Põlva Kunstikooli hoolekogu koosolek 22.09.2022
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.

Hoolekogu uute liikmete tutvustus ja hoolekogu esimehe valimine
Põlva Kunstikooli 2023. a planeeritav eelarve
2022/23 I poolaasta ülevaatused ja planeeritud üritused Põlva Kunstikoolis
Hoolekogu tööplaan 2022/23 õ-a

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosolek algas 18.00.
Kohal viibisid: Tiiu Rüütle, Mart Vester, Marelle Miil, Kaie Puik, Kristel Pai, Rivo Kenk,
Tiina Tomingas, Anne Prangel
Puudusid: Merle Põlluveer, Regina Pala
1. Põlva kunstikooli hoolekogus ei osale enam 2022. a sügisest Kaire Zopp ja Inna Lind.
Kaire Zopp oli hoolekogu esimees, seega on uuel hoolekogu koosseisul kohustus leida
endi hulgast uus juht.
Uued liikmed: Marelle Miil – õppurite esindaja,
Tiina Tomingas – lapsevanemate esindaja, Anu Kolk – lapsevanemate esindaja
Ettepanekud hoolekogu esimeheks: Kristel Pai
Kõik kohalolnud hoolekogu liikmed poolt.
OTSUS: Põlva Kunstikooli hoolekogu esimeheks kinnitada Kristel Pai.

2. Kunstikooli direktor Anne Prangel annab ülevaate 2022. aasta eelarvest
Kuna 2022. a vähenes oluliselt HTM toetusena eraldatud raha, saab 2022.a kasutada
vastavat toetust vaid ringijuhtide töötasudeks.
Kunstikoolis tegutseb keraamika, arvutigraafika ja kunstilabori huviring 2 t nädalas.
2022. a kadus ühtlasi huviringide tegevuseks materjalide hankimine HTM toetusrahast.
Selleks vajaminev summa tuleb leida kooli eelarvest õppevahenditeks ettenähtud rahast.
Seega 2023. a taotlusse õppevahendite summa peab suurenema, sest kasvavate hindade
juures pole teisiti võimalik toime tulla.
Seniselt 6900 9000 eurot õppevahenditeks.
Anu Kolk teeb ettepaneku kohtumiseks õppevahendite teemal Koit Noogiga.
Muud eelarves kajastatud summad jääksid samaks.
Muutuks tööjõukulude rida seoses sellega, et 2023 kehtestub uus alampalga määr.
3. 2022/23 õ.- a I poolaasta on kulgenud plaanipäraselt.
Planeeritud sügislaager Otepää Veski baasis toimumisajaga 7.-9. oktoober 2022. Laagri
hinnas 40.- eurot sisaldub majutus ja toitlustus 3 korda päevas.

2022. a toimus suvine maalilaager Karepa noortelaagri territooriumil 19.-24. juulini. Laagris
toimunud õppetöö käigus külastati Richard Sagritsa muuseumi Karepal ja Viinistu
Kunstimuuseumi. Mõlemad külastused 36.- ja 120.- on siiski arvestatav summa. Aastas kulub
muuseumide ja näituste külastustele kooli poolt tasutud pileti summat silmas pidades
ligikaudu 500.- eurot.
Kui rahaliselt on võimalik, soovime külastada TÜ Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi
novembris – detsembris.
Ülevaatused ja hindamine on planeeritud detsembri algusesse
12.12 – I kursus
13.12 II kursus
14.12 III kursus
15.12 IV kursus
16. 12 toimub kunstikoolis õpinguraamatute üleandmine põhiõppele.

Planeeritava juubelialbumi kokkupanek jätkub, raha selle trükkimiseks on kantud eelmisest
eelarveaastast praegusesse. 2022. a on saanud valmis uue juubelialbumi layout ja ülesehitus.
Materjali on kogutud kokku poole ulatuses. Koolil on raha 1500 eurot, mis on üle kantud
eelmisest aastast ja mis on trükkimise ja materjali (paber, kaaned) raha. Albumi valmimisega
aga läheb kindlasti veel aega, enne kui selle saab trükikotta saata. Sellepärast teen kindlasti
ettepaneku seda raha edasi järgmise aasta eelarvesse kanda. Kuna minu töö pole ainult
materjali kogumine ja koondamine, võtab see kõik omajagu aega. Lisanduvad küsitlused,
kirjade saatmine, ja tekstide kokkupanek ja kontroll, seega on sisuline põhitöö alles ees.
Sellest lähtuvalt on võimalused , et anname selle järgmisel aastal välja – septembris 2023.

4.Planeerime hoolekogu uue koosoleku jaanuari 2023. Täpsema kuupäeva määrame jaanuaris.
Koosolek lõppes . Protokollis Anne Prangel

Koosolek lõppes 19.30
Protokollis Anne Prangel
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