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Osalejad: Jane Koemets, Kermo Rannamäe, Tiina Kivimeister, Kai-Liis Kiviselg, Marin Savi, 

Urve Sok, Anne Heier, Leelo Viidu, Enno Sarik, Tiia Perli, Erli Sok, Kaarel Simson, Riina Reha 

(külaline), Saskia Sadrak-Tammes (koosoleku kokkukutsuja) 

Juhatas: Saskia Sadrak-Tammes 

Protokollis: Jane Koemets 

Päevakord: 

1. Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

2. Muudatuste vajadused Haanja Kooli palgakorraldusjuhendis 

3. Lasteaia töökorraldus 

4. Jooksvad küsimused 

 

Kokkuvõte koosolekust: 

1. Seatakse üles kandidaadid hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri kohtade täitmiseks.  

 

Esimehe kandidaat: Kaarel Simson; aseesimehe kandidaat: Marin Savi; sekretäri 

kandidaat: Jane Koemets. Rohkem kandidaate pole. Toimub hääletamine – kõik on 

ühehäälselt kandidaatide poolt. 

Otsus: Haanja Kooli uus hoolekogu esimees on Kaarel Simson, aseesimees on Marin Savi 

ning sekretär on Jane Koemets. 

 

2. Haanja Kooli direktor jagab hoolekoguga ideid kooli palgakorraldusjuhendi muutmiseks:  

 

1) klassijuhatajate töötasu võiks olla määratud järgneva mudeli järgi: 50 eurot põhitasu ja 

lisaks 5 eurot iga lapse kohta (Näiteks 8 lapsega klassi puhul on tasu 90 eurot, 12 

lapsega klassi puhul 110 eurot). 

Hoolekogu arvab, et ka see tasu ei korva klassijuhatajate reaalset tööd, aga on igal juhul 

samm edasi võrreldes praeguse tasuga (33/50/66 eurot), klassijuhatajatundide eest 

võiks ikkagi jätkuvalt lisatasu maksta. 

2) Prillitoetus võiks tõusta 50 eurolt 100 euro peale. Kompenseeritakse üks kord kahe 

aasta jooksul ja mitte prilliraame. 

3) Ringitunnitasu võiks tõusta praeguselt 8 eurolt 10 euro peale, eelmisel õppeaastal oli 

see 6 eurot. Sellisel juhul oleks tasu võrdne ka vallapoolse huvihariduse toetusega. 



4) Juubelite puhul võiks toetus olla tunduvalt suurem. Praegu on toetus 35 eurot kätte ja 

selle saamiseks peaks Haanja Koolis töötanud olema 10 aastat, maksma hakatakse 50. 

eluaastast. Ettepanek on vähendada tööstaaži nõuet 5 aasta peale ning maksta kätte 

juubeliga samaväärne summa ning alates 40. eluaastast. 

 

Toimub arutelu. 

Otsus: hoolekogu toetab direktori ettepanekuid palgakorralduse muudatuste osas. 

 

3. Direktor ja õppejuht annavad ülevaate lasteaiarühmade töökorraldusest. 

 

1) Misso rühm jääb vallavalitsuse otsusel avatuks vähemalt õppeaasta lõpuni. Praegu on 

seal 8 last. Arutluse all on köögi üleviimine Ruusmäele 2023. a alguses. Sellisel juhul 

saaks Misso koolimaja küttesüsteemi miinimumi lülitada ja seejärel rühmaruumidele 

eraldi elektrikütte lisada nagu oli kogukonna ettepanek küttekulude vähendamiseks. 

Köögi üleviimine tekitab mitmeid küsitavusi laste toidu transpordi osas ja vajab veel 

arutelu. 

Probleeme on osa personali töökultuuriga ja muusika- ja liikumistundide korraldusega. 

2) Ruusmäe rühm tegutseb endistviisi edasi, õnneks on lisandunud uusi lapsi. 

3) Haanjas ei ole rahvamaja rühm hakanud tööle nii nagu planeeritud, kuna lapsi käib 

kohal liiga vähe. Õnneks oleme siiski tänu uuele rühmale saanud vastu võtta kõik 

lapsed, kes on Haanjasse soovinud tulla. Haanja rühmast on lahkunud õpetaja Enel, 

tema kohale pole uut konkursi korraldatud. Õpetaja Anne Mäeots, kes on alates sügisest 

Missos töötanud ja väga positiivselt nii juhtkonnale kui lapsevanematele silma jäänud, 

töötab alates detsembrist neljapäeviti ja reedeti Haanjas, sest Missos pole õpetajat 

täiskohaga vaja (senine õpetaja ja abi saavad hakkama). 

