Alateemad,
probleemid
Haridus

Lahendamist vajavad ülesanded
Rägavere
Põlula-9-klassilisena
jätkusuutlikkus probleemneõpilaste arv vähenemise trendis.
Arutlusel liitumine lasteaiaga

Vinni

Tudu kool- 6-klassilisena
jätkusuutlikkus probleemneõpilaste arv vähenemise
trendis. Võimalik tuleviku
KOOLID
lahendus 3 klassi+lasteaed
stuktuuriüksusena
Roela kool- 9-klassiline koollasteaed koos õpilaskoduga
Vinni-Pajusti gümnaasiumgümnaasiumi osa
jätkusuutlikkus probleemne
Põlula lasteaed jätkusuutlik 2Vinnis, Pajustis, Kulinal,
rühmalisena kooli koosseisus
Roelas ja Tudus jätkavad
LASTEAIAD
lasteaiad tööd. Seoses laste
struktuuriüksusena
arvu suurenemisega
võimalik Kulina lasteaia
laienemine 3-rühmaliseks
Vajadus kaetud ,
Kohtade puuduse korral
erirühma avamiseks puudub
pakutakse üksikutele lastele
Missugune on
sihtgrupp
kohti valla teistes
lasteaiakohtade
lasteadedes. Erirühmi ei
vajaduse prognoos?
avata, teenust ostetakse
Porkuni koolist või Rakvere
linnast
Saab pakkuda teenust , kuna
Enamus asutustes üksikuid
vabu kohti on nii koolis kui
vabu kohti, suurim teenuse
Haridusasutuste
lasteaias
maht Vinni lasteaias, kuna
poolt teistele
seal käivad perekodu
KOV-idele osutatav
lapsed.
teenus
Roelas olemas
õpilaskoduteenus
Pajusti muusikaõpetaja
Lasteaia personal-optimaalne
Personal:
ametikoht
Ulvi lasteaia tööaeg 7.15koosseisud
komplekteerimata, Vinni
18.30(11,25tx5px 2rühma=112,5
lasteaia õppealajuhataja
tundi
ametikoht

Laekvere
Alates 01.09.2016 üks
haridusasutus-Muuga-Laekvere
Kool. Alates 01.09.2017 Muugas
1.klassi ei avata. Kool Muuga
mõisas tegutseks kuni 2021.a

Laekvere lasteaed jätkab
01.09.2016 Muuga-Laekvere Kooli
koosseisus
Vajadus kaetud,
hoiurühm suletakse (paariks
aastaks?)01.09.2016,
kuna lapsi vähe

Võimalikud ümberkorraldused kõigis koolides
seoses õpilaste arvu vähenemisega alla kriitilist
piiri.
Tuleks analüüsida arengukavasid, selgitada
investeeringute vajadused

Põlula kooli ja Ulvi lasteaia
ümberkorraldamine, selgitada välja asukoht ja
investeeringuvajadus, Kulina lasteaia
laiendamine- selgitada välja
investeeringuvajadus
Jälgida prognoose optimaalse rühmade arvu
avamiseks

Kohti piisavalt nii koolis kui
lasteaias

Kas haridusasutustes pakutakse ka muud
teenust peale haridusteenuse?
Asutuste ruumide üürimine? Tariifid?
Ühtlustamine?

01.09.2016 asutakse personali
optimeerima, konkreetne kava
olemas

Ühiste põhimõtete väljatöötamine
haridusasutuste personali koosseisude
moodustamiseks

Personal:
palgamäärad,
koormused

Õpilastransport

112,5:30(otsene rühmas
töötatud tundide arv)=3,75
ametikohta. Kui palgamäärad
ühtlustada, siis peaksid
koosseisud olema moodustatud
sarnastel põhimõtetel).
Kool: koosseis vastab suurema
põhikooli vajadustele
Lasteaed:
õpetaja 605-865 , õp abi 451-501
Kool : direktor 1320,
õppealajuhataja, huvijuht,
juhiabi+ rmtk+pikkpäev-osalise
tööajaga, kokku 1220,
köök kaks inimest kokku 872(41
õpilast)
Õpetaja palgamäära sees
otseseid tunde liitklassis 20,
üksiklkassis 24,
klassijuhataja tasu neljale
õpetajale 95-135. Tasustatud
tunde kokku 188, mis ei arvesta
palgafondi võimalusi. Töö maht
liitklassi tingimustes tagasihoidlik

komplekteerimata- kohuseid
täidab direktor.
Reguleerimist vajab
lasteaedade
majanduspersonali koosseis.
Kool: koossseis optimaalne
Lasteaed:
õpetaja708-946, õp abi 520576;
köök – disproportsioonidvajab ühtlustamist
Kool: direktorid põhikoolis
825 ja 1126(direktori
töökohustuste hulgas
õppejuhi ja huvijuhi
töökohustused), Roelas tööl
juhiabi 775
Õpetaja palgamäär 958,
klassijuhatajatasu 96
Otseseid tunde palgamääras
24,Tasustatud tunde kokku
Tudus 59, Roelas 173, s.h 18
tundi üks-ühele õpe.
Moodustatud liitklassid.

