Maidla Kool

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4
Maidla

28.08.2018

Algus: kell 12.00, lõpp: kell 12.40
Koosoleku juhataja: Marko Lipp
Protokollija: Evely Press
Võtsid osa: Merit Männi, Kristi Polt, Naima Soppe
Puudusid: Marja-Liisa Veiser, Merike Hobolainen
Hoolekogu õpilasesinduse liige lõpetas põhikooli.
Külalisena (kutsutud): Meelike Abroi (direktor)
Päevakord kinnitatud poolthäälte enamusega.
Päevakord:
1. Sisehindamise kord
2. Matemaatika ainekava täiendamine
3. Uuest õppeaastast koolis ja lasteasutuses
4. Muud küsimused
1. Sisehindamise kord
Hoolekogu on tutvunud esialgse sisehindamise korraga 28.05.2018 toimunud koosolekul ning
on heaks kiitnud PGS 73 alusel sisehindamise läbiviimise korra. Seoses tagasisidega
Haridus- ja Teadusministeeriumilt on viidud kooli juhtkonna poolt veelkord sisse muudatused
ning parandused. Sisehindamise läbiviimise kord vajab uut heakskiitu.
Olles tutvunud uue sisehindamise korraga kiidab hoolekogu ühehäälselt heaks uue korra.
2. Matemaatika ainekava täiendamine
29.06.2018 on saadetud hoolekogu liikmetele meil matemaatika ainekava täiendustega ning
SA Innove kinnitusega, et SA Innove on vaadanud üle Maidla Kooli täiendatud matemaatika
ainekava ning andnud sellele heakskiidu.
Hoolekogu liikmetel on olnud aega ainekavaga tutvuda, ettepanekuid ei ole.
3. Uuest õppeaastast koolis ja lasteasutuses
Uuel õppeaastal alustame 38 lapsega koolis ja 38 lapsega. Lasteasutuses on järjekord, oleks
veel 3 last, kes tahaksid kohta selleks õppeaastaks, kuid mõlemad rühmad on täis.
Koolis ei ole sellest õppeaastast 4. klassi ning elukohta vahetas perekondlikel põhjustel ka 7.
klassi ainus õpilane.
Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega kell 10.00.
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4. Muud küsimused
1. Õpilasesindus valib uue liikme septembri alguses, kuna eelmine liige lõpetas
põhikooli.
2. Kool on saanud kõik õpetajad, kes otsisime, meeskond on olemas, et uut õppeaaastat
alustada.
3. Esimesse klassi on tulemas kolm last, neist üks hakkab koolis käima koos tugiisikuga.
Tugiisik ei ole direktori alluvuses ning direktor talle tööülesandeid anda ei saa. Kuna
1. klass hakkab töötama koo 3. klassiga (kokku 5 last), on klassiõpetajal algus üsna
keeruline.
4. Kool sai rahastuse KIK väljasõidu korraldamiseks ning ülekooliline väljasõit Puhta
Vee teemaparki toimub 17. septembril.

Marko Lipp
Hoolekogu esimees

Evely Press
Protokollija

2

