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1. Suure-Jaani Kooli kodukorra muudatused 

 

Kavandatavad muudatused on saadetud varem hoolekogule tutvumiseks. Need muudatused on 

läbi arutatud õpetajatega ja õpilasesindusega. Evald Sepp teeb lühiülevaate muudatustest. 



Kodukorras asendatakse sõna „e-kool“ sõnaga „Stuudium“ ja viiakse sisse veel muudatusi, et 

värskendada ja kaasajastada kooli kodukorda. 

Erki: Mida tähendab täpsemalt kodukorra punkti 2.1 all olev lause, kus on kirjas, et ei ole 

lubatud nt ebakohased sõnumid, lõhkised ja liialt paljastavad rõivad? 

Evald: On olnud õpilastevahelisi koolikiusamise juhtumeid, kus õpilasel on riietuse peal 

midagi provotseerivat. Et selliseid olukordi vältida, olemegi selle muudatuse kodukorda sisse 

viinud.  

Hoolekogu on kavandatavate muudatustega nõus ja täiendavaid muudatusi omalt poolt ei lisa. 

OTSUS: Hoolekogu on nõus Suure-Jaani Kooli kodukorra muudatustega. 

 

2. Suure-Jaani Kooli 2022. aasta eelarve 

 

Eelarve projekt on saadetud varem hoolekogule tutvumiseks. Evald Sepp annab ülevaate 

sellest dokumendist. 2022. aasta eelarve koostamisel on muudetud kulude jagamise 

põhimõtteid ja seetõttu ei ole võimalik tuua välja võrdlust eelmiste aastatega. Kui varem oli 

enamik majanduskulusid välja toodud Suure-Jaani Kooli all koos, siis nüüd on viidud 

võimalikult palju majanduskulusid sinna, kus need tegelikult tekivad, ehk tegutsemiskohtade 

alla ja osa kulusid on kantud Suure-Jaani Gümnaasiumi alla. Eelarvest on näha 

tegutsemiskohtade lõikes, kui suured on nende 2022. aasta tööjõukulud, küttekulud, 

energiakulud, remondikulud jne. Samuti on näha eelarvest iga tegutsemiskoha põhitegevuse 

tulusid. 

Erki: Eelarve projektis on välja toodud kaks veergu numbreid (Eelarve ja Eelarve Vana), kus 

nende veergude samade ridade numbrid on väga erinevad. Sooviks teada, miks see nii on? 

Kadri: Eelarvega hakati tegelema koos koolijuhtidega eelmise aasta lõpus, kuid finatsjuhi 

ootamatu töölt eemalviibimise tõttu tuli selle aasta alguses alustada eelarvega uuesti nullist. 

Tehti uus eelarve projekt uue programmiga, milles muudeti ka eelarve struktuuri, ja veerule 

Eelarve Vana ei tasu enam tähelepanu pöörata. 

Erki: Suure-Jaani Kooli all on eelarve rida „Kohaliku omavalitsuse toetusfond“ summas 

972 513 eurot, kas see on nüüd riigilt tulev raha? 



Kadri: Jah, see tuleb riigilt. Toetusfondi summa moodustub õpetajate palgarahast, koolijuhi 

palgarahast (osaline), õppekirjanduse toetusest ja sellest aastast ka kultuuriranitsa toetusest. 

Erki: Eelmiste aastate eelarved on olnud ülevaatlikumud, sest oli hästi näha, kus oli riigi raha 

ja kus oli valla raha. Kui palju maksab nüüd riik õpetajate palkadeks ja kui palju maksab 

vald? 

Evald: Ma saan aru, et riigi poolt antud toetusfond jagati proportsionaalselt valla õppeasutuste 

vahel ja seejärel iga õppeasutuse puuduolev summa tuleb vallast juurde?  

Kadri: Riigi toetusfondist tulev õpetajate palgaraha võib jagada ainult omavalitsuse õpetajate 

palkadeks. Vald võib ise määrata selle põhimõtte, kuidas ta seda palgaraha jagab. Varem on 

seda raha jagatud õpilaste pearaha põhiselt. Iga õppeasutus sai raha vastavalt oma kooli 

õpilaste arvule. 2021. aasta lõpus me vaatasime, et osal koolidel oli riiklikku pearaha üle ja 

samas oli väiksemaid maakoole, kus oli antud summaga keeruline majandada. See aasta 

seadsime toetusfondi jagamise aluseks järgmise põhimõtte. Võtsime valla kõigi õppeasutuste 

õpetajate palgad ja jagasime selle protsentideks. Saime teada, kui palju meie valla õpetajate 

palkadest protsentuaalselt paikneb Suure-Jaani Kooli Suure-Jaani tegutsemiskohas, Tääksi 

tegutsemiskohas, Sürgavere tegutsemiskohas, Vastemõisa tegutsemiskohas, Olustvere Koolis, 

Kirivere Koolis, Võhma Koolis, Kõpu Koolis ja Lahmuse Koolis. Saadud protsentide alusel 

me jagasime ära riigi toetusfondi raha. Kui sellisel viisil riiklik toetusfond ära jagada, jääb 

kõigi koolide ja tegutsemiskohtade palgafondidele võrdne valla poolt panustatav osa. Vald 

maksab igale koolile 4% õpetajate palgaraha juurde. 

