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Arutati:
1. Uued hoolekogu liikmed
Direktor: Õppenõukogu leppis kokku muusikakooli õpetajate esindaja vahetuse osas. Helle
Ottender asemele tuleb Siiri Laanesoo. Muusikakooli õpilase esindaja osas pole veel uut
esindajat leitud. Vaja on ka uut lastevanemate esindajat, kuna Heli Künnapas lahkus.
Selleks tuleb kutsuda kokku lastevanemate koosolek.
Tiia Kallastu: Lastevanemate koosolek on vaja kokku kutsuda, kas virtuaalne või füüsiline
ja seal valitakse lastevanemate esindaja. Lastevanemate esindajaid peab olema kolm. Üks
kooli toetav organisatsiooni esindaja, kelleks on Gerda Mölder. Õppenõukogu valib
õpetajate poolse esindaja. Õpilasesindaja saab olla 5-7.klassi õpilane, kuid mitte noorem.
Kui on esindajad valitud, siis Direktor saadab hoolekogu koosseisu taotluse
vallavalitsusele ja vallavalitsus kinnitab selle.
Direktor: Lastevanemate koosolek on vaja kiirelt teha. Lastevanemate koosolek toimub
22.september 2022.
Tiia Kallastu: Hoolekogu koosolek peab vähemalt ükskord poole aasta jooksul olema.
Eelarve projekt vaja anda hoolekogule vaatamiseks.
2. Õppekava muudatuste sisseviimine
Õppekava ei kajasta tegelikkust. Õppekavas on kirjas, et õpilane annab iga veerand ühe
kontserdi esinemise. Tegelikkuses teevad esimesel pool aastal esinemise ja teisel pool
aastal eksami. Pilli õppes 1-2.klassi lapsed saavad 1,5 tundi, aga õppekavas on 2 tundi. 1,5
tehakse sellepärast, et lapsed ei jõua rohkem. Lisapilli on õppekavas 1h, aga tehakse 0,5
tundi.
Tiia Kallastu küsis: Kuidas õpetajaid tarifitseeritakse, kui ta pool tundi annab?

3. Arutelu uue õppemaksu üle
Hetkel on muusikakooli õppemaks 23 euro. Plaan tõsta 25-26 euroni. Vändra teeb sama.
Direktori: Mida arvate, kui muusikakooli õppemaks tõuseb 2-3 eurot?
Tiia Kallastu: Ei saa rääkida 2-3 eurosest tõusust. Uuel aastal võib see tulla ka rohkem,
seda räägitakse läbi eelarve tegemise käigus. Ei oska öelda, kui suur see tuleb. Erinevates
Pärnumaa muusikakoolides on õppemaks teatud protsent miinimum palgast. Kas siduda
alampalgaga, seda ei oska praegu öelda. Kui ühes peres õpib mitu last, siis protsendita või
siis kolmas laps tasuta. Ettevalmistus klass on hetkel 18 eurot.
Helle Ottender: Mudilaste tunni hind on suur võrreldes põhiõppega, et nendele tõusuga
liiga ei tehtaks.
Tiia Kallastu: Ettevalmistus klassis tuleb tõus, aga see peaks olema mingi protsent
põhiõppe summast, näiteks 75%.
Helle Ottender: Kas ei võiks mudilastel arvestada kohal käimise järgi, kui nad on haiged?
Tiia Kallastu: Pered on erinevad. Ei saa väga paindlikuks minna. Peab olema mingi alus,
millest lähtuda.
Helle Ottender: Kui peres käib mitu last muusikakoolis, siis võiks olla juba teisel mingi
soodustus ja kolmandal veel suurem soodustus.
Tiia Kallastu: Kui viia samadele alustele, mis lasteaia maks, kus õppemaks on 4%
alampalgast, teine laps on 75%. Võib teha teine laps 50% ja kolmas tasuta näiteks.
4. Laste laulupäev Kuldne Hääl
Viimased paar aastat korraldab seda Pärnu-Jaagupi Rahvamaja, sooviks anda selle üle
Muusikakoolile, kuna pole enam teisi haridusasutusi, kust lapsi tuleks. Need, kes laulavad
tulevad muusikakoolist ja Lasteaia Pesamuna viimasest rühmast. Lapsed, kes laulma
tulevad on õpetaja Elena Mägi ja Triin Mägi kasvandikud.
Toimuda võiks edasi Rahvamajas. Rahvamaja pakub ruumid ja abi selle korraldamisel.
Tiia Kallastu: Muusikakool peab eelarve tegemisel arvestama sellega, et on üks üritus
juures.
Gerda Mölder: 300-400 eurot on selleks kulunud. Kasutada sponsorlust. Kaasata
korraldamisel õpetajaid ja lapsevanemaid. Muuta natuke formaati, kuna see on ka ajast ja
arust. Sponsorlust tasub Hellar ja Pojad OÜ küsida.
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