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Lõpp: 19:30 

Koosoleku juhataja: Jaanika Kreela 

Protokollija: Janika Lill 
Kohalolijad: Tarmo Aruoja, Jaanika Kreela, Jaanus Robi, Diana Nõlvak, Tiit Mauer, Janika 
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PÄEVAKORD: 
 

1. Valmisolek kooliks. 
2. Õpetajate palgasüsteem. 
3. Kohapeal algatatud teemad 

 

ARUTATI JA OTSUSTATI: 
 

Õpetajate esindajaks hoolekogus on alates käesolevast õppeaastast Diana Nõlvak. 
 

1. Valmisolek kooliks 

* Kõik töökohad on täidetud.  
Uued õpetajad koolis: 
Ago Rukki -  poiste tööõpetuse õpetaja  
Anita Agabus  - psühholoog  
Laura Tamme - ajalugu   
Karin Kaljumägi - eesti keel  
Arvo Pattak - õppejuht 
 

* A-korpuses teostati suvel sanitaarremont II korruse klassides ja koridoris. 
Mööbli vahetusega sai ring täis, vana mööbel on kõikjalt välja vahetatud. 
 

*Nüüdseks on kõikidele nutiseadmetele tagatud ühtlane ja tõrgeteta juhtmeta 
võrguühendus, kaasa arvatud spordihoones ja õpilaskodus. 
 

* 1. klassi astus 42 õpilast 
 

* 10. klassi võeti vastu 41 õpilast. 
 

Õpetajate palgasüsteem. 
Palgasüsteemis on toimunud suured muutused. Asi sai alguse sellest, et kahe kooli (Lähte 
ja Kõrveküla) palgasüsteem oli erinev. Lähte ÜG-s sai õpetaja alampalga kätte 18 tunniga, 
Kõrveküla Põhikoolis 22 tunniga. Seega tuli palgasüsteemi muuta. 
Alampalka makstakse alates 01.09.2017 mõlemas koolis 22 tunni eest (eesti keele, 
võõrkeele või matemaatika õppeaine puhul 20 tundi). 
Lisaks alampalgale on ette nähtud ühekordsed lisatasud, mida määrab direktor (nt 
hinnatakse õpilastega saavutanud häid tulemusi, loovtööde juhendamist, on eriotsused 



ürituste korraldamise eest jms). Lisatasu võib olla ka püsiv (nt. Õppenõukogu sekretär 
jne). Lisaks makstakse veel õpetajale korra aastas tulemuspalka 

Tulemuspalk – vastavalt õpetaja poolt paika pandud eesmärkidele on kolm kohustuslikku 
komponenti: juhtimiskomponent -  õppekeskkonna loomine-planeerimine, distsipliini 
loomine,  õppevormide kasutamine jms, õppekomponent –  õppetöö tulemused, mida 
õpilased on kevadeks saavutanud ja suhtlemiskomponent- õpetajate hindamise ja 
nõudmiste ühetaolisuse ja arusaadavus õpilaste rahuloluküsitlusest lähtudes. 
 

3. Arutati inglise keele tundide läbi viimist ning kvaliteeti lastevanematelt  hoolekogule 
laekunud info valguses. 
 

Hoolekogu koosseisus  2017/2018 õppeaastal muutub õpetajate esindaja ja õpilaste 
esindaja.  
Järgmine koosolek toimub oktoobri alguses. 
 

 

 

 

Jaanika Kreela              Janika Lill 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


