
                   Kinnitatud direktori käskkirjaga 25.09.17. 

 
Pärnu Vabakooli alustava õpetaja stipendiumi määramise tingimused ja kord 

 

1.  Stipendiumi üldsätted 

1.1. Pärnu Vabakooli õpetajate arengut toetav alustava  õpetaja stipendium (edaspidi 
stipendium) väärtustab eelarvevahendite olemasolul kahe esimese tööaasta jooksul alustavaid 
õpetajaid, kes asuvad tööle kvalifitseeritud õpetajana vahetult pärast kõrgkooli lõpetamist või 
omandavad kvalifikatsiooni oma 1. tööaastal. 

1.2. Stipendiumi saaja peab töötama Vabakoolis põhikohaga, koormus on vähemalt 0,75. 
Stipendiumi suurus arvutatakse proportsionaalselt koormusega.  

1.3. Stipendiumi saajalt eeldatakse:  

1.3.1. Pärnu Vabakooli väärtuste ja maine hoidmist; 

1.3.2. oskust õpilasi innustada, õppetööks positiivset õhkkonda luua ning õpilaste arengut 
toetada;  

1.3.3. valmisolekut omandada ja kasutada õppetöös koostöiseid ja õppijate iseseisvust 
toetavaid õppemeetodeid ning edendada kooli fookusteemasid; 

1.3.4. meeskonnatööoskust ja -tahet;  

1.3.5. usaldusväärsust, adekvaatset enesehinnangut ja positiivset eluhoiakut; 

1.3.6. vanust kuni 30 aastat stipendiumi taotlemise hetkel;  

1.3.7. Pärnu Vabakoolis töötamist vähemalt 3 aastat. 

 

2.  Stipendiumi taotlemine ja maksmine 

2.1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb õpetajal esitada kirjalik või elektrooniline taotlus kooli 
direktorile hiljemalt 1. septembriks Pärnu Vabakoolis õpetajana alustamise aastal.  

2.2.  Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus 1. tööaastal ja 75 eurot kuus 2. tööaastal 
brutotasuna täistööaja korral.  

2.3. Stipendiumi maksmise aluseks on Pärnu Vabakooli direktori käskkiri.  

2.4. Taotlejaga sõlmitakse leping vastastikuste õiguste, kohustuste ja vastutuse fikseerimiseks 
ühe kuu jooksul alates taotluse tegemisest. Lepingus sätestatakse: 
2.4.1. stipendiumi saamise otstarve, suurus ja tasumise aeg ning viis; 



2.4.2. poolte õigused ja kohustused; 
2.4.3. vastutus lepingu rikkumise korral. 
 
2.5. Stipendiumi makstakse alates esimesest töötatud täiskuust igakuiselt samaaegselt 
lepingulise töötasuga.  
 
 
3. Stipendiumi maksmise peatumine makse nominaalaja jooksul 
 
3.1. Rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal alustava õpetaja stipendiumi 
ei maksta. Stipendiumi väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ning 
lapsehoolduspuhkuse lõppemist siduvusaja jooksul. 
3.2. Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohuslasele alustava õpetaja 
stipendiumit ei maksta. Stipendiumi väljamaksmist jätkatakse pärast ajateenistuskohustuste 
täitmise lõppemist siduvusaja jooksul. 
3.3. MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi eelarvevahendite ettenägematu vähenemise korral võib 
MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi juhatuse otsusega alustava õpetaja stipendiumi peatada kuni 
juhatuse otsuseni taastada stipendiumi väljamaksmine. 
 
 
 
 
 
  


