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Algus kl 18:00, lõpp kl 20.45.
Koosolekust osavõtjad:
Katrin Mägi (protokollija), Vaido Petser, Ailen Soe, Kristel Eeroja-Põldoja, Fred Öpik, Kaire Kask, Priit
Randala.
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E-kool ja koduleht
Õpilasleping
Rahulolu uuring
Arengukava, uute pillide soetamine
Jooksvad küsimused

1. Hetke uurimuse kohaselt läheks e-kool maksma 50€ kuus. See teeks 500€ õppeaastas. Kas selline
kulutus on mõistlik vaid rühmatundide nimel? Septembriks 2017. võiks mingisugune e-kooli variant
valmis olla rühmatundide jaoks. Otsida veel variante: Andres Mihkelsoni käest osta spetsiaalselt
muusikakoolide jaoks mõeldud e-kooli põhja?/Hanna Kõrvel võiks koostada rühmaõppeks vajaliku
raamistiku. Selles kajastuksid hinded, kodused ülesanded, õppematerjalid, puudumised jm oluline.
Kodulehe ümberkujundus viibib, kuna uus tegija loobus. Seega toimib koduleht hetkel muutusteta.
Otsida veel pakkumised erinevatelt firmadelt, kes pakuvad e-kooli teenust.
Otsustati: hoolekogu teeb päringu hinna ja võimaluste suhtes. Hoolekogu koosolekute toimumisajad ja
protokollid paigutatakse lähiajal kodulehele. 2018.a. kooli eelarvesse tuleks lisada tasulisteks kodulehe
ja e-kooli võimalusteks.
2. Õpilasleping sai vallas tekstiliselt kohendatud. See läheb töösse .
Otsustati: mais hakata allkirjastama.
3. Rahulolu-uuringu avalikustamise osas on erinevad seisukohad. Õpetajate arvates anonüümsus ei
tekita vastustes usaldusväärsust. Asjatundmatu arvamus pilliõpetusest ja selgelt isiklikku laadi
üksikprobleemid on lahendatavad erialaõpetajaga. Kindlasti tuleb välja tuua, mida kool on antud
hetkeks juba ära teinud. Uuringus osalejate protsent oli väike ja põhiliselt I- III kl. ja klaverieriala. Uuel
õppeaastal uuringut korrata.
Arutati õpilastele küsitluse korraldamist. Varasemast on kool seda rakendanud lõpetajatega.
Pakuti välja idee luua hoolekogule oma e-aadress.
Otsustati: uuringu kokkuvõte avalikustatakse solfedžo lastevanemate listi kaudu. F.Öpik teeb
hoolekogule oma e-maili aadressi.
4. Arengukava on eelnevatel koosolekutel teemade kaupa arutatud, nüüd vaadati investeeringute
poolt. Elle Fuchs tegi ettepaneku saksofoni esimestel aastatel kaasata klarnetit, et väiksemad lapsed

saaksid paremini alustada. Selle jaoks tahab kool osta klarneti(d). Ehk kujuneb sellest ka omaette
eriala? Tuli teade, et tänavuse ILOP-i kaudu saime finantseeringu uue kabinetklaveri ja flöödi ostuks.
Järgmisel aastal tuleks kindlasti rõhuda vähemalt 3 pianiino ostule klaveriklassidesse.
Otsustati: lugeda arengukava lõplikuks ja anda volikogule kinnitamiseks.
5.Põhiõppe ja huviõppe lapsed võivad käia koos solfedžo tunnis, sest 1-2 õpilasega gruppi ei
moodustata. Õpilased saavad väga hästi hakkama.
Eelklassi õppekava on koostatud erialade kaupa ja osadel erialadel ei ole eelklassi. Kui õppureid vähe,
saab eelklassis ainult pillitundi, kus õpitakse ka noote. Õppekavad tulevad õppeaasta lõpus
ringivaatamisele.
Viiuliõpetaja Marju Varblane lahkub koolist, Eestist. Tema õpilased saaks jaotada kahe viiuliõpetaja
vahel. Tuleb vestlus lastevanematega.
Arutleti pärimusmuusikaga õpetamise algust. Kuni 4. Klassini võiks olla klassikaline suund. Kevadel
koos õppekavade uuendamistega võetakse teema õpetajatega arutlusele. Kuna huvikool on
omavalitsuse rahastada, ei saa riik panna hariduslikke nõudeid õpetajate valikul nagu üldkoolis,
lasteaias. Muusikavaldkonnas lähevad arvesse ka muud näitajad – praktiline õpetamiskogemus,
arranžeerimisoskus, pilli valdamine jne., see on teisiti kui mujal. Paljud õpetajad töötavad
kohakaaslusega ja ei taha täiskoormust võtta.
Seoses üleminekuga 5 koolivaheajale, ei sobi veerandite hindamissüsteem. Plaan on uuest
õppeaastast jaotada õppeperiood poolaastateks, et arvestuslikud tegevused põhikooliga ei kattuks.
Miks ei pakutud Kihnu sõitu kõikidele õpilastele? Kohtade arv oli piiratud. Oli planeeritud 45min.
kontsert ja otsustati kaasata vanemate klasside õpilased. Pühade tõttu (sõit toimus 15/16 aprillil) oli
aga palju viimasel hetkel äraütlemisi ja seega võeti kaasa ka nooremaid õpilasi, kel olid hästi selgeks
õpitud palad. Valiku pakkusid erialaõpetajad.
Koeru kontsert (pühapäeval, 23. aprillil). Pidi sõitma poiste ansambel, aga õpetaja haigestus ja üks
ansambli liikmetest murdis jalaluu. Kuna viimasel nädalal on olnud mitu väljasõitu-kontserti (Kihnu,
Luunja) ja kontsertmeistrid ei saaks juba äraplaneeritud isiklikel põhjustel osaleda, jääks nii kauge maa
taha ühe 3.kl. klaveripalaga esindus kesiseks. Ka klaveriõpetaja ei saaks kaasa minna.
11. mail toimuval volikogu istungil on arutusel muusikakooli arengukava. Sel päeval on muusikakooli
lõpuaktus, mis sai spetsiaalselt sellele kuupäevale pandud lõpetaja Saskia Täpsi soovil.
Uus hoolekogu koosolek: 10. mail kell 19:00

