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1. Eelarvega seotud küsimused 

 Hoolekogu esimees selgitab, miks on koosolekule kutsutud vallavanem ja valla 
pearaamatupidaja. Vallavalitsuse poolt on kooli hoolekogu põhimääruses sätestatud 
hoolekogu ülesandena arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta. Soovime juhiseid, 
milliste teemade kohta eelarves vallavalitsus eelkõige hoolekogu arvamust ootab. 
Vallavanem: hoolekogu saab seoses eelarvega eelkõige edastada lapsevanemate 
märkamisi ja soovitusi tegevusteks, mida kooli poolt ei ole eelarve projektiga 
vallavalitsusele edastanud. 
Pearaamatupidaja täpsustab, et eelarve täpsete numbrite kohta hoolekogu midagi 
otsustada ei saa, saab teha ettepanekuid, numbrid on vallavalitsuse ja volikogu määrata. 
Koolile antakse soovitus hakata eelarvet koostama varem, et oleks võimalik vajalikke 
tegevusi pikemalt ette näha ja rahaliselt kavandada. 

 06.01.2023 läks üles riigihange, et hankida koolimaja ventilatsioonisüsteemi remonttööd. 
 Tööõpetuse klasside inventar. 

Poiste tööõpetuse puidutööpinkide vanus ja sellest tulenev kulumise aste on koolis 
suureks probleemiks. Klassiruumis on täna vaid üks uus tööpink ja vanu pinke poisid enam 
kasutada ei taha. Uue tööpingi hind on teadaolevalt umbkaudu 6000 EUR. Kooli poolt 
esitatud eelarve projekt uue tööpingi soetamist ette ei näe. Hoolekogu on seisukohal, et 
tuleks teha ettepanek eelarvet täiendada. Ettepaneku sisu: eelarves näha ette vähemalt 
ühe uue tööpingi soetamine 2023/24 õppeaastaks. Kui räägitud ettepanek edastatakse 
enne 20. jaanuari, saab volikogu hariduskomisjon hoolekogu poolt väljapakutuga 
nõustumise korral teha eelarve parandusettepaneku. Hoolekogu esimees edastab 
vajalikud dokumendid hariduskomisjonile. 
Tüdrukute tööõpetuse klassi inventari uuendamiseks on eelarves vahendid olemas ja 
vajalik on võimalik kohe ära tellida. 

 Õpetajate esindaja küsib õpetajate küsimuse: miks saavad Muhu kooli õpetajad riiklikku 
miinimumpalka? 



Pearaamatupidaja selgitab, et palgateema on suuresti seotud kooli arengukava ja -
suundadega. Õpetajate palgaastmed- ja määrad muudab ning kinnitab volikogu vastavalt 
laekunud põhjendatud ettepanekutele, hetkel kehtib Muhu Vallavolikogu 16.02.2022 
määrus nr 5 “Muhu valla pedagoogide töö tasustamise alused” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022042). Määrus reguleerib ka õpetajatele 
makstavaid lisatasusid. Vallavanem omalt poolt kinnitab, et Muhu Põhikooli õpetajate 
palgafond nii riigi kui valla poolt on tagatud vastavalt kehtivatele arengudokumentidele 
ja muudele seadusandlikele aktidele.  

 Õpetajate lisatasude rakendamine. 
Õpetajate esindaja teeb ettepaneku seada sisse keskmisest tulemuslikuma töö ja ka 
konkreetsete tööülesannete eest lisatasustamise süsteem, mis oleks õpetajatele 
täiendavaks motivaatoriks.  
Pearaamatupidaja selgitab, et õpetajate esindaja ettepaneku kohaseid lisatasusid on ilma 
konkreetse koolipoolse kavata väga raske eelarvestada, sest aasta lõpuks võib nii välja 
kujuneda summa, mida ei osatud ette eelarveaasta alguses näha.  
Hoolekogu esimees selgitab, et hoolekogu ei saa teha konkreetseid ettepanekuid, kuidas 
ja kui palju lisatasusid maksta, kuid hoolekogu saab teha ettepaneku õpetajatel ja kooli 
juhtkonnal konkreetne ja motiveeriv lisatasude süsteem ühiselt välja töötada. Õpetajate 
esindaja selgitab, et mõned aastad tagasi on õpetajad lisatasude süsteemi osas 
ettepanekud teinud ja vastavalt ka juhtkonna poolt kinnitatud. Õpetajate esindaja sõnul 
ei ole süsteem kinnitatud kujul rakendunud. Vallavanem ja pearaamatupidaja kinnitavad, 
et lisatasude maksmine toimub vastavate kooli direktori käskkirjade alusel iga kuu.  

