Rakvere Muusikakooli hoolekogu koosolek 18.07.2017
Algus kell 09.00, lõpp kell 10:50
Koosolekul osalesid : Margus Kalda, Darja Roditšenko, Helen Leuska ja Jane Rätsep.
Puudusid:
Ette teatatud puudumine: Laur Kaljuvee, Kristjan Pukki, Markus Ljas, Katrin Joselin
Ette teatamata puudumine: Andres Jaadla

Koosolekut juhatas Margus Kalda, protokollis Helen Leuska
Päevakord:
1.

Muusikakooli põhimääruse muutmine;
2. Väljasõit Võru ja Tartu Muuskikakoolidesse;
3. Õppemaksu tõstmine;
4. Trepi remont;
5. Saali kontsertklaver;
6. Parimate õpilaste ja õpetajate tunnustamine:
7. Hoolekogu koosolekute sagedus.

Kuna Muuskakooli hoolekogu koosolekul ei viibinud 51% hääelõiguslike liikmeid, siis ei saanud läbi
viia ühtegi otsust. Sai teha ainult ettepanekuid.
Sellega seoses tehti ettepanekud:
1. Kui hoolekogu liige puudub hoolekgu koosolekult põhjuseta ( ei teatata) kaks korda, on
hoolekogul õigus hoolekogu liige välja vahetada.
2. Hoolekogu liikmetel vältida ette teatamata puudumisi, et mitte halvata kogu hoolekogu
otsustusvõimet.
3.

Uut hoolekogu koosolekut ei kutsuta kokku 7 (seitsme) päeva jooksul, vaid uus hoolekohu
koosolek peetakse Rakvere Muusikakooli ja hoolekogu liikmete väljasõidu ajal 21/22.
08.2017.

Ettepanekud:
1. Rakvere Muusikakooli Põhimäärus, koos parandustega saadetakse Rakvere Linnavalitsuse
esindajatele tutvumiseks.

2. Rakvere Muusikakooli õpetajate ja -hoolekogu väljasõidu päevakava lepivad külastatavate
muusikakoolidega kokku ja teatavad väljasõidul osalejatele, Margus Kalda, Darja Roditšenko ja Jane
Rätsep. Päevakava saadetakse kõigile oslejatele e-kirja teel.
3. Tehti ettepanel tõsta õppemaksu harrastus / vabaõppes alates 2017 õppeaastast ( uue õppekava
rakendumisel ) ja tõsta õppemaksu alates 2018 õppeaastast kogu Rakvere Muusikakoolile. Õppemaks
harrastusõppes 35.- kuus, lisaks vabaõpe lastele 10.- tund ja täiskasvanud kodanikele 30.- tund.
4. Hoolekogu soovib näha vähemalt 3 ehituse kalkulatsiooni trepi remondil.
5. Hoolekogu pani ette, et Rakvere Muusikakool peab võtma hinnapakkumised uuele konsertklaverile.
6. Hoolekogu esimees Margus Kalda tegi hoolekogule ettepaneku hakata iga- aastaselt tunnustama
parimaid õpilasi ja õpetajaid. Tunnustamise vormideks oleksid, tänukiri ja meene (kontserti piletid
vms) .
7. Hoolekogu esimees Margus Kalda soovis teada saada hoolekoguliikmete arvamust, kui sageli
korraldada koosolekuid ja millises vormis.
Tehit ettepanek: koosoleku sagedus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 (üks ) kord
poolaastas, kiirema suhtluse kanalina kasutada e-posti.

Koosoleku juhataja Margus Kalda

Koosoleku protokollija Helen Leuska

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

