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Sõnaõigusega võttis osa Saku Muusikakooli direktor Tauno Valdna. 

 

PÄEVAKORD 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Suhtlus Saku Muusikakooli õpetajate ja lastevanemate vahel 

3. Saku Muusikakooli õpetajate töötasudest 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Päevakord kinnitati (poolt 4 vastu 0). 

 

2. Suhtlus Saku Muusikakooli õpetajate ja lastevanemate vahel 

KUULATI: 

Marti Rehemaa tõstatas küsimuse lastevanemate informeeritusest, pidades silmas nii õpilaste 

õpitegevust kui ka kontsertide ja ürituste toimumist. Toimus arutelu. Saku Muusikakoolis 

kasutavad õpetajad lapsevanemale info edastamiseks muusikakooli päevikut, mida hoolimata 

õpetajate poolt nõutust kõikidel lastel alati ei ole (vahel on päevik ka lihtsalt koju unustatud).  

Osad erialaõpetajad ei pea mõttekaks igapäevases pillihajutamises sisalduvaid ülesandeid 

päevikusse märkida, vaid kirjutavad need otse noodile eeldades, et kui õpilane tunnis kaasa 

töötab, talle antud nõuandeid mäletab ja kodusel harjutamisel neid ka rakendab, on noodis 

sisalduv info päevikuga võrreldes kättesaadavam. Kahjuks ei ole paljudel lastevanematel aega 

või harjumust oma lapse päevikut ega ka nootide peale märgitut vaadata. Lapsevanemaga 

suheldakse vajadusest lähtuvalt ka telefoni ja e-posti teel. Leiti, et suhtlust õpetajate ja 

lastevanemate vahel tuleks parandada. 

 

 

 



OTSUSTATI: 

Suhtluse parandamiseks võiksid eriala õpetajad esitada iga kuu lõpus lapsevanemale e-posti 

teel kokkuvõtva info õpilase tegevustest ja õpitulemustest. Rühmatunni õpetajad võiksid anda 

tagasisidet e-posti teel iga õppeveerandi lõpus enne koolivaheaega (poolt 4 vastu 0). 

 

3. Saku Muusikakooli õpetajate töötasud 

KUULATI: 

Tauno Valdna jagas informatsiooni Saku Muusikakooli õpetajate eeldatavate töötasude kohta 

aastal 2016 ning avaldas arvamust (lähtudes hetkel Saku Muusikakooli 2016. aasta eelarvesse 

planeeritud töötajate töötasude suurusest), et ilma lisavahenditeta ei ole võimalik õpetajate 

töötasu miinimumi (koormusel 1,0 ametikohta, vähim kontakttundide arv 22 nädalas) 958 

euroni tõsta (info võetud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt, mis on tuleval aastal 

üldhariduskoolide õpetajate palgaarvestuse aluseks olev miinimum 21-22 kontakttunni korral 

nädalas). Saku Muusikakooli õpetajatel on aga ootus, et neid käsitletakse palgasaajatena 

samaväärselt üldhariduskoolide õpetajatega. Mart Siimann on Saku Vallavolikogu liikmena 

teemat arutanud ka Saku Valla finantsteenistuse juhiga. Finantsteenistus ja teised 

vallavalitsuse liikmed on teemaga kursis ja üles näidanud toetavat ning mõistvat suhtumist. 

Siiski on vajalik ära oodata Haridus- ja Teadusministri määrus, mis ministeeriumi kodulehel 

olevat infot kinnitaks, et siis juba otsustada, kas lisavahendite eraldamine Saku Muusikakooli 

2016. aasta palgafondi on võimalik või mitte. 

   

OTSUSTATI: 

Võtta informatsioon teadmiseks ja toetada Saku Muusikakooli õpetajate ootust, et neid 

käsitletakse palgasaajatena samaväärselt üldhariduskooli õpetajatega (poolt 4 vastu 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      /allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

      Mart Siimann                 Reet Schumann 
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