Jaanuarist alustame eelkooliga, mis hakkab toimuma neljapäeviti magamise asemel 

Haanja koolimajas ja seda viivad läbi pikapäevaõpetaja Kai ja sotsiaalpedagoog Anu. 

Esialgu toimub see 45 min ja keskendub enam sotsiaalsete oskuste arendamisele, 

edaspidi on plaanis pikendada eelkooli kestust, jätkata akadeemilise koolivalmiduse 

arendamisega ja võimalusel kaasata ka Ruusmäe ja Misso lapsi. 

 

Probleeme on endiselt puudumistest teavitamisega, mis toob kaasa raiskamise ja 

ülekulu toitlustuses ning samuti raskendab tegevuste planeerimist. Haanja Kooli 

juhtkond on nõutu, et kuidas lapsevanematele selgeks teha, et tuleb oma puudumistest 

võimalikult varakult teada anda, eriti mis puudutab koolivaheaegu, kui süüa tehakse 

ainult lasteaialastele. Pärast lapsevanemate koosolekut oli teatamine kaks nädalat 

korras ja siis läks jälle käest ära. Hoolekogu esimees kirjutab lapsevanematele sellega 

seoses kirja ja võib-olla on vaja kokku kutsuda uus koosolek. 

Toidupäeva maksumus Haanja Kooli lasteaias ei tõuse. Kohatasu on plaanis tõsta kogu 

vallas ja seda otsustatakse vallamajas. 

Lasteaiaõpetajate palgatõusu valla eelarves ei ole, õpetaja abide palk tõuseb 

miinimumpalgani, lisaeelarvesse on plaanis sisse kirjutada suurem tõus, aga see pole 

veel kindel. 



 

Lasteaedade jõulupidu toimub 16. detsembril kell 11.00 Rogosi mõisas Ruusmäel. 

Juhtkond annab ülevaate koolivaheaja töökorraldusest lasteaias: 27.-30.12 on avatud 

üks valverühma Haanjas, 2.-6.01 on avatud kõik rühmad. Juhtkond palub, et hoolekogu 

annaks nõusoleku 22. ja 23. detsembril lasteaiarühmad kinni hoida, sest õpetajatel 

toimub 22.12 ühiskoolitus ning 23.12 on lühendatud tööpäev. Hoolekogu on 

ühehäälselt nõus. 

 

Otsus: 22. ja 23. detsembril on Haanja Kooli lasteaiarühmad suletud. 

 

4. Jooksvad küsimused 

 

Õpilasesinduse poolt on soov saada esimese korruse puhkealale seinakell, et õpilased 

teaksid vaheaja pikkust arvestada, sest telefonidest kella vaadata ei ole võimalik, kuna 

enamus ajast päevas on telefonide kasutamine taunitud. 

Lisaks võiks Haanja Noortekeskuselt küsida lauamänge kooli, et õpilastel oleks rohkem 

võimalusi oma vahetunde sisukamalt ja lõbusamalt veeta. 

 

Ettepanek hoolekogult: uuendada võiks kodulehel jooksvat pildigaleriid ning Facebooki 

lehel võiks olla rohkem kajastatud ka lasteaedade tegevus. 

 

Direktor annab ülevaate struktuurimuudatustest: Mariann Toots täidab alates detsembri 

keskelt lisaks huvijuhi ülesannetele ka projektijuhi ja majandusjuhi ülesandeid. Jaanuaris 

alustab tööd uus juhiabi (poole kohaga). 

Haanja Kooli eelarve on praegu heas seisus ning plussis, valla üldine eelarve on seevastu 

raskes olukorras. 

 

Uuel aastal on plaanis mitu Erasmus+ projekti, ootame akrediteerimise taotluse ja 

projektide vastuseid ja rahastusotsuseid. Üks planeeritud projekt on koostöös Rootsiga 

õuesõppe teemal ning sellega kaasneks ka 8. klassi õpiränne Rootsi, millest tahaks 

kujundada Haanja Kooli traditsiooni. 

 

 

 

Saskia Sadrak-Tammes      Jane Koemets 

koosoleku juhataja       koosoleku protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


