MÄÄRUS
Hellamaa

23. märts 2007 nr 1

Muhu Põhikooli pedagoogide
töötasustamise aluste kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2; § 22 lg 1 p 36 ning Põhikoolija gümnaasiumiseaduse § 45 lõige 2, Muhu Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kinnitada Muhu Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused 2007.aastaks vastavalt lisale 1
2. Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 21.04.2006.a. määrus nr 15 “Muhu Põhikooli
pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine”.
3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2007.a.

Kadri Tüür
Volikogu esimees

Lisa 1
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu
23.03.2007.a. määrusega nr 1

Muhu Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused
Muhu Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” §
45 lõike 1 alusel, arvesse võttes Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003.a määrust nr 37
“Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” ning Vabariigi Valitsuse
01. veebruari 2007. a määrust nr 28 Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a määruse nr 37
“Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine“ muutmine”
§ 1. Reguleerimisala
Määrust kohaldatakse 2007. aastal Muhu valla munitsipaalomandis oleva Muhu Põhikooli (edaspidi kool)
direktori, õppealajuhataja ja pedagoogide töötasustamisel.
§ 2. Direktori palgaaste ning vahetu õppe-ja kasvatustöö
(1) Kooli direktori palgaaste on lähtudes õpilaste arvust koolis 27
(2) Õppealajuhataja palgaaste on üks aste madalam direktori palgaastmest.
§ 3. Pedagoogide palgaastmed
(1) Kooli pedagoogide palgaastmed on järgmised:
1) noorempedagoog
19
2) pedagoog, huvijuht, logopeed
20
3) vanempedagoog
22
4) pedagoog-metoodik
25
(2) Kasvatajate ja ringijuhtide palgaaste on 18.
§ 4. Palgaastmete rakendamine
(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud palgaastmeid kohaldatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide
kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus või kes on asunud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
vastavat kõrgharidust omandama.
(2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgaaste on kaks astet
madalam sama ametijärguga kõrgharidusega pedagoogi palgaastmest.
(3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palgaaste
on keskhariduse ja keskerihariduse puhul 14 ning kõrghariduse puhul 16.
§ 5. Pedagoogide palgamäärad
(1) Kooli pedagoogide palgamäärad on järgmised:
Palgaaste
Palgamäär
Palgaaste
14
5480
21
15
5900
22
16
6330
23
17
6760
24
18
7220
25
19
7800
26
20
8260
27

Palgamäär
8850
9440
10050
10680
11400
12060
12790

Palgaaste
28
29
30

Palgamäär
13540
14450
15370

§ 6. Lisatasude määramine
(1) Direktoril on õigus määrata käskkirjaga lisatasusid aasta eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires
järgmistel juhtudel:
1. Saavutatud tulemused olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel järgmiselt:
1.1. 1. koht - 600 krooni
1.2. 2. koht - 550 krooni
1.3. 3. koht - 500 krooni
1.4. Vabariigis osalemisel – 600 krooni
1.5. Grandprice - 600 krooni
1.6. Laureaat - 500 krooni
1.7. Eripreemia - 300 krooni
1.8. Võistkondlike alade korral tasustatakse koolide üldarvestuse järgi saavutatud koha eest
2. Paremate ettevalmistamine olümpiaadideks, konkurssideks ja võistlusteks vastavalt nende
korraldamisele 500 krooni klassigrupp
3. IÕK õpilastele veerandite kaupa ( 750,- krooni õpilane)
4. Asendustundide andmise eest
5. Kolmanda astme konsultatsioonide eest
§ 7. Lisatasu klassijuhatamise eest
Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse pedagoogile lisatasu tema ametikoha palgaastmele
vastavast kuupalgamäärast 15 protsenti põhikoolis põhikooliastme klassis:
nooremõpetajale
830 krooni (aste 14)
nooremõpetajale
1090 krooni (aste 18)
nooremõpetajale
1170 krooni (aste 19)
õpetajale
1240 krooni (aste 20)
vanemõpetajale
1420 krooni (aste 22)
õpetaja-metoodikule
1710 krooni (aste 25)
Klassijuhatajale arenguvestluste läbi viimise eest 80 krooni ühe õpilase kohta
§ 8. Tarifitseerimisnimekiri
(1) Kool koostab õppeaasta alguses tunnijaotusplaani, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava
(2) Kool koostab tunnijaotusplaani alusel koondtarifikatsiooni, mille esitab 15. septembriks
vallavalitsusele.
§ 9. Rakendussätted
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2007.a.

