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1. Kokkuvõte 2014/15 õppeaasta õppekasvatustööst
Direktor andis ülevaate 2014/15 õppeaasta õppekasvatustööst. Klassikursuse kordamajääjaid
ei olnud, individuaalsel õppekaval on koolis 4 last.
2. Koolikorralduslike dokumentide läbivaatamine (lasteasutuse kodukord)
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Uuele kodukorra projektile esitatud ettepanekud olid kosmeetilised (lõikude ümbertõstmine,
numeratsioon). Koosolekul arvati, et pikkade juuste patsipanemise teema võiks jääda lasteasutuse
rühmade reeglitesse ning ei pea olema kodukorras.

3. Tagasiside kooli juubelist
Direktor andis ülevaate kooli juubelipeo tagasisidest, mis temani oli laekunud. Tagasisidet
vilistlastelt eriti ei ole. Kooli personali arvates läks pidu korda.
4. Tutvumine kooli üldtööplaani ja ürituste kavaga
Direktor tutvustas 2015/16 õppeaasta üldtööplaani ja sündmuste kava. Sündmused on
kavandatud kuude kaupa, kindlasti lisandub jooksvalt veel asju juurde. Direktor kandis ette
Maidla Kooli üldtööplaani põhieesmärgid ning selgitas eesmärkide juurde kuuluvat tegevust.
Direktor andis ülevaate projektist Murdepunkt, milles kaasatakse Maidla Kooli õpilasi.
Hoolekogu liige küsis, kas paneeritavatele narkokoolitustele on kavas kaasata ka lasteaed,
direktor selleks vajadust ei näe. Sageli ütleb koolitaja ise, missuguse sihtrühmaga ta kohtuda
soovib. Vastuseks hoolekogu liikme küsimusele andis direktor teada, et ohutuspäev on
lasteaias ja koolis ühine ning see toimub oktoobris.
Maidla Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 30. septembril 2015, kus valitakse ka uued
hoolekogu liikmed.
5. Maidla kooli hoolekogu tööplaani 2015/2016 õ-a arutelu ja heakskiitmine
Hoolekogu esinaine oli eelnevalt teinud koostööd kooli juhtkonnaga ning valmistanud ette
uuele valitavale hoolekogule 2015/16 õppeaasta tööplaani. Hoolekogu liikmed said sellega
tutvuda ning esitada omapoolseid ettepanekuid.
Tööplaan vaadati üle ning lisati täiendavalt juurde koolikorralduslike dokumentide
ülevaatamine (riskianalüüs, õppekava), avatud uste päev ja tagasiside, rahuloluküsimustiku
läbiviimine, ülevaade HEV õpilastest ja olümpiaadidest.. Esimesel uue hoolekogu koosolekul
võiks tutvustada hoolekogu liikme ülesandeid, hoolekogu pädevust.
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6. Muud küsimused


M. Hobolainen andis teada, et on valmis koolis alustama rahvatantsuringi tegevust. Kool on
rahvatantsuringist huvitatud.



Uuele hoolekogule jääb ülesanne esitada muudatusettepanekud Maidla Vallavolikogu määrusele nr 43
„Maidla Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ ning esitada projekt Lüganuse
Vallavalikogule uue määruse väljaandmiseks.



Arutati kontrolltööde esmaspäevale planeerimist. Direktor selgitas, mis on kontrolltöö ja mis on
tunnikontroll.



Vanemas liitrühmas on tõstatunud küsimus, kas väiksemad lapsed rühmas ei sega koolieelsetel lastel
kooliks valmistumist. Lasteaed on siiski mängimise ja lapseks olemise koht ning lasteaed toetab
kodust kasvatust. Rühmaõpetajad on samale küsimusele juba vastanud pedagoogilisel nõupidamisel
ning nende sõnul väiksemad tegevusi ei sega. Samuti alustab kevadel tegevust eelkool.

Merle Murula

Evely Press

Hoolekogu esimees

Protokollija
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