Evald: Selle põhimõtte järgi suuremad koolid, kes enne tulid pearaha alusel jaotatava 

palgarahaga välja, nüüd enam riikliku palgarahaga välja ei tule. Uus jaotusalus on nagu 

solidaarsusprintsiip. Suurema osa valla koole teeb selline raha jaotamine õnnelikumaks, aga 

Suure-Jaani Koolile jaotatav osa sellest fondist on nüüd väiksem. Kui Suure-Jaani Kool näeb 

vaeva, et suurendada oma kooli õpilaste arvu, siis see pingutus tuleb koolile samuti tagasi 

väga väikse boonusena. 

Erki: Kas see arvutus on eelarve lisana kättesaadav ja avalik? See peaks nii olema. 

Kadri: Jään vastuse võlgu praegu. Ma arvan, et see saab avalikuks infoks siis, kui volikogu 

kinnitab eelarve. 



Evald: Aga kui selgub aasta jooksul, et on vaja lisaraha õpetaja palkadeks või 

motivatsioonitasuks, mis võimalused siis mul on? 

Kadri: Kui aasta jooksul tekib koolil lisavajadus õpetajate palkadeks, siis tuleb koolil teha 

vallale vastav ettepanek lisaeelarve lugemise ajaks. 

Urmas: Minu meelest on selle aasta eelarves jagatud riigipoolset toetust just õigesti. Vald 

peabki nägema suuremat pilti. 

Eve: Mina kui Suure-Jaani Kooli hoolekogu liige, kes seisab Suure-Jaani Kooli huvide eest, 

leian, et see uus jagamisalus on Suure-Jaani Kooli suhtes väga ebaõiglane. Suure-Jaani Kooli 

õpetajatel ja juhtkonnal võib kaduda motivatsioon pingutada ja kooli arendada, kui nende 

kooli õpilaste pearaha alusel õpetajatele jagatav riiklik palgaraha jagatakse kogu valla koolide 

peale. 

Erki: Olen nõus. Riik annab raha õpilaste arvu, mitte õpetajate arvu põhjal. Suure-Jaani 

Koolis on juba klassid suuremad, õpetaja töömaht on kordades suurem, kui õpilasi on klassis 

24 ja mitte 6. 

Kadri: Eelarves olev õpetajate palgaraha igas koolis on esitatud koolijuhtide endi poolt. Vald 

ei ole ette kirjutanud, kui palju peab iga õpetaja mingis koolis palka saama. Iga koolijuht saab 

ja peab seisma oma õpetajate eest. 

Evald: Palgafondi jaotuse põhimõtte muutmist ei olnud enne eelarve koostamist teada, sellest 

muutusest sain teada alles eelmine nädal. Ma tegin oma kalkulatsioonid palgaraha osas vana 

jaotuspõhimõtte järgi. Kas 2022. aasta eelarves oleva toetusfondi jaotusprintsiipi hakatakse 

kasutama ka järgnevatel aastatel või kasutatakse seda ainult selle aasta eelarve juures? 

Kadri: Sellele ei oska ma praegu vastata. Eelarve läheb alles volikogu komisjonidesse ja siis 

esimesele lugemisele. Võib juhtuda, et ka seal ei kiideta seda sellisel viisil heaks. 

Evald: Vastavalt Suure-Jaani Kooli arengukavale on plaan muuta õpetajate koormusi sellel 

aastal, mis vajab täiendavat palgaraha ca 70 000 eurot. Samuti võiks olla võimalus premeerida 

õpetajaid, kelle õpilased on hästi esinenud olümpiaadidel. 

Vahur: Minu ettepanek Evaldile: kuna mängureegleid muudeti alles nüüd ja Evald koostas 

oma palgaarvestused vanast jaotusprintsiibist lähtudes, siis peaks Evald tegema ettepanekud 

põhieelarvesse valda nüüd ja kohe, mitte jääma lootma lisaeelarvete peale. 



Evald: Teen täiendava ettepaneku hariduskomisjonile. 

 

3. Suure-Jaani Kooli kokkutulek 26. august 2022 

Evald: Kokkutulek on planeeritud 26. augustiks 2022. aastal. Kooli töörühm on kokku saanud 

kahel korral ja on arutatud esialgseid plaane ja mõtteid. Olemas on kaks kontonumbrit, kuhu 

hakatakse osalustasu koguma. 

 

4.  Ettepanek sulgeda Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoha 

lasteaiarühm Täksikud ja Sürgavere tegutsemiskoha lasteaiarühm 

Vembu suviseks kollektiivpuhkuseks 27. juuni - 7. august 2022 

Evald: Suure-Jaani Kooli lasteaiad Tääksis ja Sürgaveres soovivad minna kollektiivpuhkusele 

27. juunist kuni 7. augustini 2022. Kuna tegemist on liitrühmadega ja selleks, et 

lasteaiaõpetajad saaks oma puhkusepäevad täis, minnakse kollektiivpuhkusele. 

