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Koosoleku päevakord:

1. Parkimisest

2. Regiooni kontsert 20.04.2018.

3. Ettepanekud juhi konkursi tingimuste osas.

1. Parkimisest

Neli lapsevanemat (nimed ei ole hoolekogule teada) on pöördunud vallavalitsuse poole 

ettepanekuga mitte lubada õpetajatel muusikakooli kõrval parkida, sest see segab lapsevanematel 

sinna parkimist ja autode ümberpööramist.

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab osa sellest platsist jääma vabaks. Õpetajad on teinud 

ettepaneku parkla joonida, et autosid ei pargitaks avariiväljapääsudele liiga lähedale. Õpetajatel on 

vaja siiski seda parklat kasutada, sest sageli transporditakse hulgaliselt pille. Samuti viibivad 

õpetajad kõige pikemalt majas. Lapsevanemad võiks parkida gümnaasiumi parklasse, mis asub 

teisel pool parki. Vald võib edaspidi kogu parkimiskorralduse üle vaadata, kui peab seda vajalikuks.

Toimub hääletus, kas lubada õpetajatel muusikakooli kõrval ka edaspidi parkida.

Otsus: õpetajad võivad parkida kooli kõrvale, lapsevanemad gümnaasiumi parklasse (kui 

muusikakooli kõrval ruumi ei ole). Kõik hoolekogu liikmed hääletasid otususe poolt.

2. Regiooni kontsert 20.04.2018. 17.00



Tartu regiooni kontsert toimub Nõo Muusikakoolis 20.04.2018 kell 17.00. Seoses 

muusikakooli direktori peatse lahkumisega ametist, on ürituse peakorraldajaks hoolekogu liige 

Kristel Eeroja-Põldoja. Tema paneb kokku kavad ja vastutab muu korraldusliku poole eest.

Kuna üritus toimub reedesel päeval, mis on koolipäev, siis ei saa teha muusikakoolis tunde 

tavapärase tunniplaani alusel, vaid ainult teatud kellaajani (nt kl 15). Esinejate proovide algusaeg 

sõltub sellest, kui palju neid kokku tuleb (iga külaliskool saab oma klassi, kus olla).

Kitarrikonkurss toimub seekord siiski H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis.

3. Ettepanekud juhi konkursi tingimuste osas.

Seoses Nõo Muusikakooli direktori lahkumisega ametist, tuleb valida koolile uus direktor. 

Käesoleva õppeaasta lõpuni täidab direktori ülesandeid kohusetäitja ning järgmiseks õppeaastaks on

plaanis valida muusikakoolile uus direktor.

 Hoolekogu arutas põhjalikult, milline peaks olema Nõo Muusikakooli uus direktor. Võrreldi 

erinevate muusikakoolide direktori-konkursside tingimusi ja sõnastati enda omad. Hoolekogu 

tingimused direktori valimiseks on kirjas protokolli Lisas. Rohelisega on märgitud need punktid, 

mida hoolekogu kõige olulisemaks pidas. Oma ettepanekud tingimuste osas teevad ka teised 

instantsid vallas (nt valla arenguelu komisjon).

Tehti ettepanek, et vallal võiks olla üks professionaalne projektikirjutaja, kes teeks seda tööd

kõigi valla allasutuste jaoks.

Järgmine koosolek toimub 26. märtil kell 19.00



Lisa 1

Koolijuhi ülesandeks on tagada kooli tulemuslik toimimine ja areng koostöös koolipidaja ning 

hoolekoguga.

Nõudmised kandidaadile

Eeldame, et tulevane koolijuht:

• on soovitavalt muusika-alase kõrgharidusega;

• omab pedagoogilist töökogemust;

• omab soovitavalt juhtimiskogemust;

• on õpi - ja otsustusvõimeline, hea planeerimis- ja analüüsioskusega;

• on väga hea suhtlemis-, koostöö – ja esinemisoskusega.

Kasuks tuleb: projektikirjutamise ja –juhtimise kogemus ja võõrkeelte oskus.

See järgmine osa on mitmetes varasemates muusikakoolijuhi konkursikuulutustes sees olnud, teistel 

jälle mitte.

Omalt poolt pakume:

• võimalust ellu viia uusi arenguid kooli edukaks toimimiseks

• huvitavat ja arendavat tööd professionaalses, ühtehoidvas meeskonnas

• ametialast täiendõpet

• motiveerivat töötasu ja pikka põhipuhkust (palga ja puhkuse osas hoolekogu kaasa rääkida 

ei saa)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel alates …

Kandideerimiseks esitada: 

Sooviavaldus koos motivatsioonikirjelduse ja palgasooviga, CV ja väljavõte haridust tõendavast 

dokumendist ning nägemus Nõo Muusikakooli arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate 

tulemustega.


