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1. Maidla Huvikooli sulgemine
Meelike: Õpilaste arv on väike ning vallal napib rahalisi vahendeid treenerite töö
tasustamiseks.
Käesoleval õppeaastal toimivad 3 eriala- jalgpall, taekwondo
ja giidiõpe. Kaks eelpool mainitud eriala toimuvad septembrist maini
ning giidiõpe teoreetiline osa toimub kevadel ning praktika osa suvel
külalismängu UNUSTATUD MÕISAD raames.
Jalgpalli ja taekwondo erialad saaks võimalusel ühendada Kiviõli
Kunstide kooliga, giidiõpe toimiks jätkuvalt koolis õppetööd toetava ringitööna.
Merike: Kui huvikooli sulgemine rahaliselt kasulik on siis olen poolt sulgemiseks. Samas
kas Huvikooli trenne ei saa vormistada ringidena kooli alt ja lapsevanem maksaks ka
mingit osa treeneri palgast ( nt. 10€ kuu)
Kristi: Kuna omal on mõlemad lapsed käimas nii jalgpallis kui taekwondos. Mina isiklikult
oleksin nõus panustama ka nö kuutasuga. Sest paljudes kohtades on ju trennid tasulised.
Els: Oleks väga mugav kui kooli huvikool saab jätkata, kuid mõistan ka kui see pole enam
tasuta võimalik. Ehk saab huvikool jätkata tasulisena Maidlas, see oleks kindlasti parim ja
mugavaim nii lastele kui ka lastevanematele. Juhul kui see pole võimalik või kui summad
pole vastuvõetavad siis ehk saab Kiviõlisse huviringidesse viia lapsi buss(ehk on vallal
selline võimalus) ning kui ka see pole võimalik, siis saab ehk edukalt kohandada mujal
Euroopas hästi toimivat carpooling auto-veo jagamise viisi, kus vanemad teevad omavahel
koostööd. Ajad pole lihtsad ning tulevikuks on arvamusliidritel üsnagi pessimistlikud
prognoosid. Samas elu on näidanud, et edu saavutatakse ikka mõistva suhtumisega ning
koostöös.

Merit: Huvikooli osas puudub mul ausalt öelda ülevaade, kui palju ( kui suur protsent
õpilaste üldarvust) osaleb huvikooli erialadel. Kuuldavasti on mõnel erialal ainult üksikud
lapsed. Kui osaleb tõesti vähe lapsi, oleks äkki tõesti mõtet ühendada Kiviõliga...või tuua
põhikooli alluvusse ringidena (sel juhul ju ka ringijuhendajate tasu ikkagi vajalik.( Kuidas
oleks rahaliselt kasulikum? Uurida lapsevanematelt, kes ja kui suures ulatuses oleks nõus
maksma ise ringist osavõtu eest?) kui sulgemine rahaliselt kasulikum olen selle poolt.
Ermo: Mina isiklikult pooldaksin huvikooli jätkamist. Kui rahalised võimalused puuduvad,
siis usun, et paljud lapsevanemad annaksid ka omapoolse panuse (nt 10-15 eurot).
Marko: Mina hetkel Maidla Huvikooli sulgemise poolt ei ole, kuna praegu toimuvad trennid
on lastel kenasti käe- jala juures, ei pea kuhugi eraldi seiklema hakkama
Meelike Abroi: Täpsustan veel huvikooli teemat- see on tõesti hea, et lapsed saavad
käia käe-jala juures trennides. Kui kõik (koolid) peavad millestki loobuma, siis
õppetöö poolest pakkusime välja huvikooli. Koolis toimuva ringitööna on kõik
võimalik. Milles on aga iva- huvikooli treeneri töötasu on hoopis suurem kui kooli
ringijuhi oma. Veel- lasteaia struktuuris tegelikult ringijuhte ei ole ette nähtud. Kool
on seni paindlik olnud ning kõik on sujunud. Mõte oli, et huvikooli ringid
ühendatakse Kiviõli Kunstide kooliga, ringid aga toimuksid siin. Kunstide koolis on
huvialaringid tasulised, meil veel lapsevanemale tasuta. Hinnakirja jms kehtestab
kooli pidaja, kool raha võtta ei saa.

2. LA struktuuri muutmine
Arutlemiseks ja ettepaneku tegemiseks: teha ettepanek Lüganuse
vallavolikogule Maidla Kooli lasteasutuse struktuuri muutmise kohtalasteaeda 0,5 ametikohaga õppejuht alates 01.09.2020.
Maidla Kooli direktor täidab lasteaias sageli õpetaja ülesandeid, see ei peaks nii olema.
Marko: Õppejuhi palkamist toetan.
Merike: Olen poolt, et lasteaeda 0.5 õppejuhi koha loomisel. Kindlasti on direktoril palju
tööd ja asendused lasteaias on lisakoormaks.
Kristi: Õppejuhi koha lisamisega olen samuti nõus.
Els: Toetan 0,5 ametikohaga õppejuhi palkamist.
Merit: Lasteaia küsimuses - õppejuhi ülesanneteks on üldjuhul õppetöö korralduslik pool
mitte rühmaõpetaja asendamine, sellepärast arvan et variant oleks äkki hoopis
vajaduspõhine asendusõpetaja koht juhuks kui tekib rühmades vajadus õpetajat
asendada. Sel juhul oleks tasustamine ka vastavalt asendustele. Olukord, et direktor peab
lasteaias käima õpetajat asendamas pole tõesti normaalne.
Ermo: Lasteaia koha pealt pooldan Meriti mõtet.
Siinkohal kasutan võimalust ning suunan tähelepanu ka olukorrale riigis. Täna tegi VV
otsuse, kus ühes ruumis ei tohiks viibida koos rohkem kui kaks inimest. Seoses sellega
tahaksin küsida, kas sellises kriisisituatsioonis on mõistlik hoida lasteaed avatud
Arvamust avaldanutest kõik pooldavad õppejuhi koha loomist lasteaeda

Meelike Abroi: Lasteaias viibib korraga 1 õpetaja või õpetaja abi kl 7-9. Nii on töötajatega
kokku lepitud. Kas uuest nädalast lapsi lasteaeda tuleb, hetkel ei tea. Alguses oli tööl
rohkem õpetajaid, kuid jooksvalt oleme tööd ümber korraldanud.
3. Jooksvad küsimused, ettepanekud
Meelike: Koolijuhina olen iga päev kohal, õpetajad teevad kaugtööd. Olen palunud
lapsevanemaid anda õpetajatele tagasisidet distantsõppe kohta- nii saan õpetajatelt
erinevat info ja tagasisidet. Näiteks eelmisel nädalal läks päris palju aega õpilastele nende
kohustuste meelde tuletamisel, samuti lastevanematega ühenduse saamisel. Õpetajad
kasutavad erinevaid õpetamismeetodeid. Hetkel midagi hullu ei ole, kuid tagasilöögid
tulevad kindlasti. Koolis on loodud õpetajate toa videosüsteem, mis toimib. Lasteaia
õpetajatega suhtlen enamasti telefonitsi.
4. Rühmade täitumine juunis ja augustis 2020.
Meelike: Tänaste andmete kohaselt on lapsi kahe rühma peale kokku juunis ja
augustis 18. Juulikuus on töötajatel kollektiivpuhkus.
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