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Päevakord 

1. Jooksvad küsimused 
2. Lepingud kooli ja lapsevanemate vahel 
3. Õppemaks 
4. Vanemate rahulolu uuringu kokkuvõte 
5. Arengukavast ja SWOT analüüsi tagasiside 
6. Põhimäärusest 

 
1. Kristel Eeroja-Põldoja sooviavaldus ennast hoolekogu esimehe kohalt taandada rahuldati. 

Uueks esimeheks valiti Fred Öpik, kelle poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed. 
 

Kas koolimajas on vaba ruumi, kus lapsed saaksid koolitööd teha ja kas oleks võimalik soetada 
paar kirjutuslauda? Eraldi ruumi selleks ei ole. Vaiksem koht on II korruse koridoris olev sopp, 
kus on praegu klapiga toolid, mida saab ka kirjutamiseks kasutada. On plaanis soetada paar 
kirjutuslauda. 
 
Muusikakooli Kihnu sõit toimub 15, 16 aprillil. Ööbimiskohti on 25, hind (ööbimine 
hommikusöögiga ja lõuna) on ühele inimesele ~28 eurot. Majutust pakub Puhka Kihnus OÜ. 
Otsustati, et info tuleks laiali saata neile, kes Kihnus esinevad kontserdil (40 min.). Kuna 
kohtade arv on piiratud, ei saa kõiki lapsi kaasa võtta (ainult esinejad). 
 
Kevadel avatakse ettevalmistuskursus. See on rühmaõpe, rühmas on maksimaalselt 11 last. 
Rühmad kujunevad vastavalt eelregistreerimisele. Tunnid hakkavad toimuma maikuus kord 
nädalas. Tunni pikkus on 45 minutit, millest 30 minutit on plaanitud üldmuusikalist tegevust ja 
15 minutit pillide tutvustamist. Tasu tunni eest on nagu õpilasel vabaklassis. 
 
Kooli koduleht on edasi antud arvutidisainerile. Kodulehel peaks kindlasti olema kalender ja 
leht võiks olla aktiivsem. 
 
E-kooli suhtes on palju eriarvamusi. Rühmaõppes oleks E-kool vajalik, kuna laps ja 
lapsevanemad saaksid jälgida hindeid ja koduseid ülesandeid. Üldine arvamus on, et 
lapsevanem peaks huvi tundma lapse õppeprotsessi vastu, suheldes õpetajatega vahetult, läbi 



õpilaspäeviku ja külastades kontserte. Seega pole E-kool muusikakooli spetsiifikat arvestades 
oluline. 
 
Miks klassikalise kitarri erialal saab laps nädalas kaks erialatundi, millest üks viiakse läbi 
grupina? Kitarriõpetaja seisukohalt on see vajalik lapse paremaks arenguks, kuna grupitunnis 
mängitakse nii korraga kui ühekaupa, algajate puhul kasutatakse põhipilli toetava 
instrumendina noodilehtedega viisikandleid. Seega: lapsed õpivad teineteist kuulama ja 
vanemad õppurid motiveerivad oma oskustega nooremaid rohkem harjutama.  
 

2. Õppelepingute sõlmimine on vajalik. Lisaks õppelepingule peaks sõlmima ka pillirendilepingu 
juhul, kui pill on kooli poolt (materiaalne vastutus). Pillirendilepingut ei seota õppelepinguga. 
Pillirendilepingud on juba aastaid olemas ja töös. Kas pillirent teha tasuliseks? Lepingutes on 
täpselt määratletud tingimused. Õppelepingute põhja koostab kooli direktor. 

 
3. Otsustati tõsta õppemaksu alates 01.09.2017. Põhiõppe ja huviõppe tasu alates septembrist 

2017.a. 25 eurot kuus. Vabaklassi  ühe tunni tasu õpilastele on 10 eurot ja täiskasvanule 15 
eurot. 
 

4. Rahulolu-uuringu kokkuvõtte saadetakse hoolekogu liikmetele e-mailiga. Vastajaid oli 
oodatust vähem. 
 

5. SWOT analüüsi tagasiside hoolekogu poolt oli kommenteeriv, uusi ettepanekuid ei tulnud.  
Vaadati läbi ka arengukava tegevuskava, mõningad punktid tulevad õppenõukogus arutlusele. 
Arengukava peab valmima aprilli (2017) lõpuks, et volikogu saaks selle mais kinnitada. 
 

6. Muusikakooli põhimäärust tuleks muuta ja lühemaks teha. Kõikidelt hoolekogu liikmetelt on  
ettepanekuid oodatud. Koos kevadel korrigeeritud õppekavadega võiks valmis saada ka uus 
põhimäärus.  
 
 
Hoolekogus otsustati: 
 

1. Uueks esimeheks hääletati ühehäälselt Fred Öpik. 
2. Kooli direktor koostab õppelepingute põhjad. 
3. Õppemaks tõsta alates 01.09.2017 25 eurole kuus. Vabaklassi õpilasele hakkab ühe 45 

minutilise tunni tasu olema 10 eurot ja täiskasvanule 15 eurot. 
4. Muusikakooli lastevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte saadetakse hoolekogu liikmetele e-

mailiga. 
5. Muusikakooli arengukava peab valmima aprilli lõpuks. 
6. Õpilastele tehakse koolimaja II korrusele kirjutuslauaga õppimisnurgake. 
7. Mais 2017 avatakse eelregistreerimisega ettevalmistuskursus. 
8. Kooli koduleht peaks olema aktiivsem. Hetkel tegeleb lehega disainer. 
9. Kihnu sõidab õpetajate poolt valitud kontsertgrupp. 

 
 
 
 
Protokollija: Katrin Mägi  

 



 
  

 
 


