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1. Õpilaslepingu projekti ülevaatus ja heakskiitmine. 
Arutati, lepingu osade punkti sõnastuse üle. Küsimusi tekitas punkt 2.2.4 koolile kuuluvate 
õppevahendite tagastamise kohta õpilase poolt. Kooli jaoks on probleem, et õpilased ei too 
õpikuid/raamatuid tagasi. 
Hoolekogu liikmetele meeldis lause ‘Olen teadlik, et õppemaksu rakendatakse 1. septembrist 31. 
maini ning õpingute katkestamine õppeaasta keskel ei ole võimalik’ Õpilase lahkumine keset 
õppeaastat on probleemiks ka teistes muusikakoolides. Õpilase lahkudes vähenem õpetaja koormus 
ja tasu, samas ei saa uut õpilast keset kooliaastat asemele võtta. Sellest tulenevalt kannab kool kahju. 
Punkt 2.2.1 (2.2.1. [Esindaja kohustub] tagama Õpilasele Koolis vajalike õppevahendite olemasolu) 
vajab ümber sõnastamist. Peab lahti kirjutama, millised vahendid tagab kool ja mis võib jääda 
lapsevanema kanda (nt pill osade erialade puhul). 
Tekkis küsimus, kas koolil on võimalik avada eriala, mille pilli koolil pole? Direktor ja õpetajad 
leidsid, et põhimõtteliselt on, kui on nõudlust uue eriala vastu. 
Soovitati muuta õpilaslepingu lause ‘Luban kasutada oma lapse nime ja pilti muusikakooli 
kodulehel’ üldisemaks ja laiemaks (nt Luban kasutada oma lapse nime ja audiovisuaalset esitust 
kõigil Nõo Muusikakooli tutvustavatel materjalidel). 
Õppemaksu puudutav jutt on lepingus hetkel dubleeritud. Lause õppemaksu konkreetse summa 
kohta pole vajalik. Piisab punktis 2.2.5 kirjeldatud üldistest määradest (2.2.5.[Esindaja kohustub] 
tasuma õppetasu Nõo Vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel arvetel näidatud tähtpäevaks. Arve 
tasumisel tuleb selgitusse märkida (arve nr.?). Õppetasu suuruse kehtestab Nõo Vallavalitsus oma 
korraldusega. 
Lepingute allkirjastamise kohta informeeriti valla raamatupidamisest, et kõiki lepinguid ei pea 
korraga allkirjastama – allkirjastamist võib läbi viia järk-järguliselt ja esimesel võimalusel. 
Arutleti kuidas allkirjastamist läbi viia – otsustati katsetada esmalt lepingute lastega vanematele 
saatmist. Sel viisil ei pea lapsevanem ise kooli kohale tulema 
Otsus: kooli direktor viib lepingu tekstis sisse soovitatud muutused, saadab selle e-maili teel läbi 
vaatamiseks hoolekogu liikmetele, kes saavad selle samal viisil kinnitada. Seejärel võib alustada 
lepingute allkirjastamist. 
2.  Kas ja kuidas kasutada rahulolu uuringu tulemusi 



Tõdeti, et uuringus oli esindatud arvamuste paljusus. Vastajaid oli protsentuaalselt küllalt vähe. 
Tekkis küsimus uuringu tulemuste adekvaatsuse kohta. Uuringus oli ära toodud palju vastuolulisi 
ettepanekuid. 
Arutleti, kuidas saada rohkem tagasisidet. Uue uuringu võiks järgmisel korral saata lastevanemate 
listi, et saada rohkem tagasisidet. 
Otsus: Direktor lisab uuringus välja toodud ettepanekutele seletused. Kaire Kask teeb uuringu 
tulemused presenteeritavaks. Seejärel pannakse see üles  kodulehele, kus kõik huvilised saavad 
sellega tutvuda. 
 
3.Õpilastele tehakse koolimaja II korrusele kirjutuslauaga õppimisnurgake 
Õppimisnurgake on valmis. See asub teise korruse koridori keskmises sopis. Seal on 2 lauda 
toolidega, lisaks 5 klapp-lauaga tooli. 
 
4. Kontsertreis Kihnu 15-16.04 
Kihnu sõit toimub, hinnakalkulatsioon olemas. Kiiremas korras on vaja panna kokku sõitjate 
nimekiri, et osalevate õpilaste vanemad ei teeks samale nädalavahetusele muid plaane. Hetkel 
seisab nimekirja kokkupanemine õpetajate taga – pole otsustatud, milliseid lapsi kaasa kutsutakse, 
et kontsert tuleks mitmekülgne ja kõrgetasemeline. 
Otsus: õpetajad arutavad teemat 16.03.17 toimuval õppenõukogu koosolekul ja panevad nimekirja 
kokku. 
 
5. Koduleht 
Edaspidi võiks kodulehel olla üleval ka hoolekogu koosolekute protokollid ja ettepanekute tegemise 
koht. Hoolekogu esimehe sõnul on kodulehte uuendada lubanud isik väga hõivatud. 
Otsus: kui järgmise hoolekogu koosoleku toimumise ajaks ei ole uut kodulehte, tuleb leida teine 
tegija. 
 
