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1. Sisehindamise kord
Direktor Meelike Abroi tutvustas sisehindamise korda. Dokument oli hoolekogu liikmetele
edastatud enne koosolekut digitaalselt kujul. Võrreldes eelmise korraga on viie valdkonna
asemel nüüd vaid 2, kuna seadus on vahepeal muutunud. Hoolekogu liige küsis sisekontrolli
kohta, kuidas see toimub? Direktor selgitas, et sinna kuuluvad tundide ja tegevuste vaatlused,
arenguvestlused õpetajatega, ürituste vaatlused.
PGS §73 alusel hoolekogu kiidab heaks ühehäälselt sisehindamise korra.
2. Õpilaste kooli vastuvõtmise kord
PGS §55 alusel peab koolil olema õpilaste vastuvõtmise kord. Kord on koolil koostatud ning
saadetud valda, kes annab direktorile volituse korra vastuvõtmiseks. Valla esindaja
hoolekogus andis teada, et kord on üle vaadatud ning vastab nõuetele. Hoolekogu liige küsis,
kas korras ei peaks olema kehtestatud ka koolist väljaarvamine. Direktor selgitas, et
väljaarvamine on ministri määruses väga täpselt reguleeritud ning koolid lähtuvad määrusest.
Hoolekogu PGS §73 alusel on arvamusel, et õpilaste kooli vastuvõtmise kord vastab nõuetele
ning direktor võib korra kehtestada.
3. Riikliku järelevalve tagasiside

Riikliku järelevalve akt on kättesaadav ministeeriumi kodulehel ning edastatud enne
hoolekogu digitaalselt hoolekogu esimene meiliaadressile. Direktorile on kaks ettekirjutust,
mida direktor hoolekogus tutvustas. Esimene ettekirjutus on sisehindamise kord, mis on
koostatud vana seaduse kohaselt. Vahepeal on seadused muutunud, uus kord on juba välja
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töötatud. Teine ettekirjutus puudutab matemaatika ainekava, seda hakatakse täitma juunikuus,
kui õppetöö on läbi. Matemaatika on keeruline aine ning paljudele õpilastele keeruline. Uuesti
sügisest otsime uut matemaatika (ja loodusainete) õpetajat.
Riikliku järelevalve aktis on ka ettepanekud kooli pidajale ning hoolekogule. Hoolekogu
tutvus tehtud ettepanekutega ning püüab neid edaspidi arvestada.
4. Lasteasutuse tööst juunis ja augustis.
Direktor selgitas suvist lasteasutuse töögraafikus. Juunis ning augustis töötab üks rühm, juuli
on vastavalt põhimäärusele kollektiivpuhkus. Lastevanemate seas on läbi viidud küsimustik,
mille järgi lasteaias peaks käima juunis umbes 26 last. Ühes rühmas saab aga olla vaid 20 last
ning kui kõik tulevad kohale, vajame täiendavat tööjõudu.
Eelmisel aastal oli sarnane olukord, kus suvel pidi lasteasutus vanemate seas tehtud uuringu
alusel olema 29 last. Võtsime tööle asendusõpetaja, kuid lapsed siiski ei tulnud lasteaeda. Oli
päevi, kus 5 täiskasvanu kohta oli lapsi vaid 3. Sel aastal võib sama korduda. Asendusõpetajat
leida ei ole väga lihtne.
Hoolekogu jätab küsimuse direktori lahendada, vajadusel võtta tööle asendusõpetaja. Kui saab
hakkama olemasolevate töötajatega, siis asendusõpetajat ei võta.
5. Hoolekogu ettepanekud kooli ja lasteasutuse õppetööle ja korraldusele
Võttes arvesse riikliku järelevalve tagasisidet võiks hoolekogu teha ettepanekuid kooli
tegevuskava muutmiseks. See võiks olla uue hoolekogu üks teema.
Hoolekogu küsis õppeaasta eesmärkide kohta. Direktor selgitas, et uue õppeaasta eesmärgid
pannakse paika augustikuu õppenõukogus, kus kinnitatakse ka kooli üldtööplaan ja ürituste
plaan. Hoolekogu võib teha ettepanekuid nii õppeaasta eesmärkide osas kui ka muus osas.
Direktor luges ette 2017/18 aasta kooli õppeaasta eesmärgid.
Lasteasutuses on ühine õppeaasta eesmärk kahel rühmal, vastavalt rühma plaanidest on
rühmadel ka oma õppeaasta eesmärgid.
6. Muud küsimused
 Hoolekogu liige küsis, kas lasteasutuses ei ole plaani võtta kasutusele digitaalse
süsteem Eliis. Hetkel toimib rühmapäevikute süsteem ning õpetajad on sellega rahul.
Oleme lasteasutuse õpetajatega Eliisist rääkinud, kuid sellel on ka kuumaks ning mida
väiksem lasteaed seda suurem kuumaks ühe lapse kohta.
Direktor selgitas ka seda, et e-kooli kasutamine kooli lastevanemate seas on väga harv,
ei oska prognoosida, kas ja kuidas lasteasutuse vanemad eliisi vastu võtaks.
 Küsiti uue 1. klassi klassijuhataja kohta. Direktor selgitas, et klassijuhataja on Karmen
Raik, kes on lasteasutuses käinud lastega kohtumas juba jaanuarist saati. Karmen on
2018 aasta sügises nii 1. kui ka 3. klassi klassijuhataja.
 Küsiti vabade ametikohtade kohta – kas on kandidaate. Hetkel otsime loodusainete
õpetajat (avaldusi ei ole), logopeedi (üks avaldus), kunstiõpetuse õpetajat (üks
avaldus), lasteaia õpetajat (üks avaldus).
Kõige suurem mure on matemaatikaga, õpetajat keeruline leida. Oleme kasutanud
isiklikke kanaleid, seni õpetajat ei ole.
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 Hoolekogule on laekunud kiri lapsevanemalt, kellel on probleem ühe lasteasutuse
õpetajaga. Hoolekogu arutas probleemi ning esitatud kirjalikke selgitusi nii õpetajalt ja
ka lapsevanemalt. Lisaks kahele osapoolele on erinevatel põhjustel kaasatud teised
lapsevanemad - on kirjutatud õpetajale toetuskirju ning on esitatud uusi kirjalikke
pöördumisi õpetaja kohta. On selge, et õpetajal on konflikt lapsevanematega, kuid see
ei tohi ohtu seada last ning lapse lasteaias käimist. Probleemi lahendamise asemel on
lauale toodud erinevad vanad situatsioonid, millele taaskord viidatakse. Seoses segase
olukorraga lasteasutuses on lasteasutuse sisekliima halb, Maidla Kooli maine
kahjustunud, probleem õpetaja ja lapsevanema vahel ei ole leidnud lahendust.
Hoolekogu toetab lahenduse leidmises direktorit, direktor on hoidnud pidevalt kursis
valla haridusspetsialisti.
 Uus hoolekogu kokku kutsuda augustikuus 2018, et arutada õppeaasta üldeesmärke
ning teha oma ettepanekud kooli tegevuskava täiendamise osas. Selleks ajaks on
valminud ka täiendatud matemaatika ainekava, mille hoolekogu peab läbi arutama.
 Põhikooli lõpuaktus on 19. juunil kell 18.00

Marko Lipp
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