
Nõo Muusikakooli hoolekogu koosolek  

PROTOKOLL 

Nõo 

Tartu tn 14 

                                                                                                                                             17. Jaanuaril 2017 

 

Algus kl 19:00, lõpp kl 21:00. 

Koosolekust osavõtjad: 

Katrin Mägi (protokollija), Vaido Petser, Ailen Soe, Kristel Eeroja-Põldoja, Fred Öpik, Kaire Kask, Priit 

Randala. 

Päevakord: 

1. Uue hoolekogu tutvustamine, esimehe valimine. 

2. Muusikakooli tööplaan. 

3. Muusikakooli eelarve ja projektid. 

4. Õppemaks. 

5. Koduleht. 

6. Kooli arengukava. 

7. Rahulolu-uuring. 

 

1 Uued hoolekogu liikmed. Lastevanemate esindajad: Priit Randala (vallavolikogu esindaja), Kaire 

Kask, Fred Öpik, Krsitel Eeroja-Põldoja. Õpetajate esindajad: Ott Kaasik, Vaido Petser, Katrin 

Mägi. Õpilaste esindajad: Stegert Johansson, Kaur Huko Käämbre. Hoolekogu esimehe valimine. 

Kandidaadid Fred Öpik (3 häält), Kristel Eeroja-Põldoja (4 häält). 4-häälega osutus valituks Kristel 

Eeroja- Põldoja. 

2 2017 aasta tööplaan. 

Fred: Hoolekogu peaks kindlatel aegadel kokku tulema. Kõik koosolekul olulisimad teemad 

panna exeli tabelisse.  



Kaire: Sisseastumise teema vajab täpsemat arutelu. Samuti õpetajate koormused, laste 

liikumine.  

Kristel : miks eelklass ei tee sisseastumiskatseid?  

Ailen: katsed varem juba tehtud.  

Katrin: tuleks arutada õpetajate palgaküsimust lähitulevikus. 

Ailen: tänasel koosolekul õpilasesindus ei osale, sest aeg on hiline. Millal üldse kutsuda õpilasi 

koosolekule? 

Kaire: siis, kui on konkreetselt otseselt lapsi puudutavad  teemad 

3 Eelarve ja projektid 

Ailen: pedagoogide palgad tõusevad 10 % (jagab tutvustamiseks eelarve blanketi) 

Priit: ülevaade eelarvest peaks olema koosolekul osalejatele saadetud eelinfona. Ja seda oleks 

pidanud 2 kuud varem tegema 

Kaire: arutelu on hiljaks jäänud 

              Priit: eraldi saalirentimiseks inimest ei ole mõtet palgata.  

             Vaido: peaks olema erialainimene. 

             Fred:  kuhu laekuvad sponsorrahad?  

            Priit: valla arvele. Ei ole võimalik otse koolile kanda. Võin küsida vallast kas saaks eraldi kontot                         

teha. 

            Kaire: kui teha MTÜ, saaks erinevate ürituste toimumise eel sponsorlust.  

            Kristel:  läbi MTÜ  

           Priit: võiks MTÜ olla, mida kontrollib hoolekogu 

           

          Uute instrumentide projektipõhine hankimine.  

Ailen: Plaanis on soetada uus tiibklaver projektirahadega. Igal pillil on ILOP-ilt ette nähtud oma 

toetussumma, ülejäänu on omaosalus.  8000 on saaliklaveri ostuks eelarves olemas, vaja oleks 17000 

(klaver maksab ~ 25000 eurot). Võimalused: annetusega kontserdid, sponsorid, kodanikeühendused, 

hooandjasse pillisoov koos konto loomisega. 

Ailen: vaja oleks ka ühte klassi pianiinot (jutt käib uutest pillidest). Kuidas leida sponsoreid? Hooandja 

kaudu saaks muretseda klassipilli. 



Kristel: Kuressaare muusikakooli tšelloannetusprojekt läbi hooandja läks edukalt. Võiks ka meil teha. 

Võin anda heategevuskontserdi.  

Priit: kui tuleb esineja, siis tema piletirahast teatud protsent läheb pillifondi 

Ailen: leida võimalikult palju kanaleid annetuseks. Leida esinejaid, kelle kontsertidel toimuks annetamine 

Fred: võiks olla tutvustav flaier pilli soetamiseks 

4 Õppemaks 

Ailen:  õppemaksu tõus võiks  siduda miinimumpalgaga  5,5% 

Priit: ei pea siduma, võib edaspidi arutada, tõstame N: iga aasta 5€ kaupa 

Kaire: võiks siduda miinimumpalgaga nagu lasteaias 

Ailen:  õppemaksu aastas laekus  17 325 eurot .  

Kaire: peaks olema koondarve, kuna kõik on ju vallakodanikud. Võiks olla ka võimalus eriala õppida 3x 

nädalas . 

Fred: isikuandmed peaks olema vallast kättesaadavad 

Priit: küsin vallast järgi, miks ei saa otse lastevanemate andmebaasi kasutada 

5 Kodulehe teema 

Ailen: kodukas asub alates detsembri lõpust  EENetis, paremad võimalused muutusteks.  

Katrin: kodulehe formaat vajaks muutmist ja uuendamist, et seda saaks sisuga lihtsamalt täita 

Fred:  vaatan mida kodulehel muuta ja esitan hoolekogule oma ettepanekud 

Ailen: kontakteeruda olemasoleva koduka kujundajaga, Kristel Söödiga 

6 Kooli arengukava 

Ailen:  saadan kõigile hoolekogu liikmetele meili teel esialgse  SWOT-analüüsi tutvumiseks ja 

ülevaatamiseks. Tagasisidet ootan samuti meili teel. 

7 Rahuloluuuring 

Fred: 23 vastanut. Kas teha täiendav küsitlus? 

Priit: meeldetuletus kõigile, kes pole veel täitnud. 25.ndaks jaanuariks koguda nendelt, kel täitmata. 

Järgmise koosoleku kuupäev:  15. Veebruaril kell 18.00 



Fred: Muusikakooli põhimäärus läbi lugeda ja teha ettepanekuid (järgmiseks korraks).  

Info liikumine – õppetöösse puutuv otse õpetaja kaudu rühmade listid või erialaõpetajad telefon. Kooli 

üldinfo kodukal, infotahvlid, õpilaspäevikud,  FB. 

 

Koosolekul otsustati:  

1.Hoolekogu hakkab  koos käima kord kuus niikaua kui ei määrata teisiti, õpilasesindus kutsutakse 

koosolekule kui on konkreetselt lapsi puudutavad teemad. 

2.Hoolekogu liikmete omavaheliseks suhtlemiseks tehakse list. 

3.Solfedzo õpetaja peaks järgmisel koosolekul osalema, et arutada rühmatundidega seonduvat. 

4.Järgmisel koosolekul tuleks arutada  MTÜ loomise teemat ja saaliklaveri soetamiseks puudujääva 

summa leidmise võimalusi. 

5.Kodulehe formaat vajab ülevaatamist ja uuendamist. Seda teeb Fred Öpik ja esitab järgmisel 

koosolekul oma ettepanekud.  

6.Tutvuda kooli põhimäärusega ja teha ettepanekuid järgmiseks korraks. 

 

 

 

Protokollija 

 

Katrin Mägi             