6. ILOP Projekt - staatus vallavalitsusele esitamiseks, et saada lisarahastust 
ILOP projekti ettevalmistus on graafikus, hinnapakkumised on olemas. Kool taotleb toetust uue 
tiibklaveri ostmiseks saali (esmane prioriteet). Välja on valitud Kawai veidi väiksema tiivaga klaver, 
summas 18000. Valla volikogu on lubanud omaosalust piisavas mahus suurendada. Lisaks 
taotletakse projektis toetust sopransaksofoni ja flöödi ostmiseks. Arutleti ka neljanda pilli lisamist 
nimekirja, kuid siis võib komisjon vähendada toetust klaveri ostmiseks. Komisjoni otsus on 
ettearvamatu. Järgmisel aastal tuleb sama projekt uuesti – saab taotleda toetust nendele pillidele, 
mis sel aastal nimekirja ei mahu (nt uued pianiinod). 
Otsus: projekti asjaajamine on graafikus. Direktor otsutab, mitme pilli toetust taotletakse. 
 
7. Muusikakooli pillipargi inventuur ja ülevaade hoolekogule - millised pillid, millises koguses, 
millises olukorras, kelle käes kasutamiseks, jne muusikakooli käsutuses on 
Ülevaate annab direktor. Tutvutakse kooli inventari nimekirjaga. 
Uusi pille ostetakse siis, kui õpetajatelt tuleb tagasiside, et midagi on puudu või vajab hädasti 
väljavahetamist. Sellega tegeldakse järk-järguliselt pidevalt. 
 
8. Jooksvad teemad 
• Lapsevanemad küsisid õppetöö korralduse kohta reedel 17.03.17. Vastus: õppetöö toimub 
tavapäraselt. Need lapsed, kellel reedel tunde pole saavad tunnistused neljapäeval, ja need, kellel on 
tunnid ka reedel saavad tunnistused reedel. Tunnistusi jagavad erialaõpetajad. 
• Ettevalmistuskursus mai kuus kooli sisseastumiseks -  kuulutus on valmis ja ilmub järgmises 
valla lehes. Tehti ettepanek panna kokku informatsioon lapsevanematele, kes soovivad lapsega 
katsetele tulla (nt millisele erialale kui palju lapsi võetakse jne). Direktor selgitab, et seda ei tea 
täpselt enne, kui maikuu lõpus – vastuvõetavate õpilaste arv (ka erialati) sõltub lõpetajate ja 
poolelijätjate arvust, samuti palgafondist. Hetkel vajab kool hädasti uut kontsertmeistrit, et 



klaveriõpetajate koormus oleks väiksem ja kaoks ära probleemid kattuva kontsertmeistritööga ja 
õpetajatööga seoses. Samuti oleks koolil vaja poole kohaga asjaajajat/direktori abi – valla volikogu 
keeldus, seda ametikohta loomast. 
Arutleti, kui palju õpilasi kool maksimaalselt mahutaks. Tõdeti, et nii väikse kooli kohta, on meil 
küllalt palju edasiõppijaid. 
• Kevadine ansamblipäev – toimub 2-3. juunil. Tehti ettepanek teha kooliga koostööd (nt 
kuulutada 2. juuni mitteformaalseks koolipäevaks), et saaks juba hommikul ansamblipäevaga 
alustada. Esialgne plaan töötubadeks on olemas, lahtine on rahastuse küsimus. Vaja esitada projekt 
rahastuse saamiseks – sellega tegeleb Katrin, Vaido ja direktor. Oleks vaja esialgne informatsioon 
välja panna (kuupäevad nt). 
• Õppemaksu suuruste ettepanekud – on valda saadetud. 
• Arengukava – mustand olemas, tegemata on eesmärkide täitmise osa. See tehakse ära 
järgmisel õppenõukogu koosolekul. 
• Õppekavade uuendamine – plaanis teha suvel (juunis, augustis). Õpetajad vaatavad oma 
osakonna õppekavad üle ja teevad vajadusel muudatusi. 
• Õpetajate poolt tehti ettepanek, et lapsevanemal võiks edaspidi olla kohustus teatada koolile, 
kui tema lapsel on erivajadus. Sel viisil oskavad õpetajad paremini arvestada tema 
eripära/erivajadusega. 
• Lapsevanema küsimus – kas võiks rühmatunnis saadud hinded lapsele päevikusse panna. 
Õpetajad  olid nõus hindeid panema kui päevik on korrektselt täidetud, et mitte kulutada sellele 
väärtuslikku tunniaega. Küsiti ka õppevahendite kodulehele üles panemise võimaluse kohta. Hetkel 
ei näe rühmaõpetajad selle jaoks head lahendust, sest puuduvad e-õpikud.  Solfedžo õpetaja rõhutab, 
et vihik on õpilase peamine õppevahend. 
• E-kooli vajalikkus. Erialaõpetajad ei tunne selle järele suurt vajadust, küll aga 
rühmaõpetajad. Peab uurima erinevaid võimalusi (e-kool.eu, Stuudium vm). Kaire Kask uurib kui 
palju see võiks maksta ja kas see sobiks muusikakooli vajadustega. 
 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12.04.2017, kl 18.00. 


