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I trimestri kokkuvõte
2020 a eelarve
Koolivõrgustiku reform
Muud päevakajlised teemad

1. I trimestri kokkuvõte
Meelike Abroi: koolis on 40 õpilast, lasteaias 32
Ainult hinded 5- kaks õpilastt
Hindele 4 ja 5- 12 õpilast
Rahuldavale hindele- 5 õpilast
Puudulikke hindeid- 7 õpilasel
Eeskujuliku käiumisega 14 õpilast, hea käitumisega 24 õpilast, rahuldava ja
mitterahuldava käitumisega vastavalt 1 ja 1 õpilane
Õpiabi saab koolis 12 last
Õppeedukuse % on 82,5
7 klass on praegu keerulise arenguga, ei viitsita õppida, ei taheta õppida jne.
Keelte õpe.
Els Ulman- Kuuskman pakkus, et I klass võiks keelt ringina õppida. Motivatsioonid
oleksid keeltreisid
Meelike: keelt saaks panna ringitundidesse, kuna HM poolt on paika pandud
tundide arv. Inglise keele õpetajad on vahetunud ig aasta, dekreedid jne. Aga
huvitavad pakkumised on alati oodatud. Tagasi Kooli programm
Kooli 95 aasta juubel tulekul
Logopeedi ei ole koolis, ei ole ka lähedal kuskilt võtta.
LA valmistab lapsi ette kooliks. Maidla kooli on järgmisel õppeaastal tulemas 3-4
last. 1 laps läheb Kiviõli kooli.
Vene keelsed lapsed saavad koolis eesti keele õpiabi.
2. Eelarve
LA eelarve on suurem, kui eelmisel aastal.
Kuna MMA likvideeriti, siis on kulud läinud suuremaks
Ermo: Võiks ju küsida rohkem raha eelarvesse.
Meelike: Eelarves, on kontrollarvud ette antud. 2019 eelarvest saab veel praegu
raha üle kantud.

Kooli eelarve valla eelarvest on kinnitatud, riigi poolne osa on veel kinnitamata. Kool
saab vähem raha kui eelmisel aastal. Kooli alla kuuluvad nüüd mõisa peamaja,
Lasteaed ja tööõpetuse maja, söökla kuulub ka nüüd kooli alla.
Õpetajate miinimumpalk käesolevaks aastaks on EUR 1315.
31.03.2020 selgub, kas Maidla kool jääb või kuidas ta jääb.
Huvikool: taekwondo, jalgpall, kevadel giidindus.
Ermo: Kas jalgpall võiks olla 2 korda nädalas
Meelike: Vaatan eelarve, kas saab vüi ei saa, ei luba praegu midagi.
Lisaeriala ei ole praegu plaanis juurde mõelda.
Sõudmist see aasta ei ole- treener ei teinud piisavalt relaami ja õpilaste hulgas
puudus huvi.
Kooliga õppepäev- lastele sellised üritused meeldivad
3. Koolivõrgustiku reform
Töörühma koosolek, kokkuvõte magistritööst.
1 kool Lüganuse vallas.
Mikk Kasesalk arvas, et Maidla võiks jääda 6- klassiliseks kooliks, millele aga on
pedagoogid vastu, sest see on lapsele kõige raskem vanus, sellel ajal toimub
õppeedukuse langus tavaliselt. Maidla arvates peaks ja võiks Maidla ikkagi jätkata 9klassilise koolina.
Mõisa müüa ei saa. Kompleksil on madalad majanduskulud.
Sonda läheb järgmisest õ/a kinni.
Küsitluslehed teemadega: õppetegevus, sotsiaalne külg, transport.
Maidla- Lüganuse- kumb jääb?

4. Jooksvad küsimused
Teuli kaebekiri valda, PPA-sse ja Haridusministeeriumisse, et erivajadusega laps võtab 3
kohta, et riiki petetakse jne. jne. Kuigi dokumentatsiooni ja seadustega on kõik kooskõlas.
Kooli juubel- 95 aastat 29. aug. 2020
Töörühmad töötavad
Hoolekogult ootaks ka ettepanekuid
Sarnaselt 5 aasta taguse üritusega saaks asi toimima.
Vallalt küsitud ürituse läbiviimiseks EUR 3000
Brošüürid- vilistlaste nimekirjadega. Lasteaia ja kooli pildid, jutud sees
Kaader koolis olemas
Els küsis nõu mida teha, et laps lugema saada. Pakuti raamatukoguga tutvust teha.
Kool võiks olla nutitelefonide vaba
Marko saadab edasi küsitluslehed seoses koolireformiga ka hoolekogu liikmetele, et need
saaks ka täidetud.
Merit- trennide ära jäämine, võiks varem LA teada anda. Kui lapsed lähevad trenni, saab
nad ilusti sinna saadetud.
Koolituspakkumised õpetajatele- huvitavaid ei ole ja ebavajalikele ei näe pühjust minna.
LA asendajad, kui toimuvad ühisüritused – kerge neid leida ei ole.
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