 Kooli väljasõidud. 
Pearaamatupidaja selgitab, et 2022. aastal kulutati kooli väljasõitudeks eelarves 
kavandatust ca 3000 EUR rohkem, sellest vaid transpordi peale kulus ca 12 000 EUR. 
Vallavalitsus teeb ettepaneku koolile leida siin kokkuhoiukohti. Samuti on laekunud 
tagasisidet, et üldise suure hindade kallinemise tõttu koormavad väjasõidud ka 
lastevanemate rahakotte, kuna kõik on kallinenud. Seega väljasõitude osas tuleb hoolega 
mõelda, milliseid sõite tuleb teha ja milliseid saab ka ära jätta või edasi lükata. 
Kultuuriranitsa kaudu laekuv toetus lapse kohta on 13 EUR aastas, tingimusega et kindlasti 
tuleb HEV lapsi. 

 IT eelarverida: arvutite kiiruse tõstmiseks on vajalik välja vahetada õpetajate arvutite SSD 
kettad. Kindlasti on tuleb kaaluda, kas ja kui palju edaspidi kasutada Opiq e-keskkonda, 
mis on märkimisväärne kulu IT real. Viimatinimetatud otsuse tegemiseks on vajalik 
õpetajate ja juhtkonna arutelu. 

 Tulenevalt eelnevast arutelust tõi valla pearaamatupidaja välja vajaduse luua koolis 
motiveeriv töökeskkond, alustades näiteks sellest, et kooli personal/õpetajad saaksid käia 
vajalikus tervisekontrollis, teha sporti, saada muid vajalikke (maksuvabasid) hüvitisi (nt 
tööks vajalike prillide kompenseerimine), jms. 

Raido Liitmäe ja Liia Saaremäel lahkusid koosolekult kell 19:30 

2. Lastevanemate edastatud küsimused 
 Riigi poolt on ettevalmistamisel uued õppekavad, mille kohaselt on alates 2024. aastast 

kohustuslik tekitada põhikoolis valikuvõimalis B- võõrkeele osas. Muhu Põhikoolis on 



praegu B-võõrkeeleks vene keel. Kas ja kui siis milliseid samme on kool tänaseks seoses 
õppekava vastavasuunalise muutumisega astunud? 
Sammude kavandamiseks tuleb enne õpetaja otsima asumist otsustada, millise keele 
õpetajat soovitakse. Direktor ja õppealajuhataja on teemat omavahel arutanud, kuid 
lahendust täna ei ole. 

 Laekunud on arvamused seoses koolis pakutava toiduga: salativalikut on peetud 
väikeseks, mainitud on asjaolu, et pakutakse vähe alternatiive keedukartulile. Samuti 
palutakse kaaluda võimalust, et lapsed saaksid rohkem (st ka algklassides) endale ise toitu 
tõsta. Ette on tulnud olukordi, kus lapsed ei saa väidetavalt lisaportsu põhjendusega, et 
muidu ei jagu toitu töömeestele.  
Hoolekogu palub koostöös koolisööklaga leida variant, kus lapsed ei õpiks koolis 
täiendavalt abitumaks ja saaksid enamasti endale ise toitu tõsta. 1.-4. klassi õpilastel on 
tihti toit külm, kuna portsud varem laudadele valmis pandud. Tasuks mõelda variandile, 
kus algklasside söögivahetund on veidi pikem, et lapsed jõuaksid söödud ning vajalikud 
toimetused tehtud. Võimalusel tuleks uuendusi mingi perioodi vältel katsetada. Direktor 
arvas, et ettepanekud on mõistlikud ja ka rakendatavad. Mis puutub töömeeste 
toitlustamisesse, siis oldi ühel nõul, et tuleb laste toitlustamine seada prioriteediks, st 
lastele peab eelisjärjekorras toitu jaguma. 
Direktor kirjutas toitlustamise osas tehtud ettepanekud üles ja edastab need söökla 
personalile.  
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