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Juhatas: Kaire Kask
Protokollis: Hanna Sootla
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1. Muusikakooli kuutasud alates 2021. aastast.
Käesoleval õppeaastal jääb õppetasu kuus 30 Eurot. 2021. aasta septembrist muutub õppetasu nii
muusikakoolis kui Nõo spordikoolis miinimumpalga põhiseks. Õppetasu peaks ka järgmisel
õppeaastal jääma 30 Euro kanti.
Nõo Muusikakooli õppetasu võrreldes teiste Eesti lastemuusikakoolidega on enam-vähem
keskmine.
Muusikakooli kodulehele tuleb uudis-nupuke õppetasu kohta.

2. Lapsevanemate esindajad hoolekogus (kes jätkavad, kelle asemel on üldkoosolekul tarvis uued
valida).

Lastevanemate koosolekul on vaja valida hoolekogusse uus lastevanemate esindaja lahkuva Jaanika
Meltsase asemele. Direktor edastab lastevanematele üleskutse hoolekogusse kandideerimise kohta.
Lastevanemate koosolek toimub 13. oktoobril kl 18.00. Arutelu käigus otsutati, et see toimub
hübriidsel kujul: võib tulla muusikakooli kohale või osaleda üle Interneti zoom.us keskkonnas.
Kas sel viisil on osalejaid rohkem või vähem kui tavaliselt, see selgub tagantjärele.
Lastevanematel võiks olla võimalus esitada oma küsimused enne koosolekut elektrooniliselt.
Lahtiseks jäi küsimus, kuidas korraldada sel juhul hääletus. Üks väljapakutud lahendus on, et
lapsevanemad edastavad oma hääle samuti elektrooniliselt enne koosolekut direktorile. Teine
võimalus on volitada kedagi osalejatest enda eest hääletama.
Teised hoolekogu liikmed jätkavad hoolekogus osalemist.

3. Jooksvad küsimused.
Augustis Nõo Muusikakoolis toimunud viiuldajate ja pianistide suvelaager läks kenasti korda.
Lapsed jäid laagriga rahule, oli meeleolukas ja tore. Sel korral oli viiuldajaid rohkem kui pianiste.
Järgmisel aastal võib osalejate arvu veidi suurendada, aga sel juhul peab võtma juurde ka rohkem
õpetajaid. Samuti on tõenäoliselt vaja võtta juurde veel teine kontsertmeister.

Septembri lõpus toimus Nõos “Maal elamise päev”, kus esinesid ka Nõo Muusikakooli õpilased.
Toodi välja, et kuigi meie õpilased olid tublid, vajab esinemiskultuur järgiaitamist: lapsed ei oska
kummardada. Oleks vaja harjutada lavalist olekut. Samuti on jätkuvalt vaja õpilastele meelde
tuletada, et esinedes peavad jalas olema kingad.

Sellest õppeaastast läks Nõo Muusikakool üle Stuudiumi e-kooli süsteemile. Lapsevanemate jaoks
on jäänud segaseks, kuidas seal oma kontot aktiveerida ja põhikooli omaga siduda. Muusikakool
teeb vastava juhendi ja edastab selle lapsevanematele.

Sel õppeaastal õpib Nõo Muusikakoolis kokku 79 õpilast. Uusi õpilasi on umbes 15: osad läksid
eelklassi, osad 1. klassi (suuremad). Lisa-aastal on 6-7 õpilast.

Erialade valik on üsna traditsiooniline: enamus uusi õpilasi tulevad klaveri erialale, mõned kitarri ja
viiulisse. Oleks vaja reklaamida uusi erialasid: vaskpille ja tšellot. Lapsed (ja vanemad) ei oska nö
orkestripille sageli erialaks valida, sest ei tunne neid.
Järgmisest õppeaastast muudab muusikakool oma eelklassi süsteemi. Eelklass hakkab olema ilma
katseteta, sisseastumiskatsed tehakse 1. klassi astudes. Eelklassi jooksul võiks õpilased saada osa nö
pillipuudutuse programmist (tsükliõppena saavad proovida mängida erinevaid pille). See võiks
mitmekesistada õpilaste eriala valikuid.

Kristel Eeroja-Põldoja tutvustas ideed korraldada advendiaja algul (nt 6. detsembril) muusikakooli
saalis koostöös Mart Jaansoniga jõululaulude ühislaulmise. Tegemist oleks avaliku üritusega kõigile
soovijatele. Osalema võiks kutsuda ka kohalikke koore (nt Vega). Laulusõnad võib trükkida
lauluraamatuks, sõnu saab projektoriga näidata ka saali seina peale. Laulude valikul võiks kaasata
kõiki soovijaid: nt luua võimalus esitada soovilugusid, teha lugude hääletusi vastavas Facebook’i
grupis.
Kristel Eeroja-Põldoja kontakteerub M. Jaansoniga ja lepib kokku sobiva kuupäeva.

