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Päevakord: 

1. Mõniste Kooli eelarvele arvamuse andmine. 

 

Vastavalt  7.02.2019 toimunud hoolekogu koosoleku arutelule viiakse läbi elektroonilne 
koosolek, milles hoolekogu liikmetel paluti direktoril esitada omapoolsed mõtted seoses kooli 
eelarvega.  
 
Otsustati vallavalitsusele esitada hoolekogu ettepanekud alljärgnevalt:  

07.01.2019 hoolekogus arutlusel olnud Mõniste Kooli eelarve projektis oli planeeritud 
Mõniste Kooli riigieelarveliste palgavahendite summaks 163783 eurot (brutotasuna). Tegelik 
vajadus, mis kataks seniste tundide mahu, on direktori arvestuse järgi 197220eurot 
(brutotasuna).  

Toetame direktori ettepanekut, mille kohaselt planeeritakse töötasudeks eelarvesse (Mõniste 
Kool REA) töötajate töötasu summaks 197220 eurot, sealhulgas: 

1. Planeeritaks eelarvesse töötasu logopeedile. 
Selgitus: Mõniste Kooli miinimumkoosseisus on ette nähtud logopeedi töötasu 0,3 
ametikoha ulatuses. Kuigi praegu logopeedi koolis ei tööta, peaks töötasuks vajalik 
summa siiski eelarvesse jääma. 

2. Planeeritaks eelarvesse õpetajate töötasud direktori ettepaneku järgi kokku mahus 253 
ainetundi nädalas. 
Selgitus: Koolis on praegu liittunde kõigis klassides. Tunnid on planeeritud 
tunniplaanis õpetajate ettepanekute järgi lähtudes õpilaste arvust klassides, õpilastes 
erivajadustest, õpetajate endi kogemustest. Rohkem tunde liites võib kannatada 
õppetöö kvaliteet.  

3. Võimaldada Mõniste Koolis hariduslike erivajadustega õpilastele õpet individuaalselt 
või väiksemates rühmades. 



Selgitus. Mõniste Koolis järgitakse kaasava hariduse põhimõtteid, kuid on õpilasi, 
keda on tarvis õpetada individuaalselt või mõnedes ainetes väiksemates rühmades. 
Koolis on lapsi, kes ei tule toime tavaklassis õppimisega. Kool on planeerinud tunnid 
lähtudes lapse erivajadusest ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest. 
Lapsekeskne lähenemine õppetöö korraldamisel võimaldab mingil määral korvata 
koolis puuduvaid tugispetsialiste nagu logopeed ja sotsiaalpedagoog. Vajalik tundide 
maht on arvestatud praegu eeltoodud 253 tunni sisse. 

4. Planeerida eelarvesse vahendid tugiõppetundideks ja tööks andekate õpilastega kokku 
8 ainetunni ulatuses. 
Selgitus: Tugiõpe on koolis vajalik ajutise õpiraskusega õpilaste toetamiseks. Lisatöö 
andekatega võimaldab sisukamat ettevalmistust olümpiaadideks, konkurssideks, 
võistlusteks. 
 

Mõniste Kooli Muusikapesa puudutavad ettepanekud: 
1. Tehti ettepanek, mille kohaselt Mõniste Kooli Muusikapesa ehk huvialahariduse 

õpetajate töötasu määr võrdsustataks õpetaja palgamääraga ning planeeritaks eelarves 
ka vastavalt töötasud.   
 

Ettepanekutega olid nõus kõik koosolekust osa võtnud üheksa hoolekogu liiget. 

 
 

Kadri Giannakaina-Laube arvamus: 
Õpetajate palkade osas usaldan Maarikat. Samuti ühinen punktiga 5 (?), et 
Muusikapesa õpetajate palgatase on sama teiste õpetajatega. Just sellistel tingimustel 
sai loodud Muusikapesa ja palgatud vastavad õpetajad. Kui nüüd "mängureegleid" 
muuta, anname signaali, et õpetajate tööd ei väärtustata. Kuna meil on võimalik 
omandada huvialaharidust igaühel (ei toimu sisseastumiseksameid), ei motiveeri 
õpetajaid ka ainult muusikategemine ja töötamine andekate ja veel andekamate 
õpilastega. Üsna valdav ongi õpetajatöö, kus õpilast on vaja motiveerida, et tekitada-
säilitada huvi pillimängu vastu. 
Eelarvega on seotud ka see, et jätkuvalt TOETAN ettepanekut arvestada eelarves 
Muusikapesa tuludesse õpilaste kohamaks, see annaks lisavahendid õpetajate 
palgafondi (nt. kataks juhi 0,3 töötasu).  
Muusikapesa tuleviku jätkusuutlikkuse tagamiseks on siiski oluline leida vahendid 
Muusikapesa õppejuhi/juhi palkamiseks. Muusikapesa juht on pilliõpetajate 
esindusisik ja peaks olema ka hoolekogus minu asemel. Tulevikus saaks seista ise 
Muusikapesa puudutavate otsuste eest, põhjendada vajadusi, esindada, koostada 
eelarve, anda direktorile aru jne. Nii on käsuliin paremini paigas ja koolijuht saab 
keskenduda suuremale pildile. 
 

Virve Tamme arvamus: 
Kindlasti tuleks mõelda ka sellele, et tõsta koolis erinevate ringide juhendajate tasu. 
Huviharidus on ju praegu väga päevakorras ja väga vajalik. 

 
 

Helen Puusalu         Helen Puusalu 

Koosoleku juhataja         Protokollija 


