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1. II trimestri õppe-kasvatustöö tulemused
Direktor andis ülevaate II trimestri õppe-kasvatustööst. Selgitas puudulike hinnete parandamise
võimalusi. D3 hinnatud õpilaste seas on edasiminekuid, kõik enam D3 hindamist ei vaja.
2. Lasteasutuse kollektiivpuhkus ja uute rühmade komplekteerimine
Vastavalt Maidla Kooli põhimäärusele (20. juuni 2015 Lüganuse Vallavolikogu määrus nr 63) §
14 on kooli lasteasutuses juulikuus neli nädalat kollektiivpuhkus (05.07-30.07 juuni 2017).
On tehtud lastevanemate seas küsimustik suvise kohalkäimise kohta, juunikuus on käimas 22
last, augustikuus veidi rohkem. Vajadusel töötab kaks rühma.
3. Info õppeaasta lõpetamisest
Lasteasutuse lõpupidu toimub 26. mail kell 17.00 aidas.
1. juunil ühine kokkusaamine Lüganuse ja Maidla Koolil Püssi Rahvamajas. Lasteasutuste
lastele korraldavad lastekaitsepäeva Õnnetriinude rühma õpetajad.
02. juunil vallavanema ja volikogu esinaise vastuvõtt Lüganusel.
Õppeaasta lõpetamine koolis 6. juunil, vaheaeg algab 7. juunist.
9. klassi lõpuaktus 17. juuni kell 16.00.
4. Muud küsimused
 Lahtiste uste päevade tagasiside lastevanemate poolt.
Lapsevanem 1: õppimine käib läbi arutelu, mis on tore. Lapsevanema hämmastuseks on õpilasi,
kes üldse tunnist osa ei võta, ka õpetaja individuaalse lähenemise puhul. Kes ei ole tunde
külastamas käinud, ei oska arvatagi, mis tegelikult tunnis toimub. Mõningatel õpilastel ei ole
kaasas elementaarseid õppevahendeid – vihik, pastapliiats.

Lapsevanem 2: klassis on kord. Inglise keele päeval käinud õpilased tegid klassikaalastele
päevast ülevaate. Tänu võistlusel saadud kogemusele selgitasid nad klassikaaslastele, et sõnade
õppimine on inglise keeles väga oluline. Matemaatika tunnis kõik jõudsid tahvli ees käia.
Lapsevanem 3: käis erinevates tundides. Tehti aktiivselt kaasa. Ka liittunnis jõudis õpetaja
mõlema klassiga tegeleda.
Haridus- ja kultuurinõunik: lapsed tegid hästi kaasa, teema oli lastele huvitav, õpetaja tegi asja
põnevaks, kõik töötasid kaasa. Õpetaja kiitus tõukas tööle ka vaiksema õpilase.












Õpilastele tuleb meenutada kodukorda, kevadega on tulnud viimastest tundidest
lahkumisi, vahetundides suitsetamisi.
Tervisekaitse külastas aprillikuu alguses lasteaeda, kontrollis kõik üle. Päästeteenistus
kontrollis kooli ja lasteaeda 12. aprillil. Suuri puudusi ei avastatud.
Arutleti kujundava hindamise ja hindelise hindamise üle. Ainult sõnaline hindamine ei
ole hea, kuna 3. ja 6. klassi lõpuks tuleb need siiski numbriliseks teisendada.
Numbriliseks tuleb teisendada ka siis, kui laps koolist lahkub. Hoolekogu liikme arvates
võiks lisaks numbrilisel õpetajate poolt ka sõnalist hinnangut. Mõni õpetaja seda teeb,
kuid ka teised võiksid e-kooli kaudu rohkem kasutada sõnalist hindamist.
Homme, 13. aprillil on kevadkohvik. Vahetunnis saab osta ja müüa küpsetisi ja erinevaid
suupisteid.
Teisipäeval, 18. aprillil on lahtiste uste päev 1. klassi tulevatele lastele. Lasteasutust
lõpetavad lapsed osalevad ühes tunnis, kohtumine lastevanematega toimub õhtul. 1. klass
on tulemas 7 õpilast.
7. juulil toimub Püssi rahvajooksu Maidla etapp, Maidla õpilased võiks rohkem osa võtta.
Propageerida kehalise kasvatuse tunnis, võimalusel hinnata Püssi seeriajooksul osalemist.
Kiviõli Seikluskeskus tegi ettepaneku vallale toetada seikluspargi tegevust, vastutasuks
saaks koolid tundide toimumise ajal soodsamalt kasutada nende teenuseid. Maidla Kool
on uurinud hindasid, hinnad on koolile liiga kõrged, et kooli kulul mäkke minna. Kui
õpilased väljaspool kooli (klassiga, perega) soovivad osaleda, siis on see nende otsus.
Marja-Liisa Veiser tuletas meelde Päikesestipendiumi parimatele 9. kl õpilastele. ÕN teeb
ettepanekud päikesestipendiumi väljamaksmiseks. Stipendium väga tubli pingutuse eest
ja parimale sportlasele.
Uues hoolekogu koosolek toimub sügisel, 2017/18 õppeaasta alguses.
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