
Nõo Muusikakool 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

Nõo vald 29.08.17

Algus 18.00, lõpp 19.30

Juhatas: Fred Öpik
Protokollis: Hanna Kõrvel
Võtsid osa: Kaire Kask, Kristel Eeroja-Põldoja, Vaido Petser, Katrin Mägi, Priit Randala. Kutsutud 
Nõo Muusikakooli direktor Ailen Soe. 

PÄEVAKORD: 

1. Õpilaskoha lepingute ja arvetega seonduv 

2. Ülevaade 2017. aastal vastu võetud uutest õpilastest, kandideerimine, väljalangevus, 

õpetajate koormused 

3. Õppekavade muutmine 

4. E-kool 

5. Avalik konkurss töötajate leidmiseks ja tingimused 

6. Muud küsimused 

1. Õpilaskoha lepingute ja arvetega seonduv

Kooli direktor Ailen Soe informeeris, et uued lepingud on valmis. Valla sekretär formuleeris ümber 

mõne punkti sõnastuse, et likvideerida tekkinud küsitavused. Uus leping on nüüdsest kasutusel. 

Veel sõlmimata lepinguid hakatakse allkirjastama 1. septembrist. Nende lastevanematega, kes ei ole

nõus lepingut allkirjastama, tegeldakse eraldi.

Ühel lapsel on eelmisest õppeaastast õppemaksu võlgnevus. Hoolekogul on õigus laps kooli 

nimekirjast võlgnevuste tõttu välja arvata. Siiski otsustatakse seda hetkel mitte teha. Kuna arvete ja 

laekumistega tegeleb alates 2017. a kevadest vald, siis ei pea kool sellesse teemasse sekkuma.

Otsus: direktor võtab kontakti lapsevanemaga, et teada saada, kas laps üldse soovib koolis jätkata.

2. Ülevaade 2017. aastal vastu võetud uutest õpilastest, kandideerimine, väljalangevus, 

õpetajate koormused



Uusi õpilasi kokku 16 ja nad jagunesid erialati järgmiselt: akordioni eriala 0, flööt 1, 

klarnet/saksofon 2, klaver 6 (4 algajat, 2 õpilast tulevad teistest koolidest), kitarr 3, viiul 1, 

löökpillid 3. Kui keegi neist otsustab siiski mitte tulla, pakutakse kohta nendele lastele, kes jäid 

algul joone alla.

3. Õppekavade muutmine

Uuendatud õppekavad on valmis. Kui täiendusi ei lisata, sisestatakse peatselt EHIS-sse. Osadel 

erialadel pole vaja õppekava muuta (nt plokkflööt).

Sellest aastast alates algab muusikalugu 4. klassist. Tunni põhirõhk jääb muusika 

kuulamisele, mis on tänapäeva lastel üsna piiratud.

Varasema 4 veerandi asemel on nüüdsest õppeaasta jaotatud kaheks poolaastaks - 

koondhindeid pannakse 2 korda aastas (detsembri lõpus ja juuni alguses). Erialaarvestusi, hindelisi 

kontserte jms tehakse ka jooksvalt vastavalt osakonna tööplaanidele kogu õppeaasta jooksul.

Õppetöö koolis jaotub 4 õppevormi/õppekava vahel:

1) põhiõpe – põhiline õppevorm

2) huviõpe – neile, kelle võimekus ei lase täita põhiõppe nõudeid. Kasutatakse võimalikult vähe.

3) õppekavaga vabaklass – ilma rühmaaineteta (solfedžo, muusikalugu), neile lastele, kes ei sobi 

rühmatundi (eriavajadus), aga pillitunnis on püüdlikud. Õpilase üleviimise õppekavaga vabaklassi 

otsustab õppenõukogu.

4) vabaõpe – ilma õppekavata, tunnihind 10 EUR (koolinoortel).

Otsus: kinnitada uuendatud õppekavad.

4. E-kool
E-kool tuleb alates septembrist rühmaainetesse (solfedžo, muusikalugu). Kasutatakse eKooli 

süsteemi. Taotlusi juurdepääsuks saab esitada alates 1. septembrist. 1.-4. klassile jääb 

kohustuslikuks kasutada rühmaainetes ka muusikakooli päevikut.

Otsus: Hanna Kõrvel saadab lastevanematele infokirja eKooli kasutuselevõtu kohta.

5. Avalik konkurss töötajate leidmiseks ja tingimused

Uusi õpetajaid tuleb sel sügisel 3. Löökpillide eriala võtab üle Raivo Rebase õpilane, kes teeb sama 

tööd ka Räpina Muusikakoolis. Olemas on ka uus kontsertmeister ja solfedžo õpetaja. Solfedžo 

õpetaja kohale tuli 4 kandidaati. Vaja oleks veel ka pärimusviiuli õpetajat, sest praegune õpetaja 

plaanib minna vanemapuhkusele. Kasulik oleks leida pärimusviiuli õpetaja, kes oskaks õpetada ka 

klassikalist viiulit.

6. Muud küsimused



1) Nõo Muusikakoolil täitub sel sügisel 45. tegutsemisaastat. Juubelikontsert on esialgu 

plaantud 10. novembrile. 

2) 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev. Kooli kontsert muusikapäeva puhul toimub 2. 

oktoobril. Kui koolile tuleb pakkumisi väljastpoolt, siis võetakse ka need meeleldi vastu.

3) Lastevanemate üldkoosolek on planeeritud septembri viimasele nädalale (25.-29. 

september). Selleks ajaks on tunniplaan paika saanud ja parem aega määrata.

4) Lõppenud suvel teostati muusikakoolis garantiiremonti. Probleemiks on jätkuvalt 

põrandaküte, mis näiteks õpetajate toas on mõne koha peal ebaloomulikult kuum ja teises 

kohas jääkülm.Ehitaja tegeleb probleemiga kütteperioodil.

5) Tunniplaani tegemist pole veel alustatud, sest põhikool ei ole oma tunniplaani paika saanud. 

Lisaks peab ootama Triiniksi aegu. 

6) Ettevalmistuskursused sisseastujatele toimisid eelmisel kevadel hästi. Seetõttu plaanitakse 

seda ka edaspidi jätkata. Seevastu avatud use päeval oli vaid 1 huviline.

7) Klaveri mentorlusprogramm. Edaspidi on ka meie koolil lubatud osaleda Tulevikumuusikute

programmis (kõikidele erialadele). Programmis osalemiseks peab õpilane sooritama 

sisseastumiseksami (Elleri-koolis). Programmi raames saab õpilane lisaks oma kooli 

tundidele ühe pillitunni nädalas mentorõpetaja juures. Oma kooli erialaõpetaja peab 

õpilasega kaasas käima. Eriala arvestused, eksamid, esinemised toimuvad mentorkoolis. 

Teine võimalus on käia meistriklassides (alati ei pruugi meie koolile laieneda). Õpetaja võib 

ka omal initsiatiivil õpilastega käia ette mängimas.

8) Esmakordselt läks Nõo Muusikakoolis üks õpilane akadeemilisele puhkusele.

9) Fred Öpik teatas oma lahkumisest hoolekogu koosseisust. Järgmisel lastevanemate 

üldkoosolekul valitakse tema asemel uus liige.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub vahetult peale lastevanemate üldkoosolekut.