Lasteaed:
Õpetaja635-735, õp abi 440
Kool:direktor 1140, õppejuht0,5k-540. Huvijuhti ei ole,
majandus- 600,
Õpetaja palgamäär 958(kl juh 90),
otseseid tunde oli 24, sellest
aastast personaalsed palgad?
Tasustatud tunde kokku-?
Liitklasse moodustatud vähe
Köök-462-528
Soov- kui sihtvahendite eelarves
on eraldi reana toodud Laekvere
koolide eelarve, siis see säiluks
üleminekuperioodil

Omavalitsuste liitumine eeldab personali
struktuuri väljatöötamist, koosseisude
ühtlustamist, klassikomplektide moodustamise
põhimõtete ühtlustamist ning palgamääras
sisalduvate töökohustuste ühtlustamist

Põhikoolid veavad õpilasi
oma väikebussidega, VPG
Üks radiaalne ring, hange tehtud
juurde 4 liini kiirtena, õhtul
üheks aastaks, kuid lepingus
kahel korral koju sõitmise
pikendamise võimalus.
võimalus. Hanked on
Väljaspoole KOV-i
korraldatud üheks
kompenseeritakse
õppeaastaks
gümnaasiumiõpilaste transport
Väljaspoole KOV-i transporti
ei kompenseerita.

Riigihange 2016.aastal 5.aastaks,
liinid peaksid säiluma praegusel
kujul. Gümnaasiumiõpilastele
sõidukaart igasse gümnaasiumipeaks säiluma üleminekuperioodil

Kas annab bussiliine ühendada, kas ja kui siis
millised on vajalikud ümberkorraldused?
Gümnaasiumiõpilaste
transpordikompensatsioon?

Lasteaias. Kohatasu 19.20,
õppemaks 9.60, toit tasuta

Lasteaias õppemaks 20
eurot, toit kuni 1.50
(tavaliselt 1-1.20päevas)
Koolides ja
Kui lasteaias käib ühest
lasteaedades
perest kaks või enam last ,
makstavad tasud
siis vabastatakse
(toit,
lapsevanemad kohamaksu
õppevahendid,
tasumisest 100 %,
ringid jm)
Alla madala sissetuleku piiri(
190 eurot pereliikme kohta)vabastatakse vanemad
toiduraha tasumisest
Tasuta, ringijuhi tasu – tunnihind Tasuta, ringijuhi palgamäär
9.90
600 eurot, koormusnorm 22
Koolides pakutavad Maht- tundides?
t,
huvitegevused
s.t tunni hind ca 6 eurot
VPG-s 100 tundi ,Roelas -40,
Tudus 10 tundi,
Tasutakse õppemaks 100 %
Tasutakse kuludest 50 %,
Huvitegevuse
transporti üldreeglina ei
toetamine
kompenseerita, Rakvere
väljaspool KOV-i
muusikakoolis alates
kolmandast klassist 100 %
Oivikute tunnustamine
Vallavanema vastuvõttkingitusega, kõik nelja-viielised
tublidele õpilastele ja
30 eurot preemiat, kooli
õpetajatele ~15 % õpilastest
lõpetamisel raamat vms,
100-150 inimestÕpilaste ja
lõpetamise toetus kõigile sots
tunnustamine meenega,
õpetajate
eelarves
kooli lõpetamisel kingituseks
motiveerimine
ettevõtja premeerib õpilast.
raamat vms ,
õpetajad?
Rahaline preemia aastas
kokku kuuele õpilasele
üldsummas 550 eurot
Laste lusikapidu koostöös
Traditsioonilised VUPSMA- Vasta, Uhtna, Põlula,
lasteaiaga, lasteaialaste
üritused
Sonda , Maidla -ühisüritused 1x kevadnäitus vallamajas,
haridusvaldkonnas veerandis
vallavanema vastuvõtt
tublidele õppuritele ja

Toit koolis ja lasteaias tasuta,
kohatasu 30 eurot( kaks ja enam
last 50 eurot)
Nõus üleminekuga nn Vinni
süsteemile
Piletid ja giidi- tasub lapsevanem,
transport – nii ja naa

Kohatasude, soodustuste ja toetuste
ühtlustamine.

Vallas tasuta,
Ringijuhi palgamäär 463 s.t ühe
tunni hind ca 4,90,
kokku 47 tundi nädalas?

Ühtlustada ringijuhtide tasud

Väljaspool valda 85 %, kuid mitte
rohkem kui 125 eurot kuus

Õppe- ja klassiekskursioonide, teatri,
muuseumi jms kulude tasumine- ühtlustada

Üleminekuperiood?Ühtlustada huvitegevuse
rahastamise alused.

Toetus või kingitus PK
lõpetajale, võimalik ühekordne
rahaline preemia

Ühtlustada.
Laiendada Rägavere positiivset kogemust
ettevõtjate kaasamiseks kogu ühendvallas

Kihelkonna koolide
spordivõistlused,
mõisakoolide üritused

Heade tradistsioonide säilitamine

HEV õpilaste ja AEV
laste tugiteenused,

abi korraldus

õigusaktid

õpetajatele, ühine
õpetajatepäeva tähistamine,
ülevallalised
koolispordipäevad, muusika, laulu- ja tantsupäevad jne
Läheneme probleemidele
Individuaalne lähenemine
individuaalselt, oleme
paindlikud

Kas ja milliseid teenuseid osta Kov-ist
väljaspoolt

