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Koosoleku päevakord:

1. Kevadisest ettevalmistuskursusest.

2. Ansamblimängupäevad.

3. Kodulehe uuendamine, FB grupi haldmine.

4. Kohal algatatud küsimused.

1. Kevadisest ettevalmistuskursusest.

Ettevalmistuskursus muusikakooli sisseastujatele tuleb samamoodi nagu eelmisel aastal. Kursus 

toimub kahel päeval. Sisseastumiskatsed on 8. juunil. Eraldi lahtiste uste päeva ei tehta, sest 

eelnevatel aastatel pole olnud huvilisi.

Lasteaiakontsert tuleb mais. 

Sel aastal lõpetab muusikakooli 1 õpilane, lisaks on mõned katkestajad/väljalangejad. Juurde

on plaanis rohkem õpilasi võtta. Arutluse all on eelklassi ja esimese klassi õppetöö korraldus 

(konkreetne lahendus sõltub sisseastujate vanusest).

2. Ansamblimängupäevad.



Ansamblimängupäev toimub 1-päevasena 2. juunil. Kavas on traditsiooniline asamblite kontsert 

ning Nõo Muusikakooli vilistlase Kertu Soonbergi muusikateraapia töötuba. Õp Katrin Mägi 

tegeleb selle korraldamisega.

3. Kodulehe uuendamine, FB grupi haldmine.

Kodulehe toimetamise võttis üle õp Kristel Sööt. Facebook’i lehte ta praegu ei ole teinud.

Hetkel on muusikakoolil 4 erinevat infokanalit: koduleht, FB lehekülg, eKool ja lastevanemate list. 

Lisaks on õpilastel päevik, kuhu erialaõpetajad oma info kirjutavad. Kuna kanaleid on palju ja kõigi

haldamiseks ei jätku jõudu , on info jagamine killustatud ja ebajärjepidev. Osad õpetajate esindajad 

pakuvad välja, et koduleht jääks ametlikuks peamiseks infokanaliks ja eKool õppetööga (eeskätt 

rühmaainetega) seotud info allikaks. Lapsevanemate esindajad peavad oluliseks FB’i. Varem tegi 

FB lehte üks õpetaja vabatahtlikult. Hetkel ei tee seda keegi. Ühiselt jõuti järeldusele, et FB jääb 

puhtalt reklaami jaoks (kontserdikuulutused, ürituste järelkaja jms), eKool õppekorralduse 

infokanaliks ja koduleht ametlikuks infokanaliks nii õppekorralduse (tundide ajad, rühmad, 

dokumentatsioon), kui esmatasandi teabe jaoks (kontserdid, konkursid jms).

4. Kohal algatatud küsimused.

• Nõo Vallavolikogu esindaja Priit Randala lahkub muusikakooli hoolekogust. 

• Tulemas on Arbi Klaverikonkurss Elva Muusikakoolis, kus on võimalus osaleda kõigil Nõo 

Muusikakooli klaverieriala õpilastel. Meie kooli eelvoor toimub 13. aprillil, põhivoor Elva 

Muusikakoolis 19. aprillil ja lõppkontsert Elva kultuurimajas 21. aprillil. Kuna meilt läheb 

sinna väga palju lapsi, on plaanis tellida spetsiaalne buss. Selleks, et lapsed saaksid 

konkursiks valmistuda, tuleb nad konkursi päevaks põhikoolist vabaks küsida.

• Kolmapäeval, 28.03, toimub meie koolis G. Otsa nim. Muusikakooli kontsert ja õpitoad.

• Tartu regiooni kontsert toimub 20. aprillil. Hetkel on registreerujaid vähe. Peale lihavõtteid 

võiks saata koolidele meeldetuletuskirja. 


