei nähtud, kuna see teema on läbiv erinevates
ainetundides.
Tehti ettepanek Eliis kasutusele võtta. Kooli esindajate sõnul on see teenus tasuline, kuid
lapsevanemate soovi võetakse arvesse, kui lapsevanemad avaldavad Eliisi kasutuselevõtu
kohta soovi.

Lapsevanematest hoolekoguliikmete arvates pole koolis õpetajate asendamine kuigi hästi
toiminud. Eelkõige häirib puudulik kommunikatsioon õpetajate vahel. Sageli ei jätka uus
õpetaja poolelioleva teemaga.
Kooli juhtkonna sõnul on vallas asendusõpetajate süsteem olemas, aga Maidla kool pole
seda veel kasutanud.
Arutati ka distantsõppe parendamise võimalusi. Üle vabariigi on koolidel olnud keeruline ja
raske aeg.
Lapsevanematest hoolekogu liikmed avaldasid tänu Maidla kooli kollektiivile just viimasel
ajal toimunud positiivsete muutuste eest. Lapsed on rahul ning lapsevanemad samuti.
Kooli juhtkond lubas kommunikatsiooni parandada.
Kokkuvõtvalt tehti järgmised ettepanekud:
Kommunikatsiooni parandamine vanemate ja kooli vahel
Kommunikatsioon parandamine õpetajate vahel, eriti asendamistel.
Distantsõppe osas jälgitakse üldisi soovitusi
Võimalusel proovitakse kaasata lapsevanemaid nö ümarlaudade, konverentside ja
mõttetalgude näol, mis enne covidi aega kõik toimusid.
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