Aili: Seitsme aasta jooksul on olnud kaks peret, kellel on tekkinud probleeme lasteaia 

sulgemisega. Üks pere leidis lahenduse oma lähikondsete abiga ja teine kasutas valla 

valvelasteaeda. 

Hoolekogus vastuhääli sellele ettepanekule ei ole. 

OTSUS: Hoolekogu on nõus Tääksi ja Sürgavere lasteaiarühmade sulgemisega 

kollektiivpuhkuseks perioodil 27. juuni kuni 7. august 2022. 

 

5. Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade lasteaiarühmade kodukorra 

muudatus 

Evald: Praegu on lasteaiarühmade kodukorras üldsätete 2. punktina kirjas, et lasteaias on 

liitrühm, kus käivad 2–7aastased lapsed. Aga koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõige 4 ütleb, 

et liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed, ja § 10 lõige 1 ütleb, et valla- või 

linnavalitsus loob vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle 

elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, 



võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Seega tuleb lasteaedade kodukorrad 

nimetatud seadusega kooskõlla viia. 

Vahur: Kui nüüd näiteks liitrühmas on juba kaks-kolm pooleteiseaastast last, siis õpetajate 

tähelepanu teistele lastele väheneb ja võib ka tekkida ohtlikke olukordi. Kui me teeme 

kodukorra seadusele vastavaks, kas siis lisatööjõudu on ka ette nähtud? 

Evald: Kui liitrühmas on selle vanusega lapsi rohkem kui üks-kaks, siis ettepanek 

lisapersonali jaoks on põhjendatud. Kui see olukord tekib, siis tuleb meil pöörduda 

hariduskomisjoni poole lisarahastuse osas.  

ETTEPANEK: Muuta Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade 

lasteaiarühmade kodukorra üldsätete punkt 2 järgmiseks: 

2. Lasteaias on liitrühm, kus käivad 1,5–7aastased lapsed. 

OTSUS: Hoolekogu on nimetatud muudatusega nõus. 

 

6. Parkimine Suure-Jaani koolimaja juures 

Evald: Koolile ja vallale on tulnud kaebused, et parkimine Suure-Jaani koolimaja juures on 

ohtlik, just hommikuti kella 8–9 vahel. Seal pargivad/peatuvad õpetajad, 

gümnaasiumiõpilased, bussid ja lapsi kooli toovad vanemad. Kooli juhtkond, õpetajad ja 

õpilasesindus on seda teemat arutanud mitmeid kordi, samuti oli vallas eelmine nädal see 

küsimus arutlusel. Otsustati teha Transpordiametile ettepanek, et liiklusohtlike kohtade 

likvideerimise programmi raames vaadata üle parkimise/peatumise olukorrad. On tehtud veel 

järgmisi ettepanekuid: kool informeerib vanemaid, kuidas toimub parkimiskorraldus kooli 

juures, koolibussid võiksid hakata peatuma hoopis Suure-Jaani bussijaamas, võiks korrastada 

parkimise/peatumise märgistust ja lisada ülekäiguradasid. Lumeoludega on parkimine 

koolimaja juures veelgi raskendatud. Seega tuleks teha ettepanek lume äraveoks. 

Gerli: Mina ei ole nõus busside suunamisega bussijaama. Bussidega käivate õpilaste koolitee 

on niigi juba pikem ja samuti on koolibusside graafik tehtud nii, et õpilased jõuavad täpselt 

esimesse tundi. 

Eve: Bussidele peaks jääma kindlasti võimalus peatuda koolimaja ees. 



Erki: Minu jaoks on see pseudoprobleem. Ma viin ka igal hommikul oma last kooli ja ma pole 

kunagi seal täheldanud probleemseid olukordi. Inimesed võiks minna vaatama näiteks 

Viljandi Muusikakooli juurde või Tartu ja Tallinna koolide juurde. Suure-Jaanis on võrreldes 

sellega täiesti elementaarne liiklus. Ehk muuta ainult natuke parkimise/peatumise märgistust, 

kui lumi on sulanud. 

Evald: Võib tõesti juhtuda see, et kui hakkame praegust olukorda lahendama, tekitame hoopis 

uusi probleeme juurde. Aga kool peab tulnud kaebustele reageerima. 

 

7. Jooksvad küsimused 

Arutati teemal, kui kaugele on jõutud Suure-Jaani uue koolimaja projekteerimise/ehitamisega 

ning mida saaks kooli juhtkond ja hoolekogu 2022. aastal selle heaks teha. Valla esindaja 

Kadri andis ülevaate, milline on uue vallavalitsuse seisukoht koolimaja ehitamisega seoses. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 22. veebruaril 2022.  

 

 

Koosoleku juht:      Protokollija: 

 

 

Evald Sepp       Eve Arras 

 

 

 


