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SINDI MUUSIKAKOOLI ARENGUKAVA 2023-2027 LISAD 

LISA 1. KÜSITLUSE KOKKUVÕTE “LAPSEVANEM”. 

Küsitluste kokkuvõte. 

Lapsevanemad 16.09.2022 – 23.09.2022 
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Üldised küsimused vabavastustega: 

1. Palun andke meile tagasisidet, miks Teie laps pole seni veel osalenud muusikakooli koosmängu 

suvelaagris. 

● laps ei ole soovinud osaleda, loodan siiski et tulevikus osaleb 

● Üks laps alles alustas muusikakoolis. Teisel oli tervise probleeme. 

● Laps pole avaltanud soovi 

● Sellel aastal olid teised plaanid juba tehtud. 

● Kuna ei ole teadlik sellest, et selline tegevus toimub 

● Ei ole selle toimumisest ja sellest võimalusest teadlik olnud. 

● Alles alustanud pilliõpet, seepärast pole veel jõudnud. Kuid Sindi suvemuusikal 2022 kuuldud 

lood ja laulud olid nii armsad. Loodan, et ühel heal aastal on seal ka meie laps. 

● Lapsel oli palju spordilaagreid ja trenne.. 

2. Mis Teile Sindi Muusikakooli juures meeldib? 

● Meeldib lapsesõbralikkus 

● Õpetajad on kõik väga toredad ja lapsed saavad õppida pilli, mis neile meeldib. 

● Kodu lähedal. Fantastilised õpetajad. 

● Kodu lähedal, sõbralikud õpetajad 

● väga tore kool, head õpetajad 
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● Koosmäng on oluline ja see meeldib lapsele. 

● Turvaline, hubane, kodune tunne õpetajad ja direktor on toredad 

● Kodu lähedal ja hea mainega kool. 

● Meeldib see, et arvestatakse nii palju kui võimalik ka nende lastega kes kaugemalt tulevad 

ning solfeetžo tundi tehakse ka piisava arvu laste puhul Toris. 

● Õpetajad 

● On kodule lähedal.Saan lapse õpetajatelt vajaliku infot.Kool annab iga aastaga rohkem 

võimalusi lapse edasijõudmiseks. 

● Lapsed saavad pilli õppida 

● Kodu lähedal 

● Väga sõbralikud ja abivalmid õpetajad. 

● Õpetajad 

● Siiamaani olen rahul õpetajate tööga 

● Meeldib suvine koosmängu suvelaager, sest mu laps ise tahab sinna väga igal suvel minna. 

Samuti meeldib see, et laps ise tahab muusikakoolis käia ja nüüd 4.klassis ei ole see soov tal 

vähenenud. Järelikult suudab kool väga hästi lapse huvi ja tahtmist hoida. 

● Meeldib, et tehakse palju kokkumänge, bände jne.Harjutatakse samuti tänapäevaseid 

populaarseid lugusid.Mitte kohalikuna meeldib, et zolfedzo on kord nädalas 2 tundi järjest, 

vähem logistikat. 

● Väga arvestav. 

● Kõik on tore 

● Kodulähedane kool. 

● On võimalik valida paljude erinevate pillide seast lapsele sobiv.Õpilasõhtud on alati olnud 

toredad. 

3. Mis võiks Sindi Muusikakoolis olla teisiti? 

● Lastel võiks olla paremad olmetingimused 

● Ei oska midagi sellele vastata. 

● Esinemisi võiks rohkem olla. 

● Rohkem ruumi, ka õpetajaid 

● kaasaegsem õpikeskkond, ruumid ja võimalused 

● Rohkem esinemisi väljapool oma kooli 

● Ruumid suuremad kahjuks see ei sõltu koolist vaid vallast 

● Pillitundideks sobivate aegade leidmine keeruline,  lapsed liiguvad bussiga. 

● Ei oska välja tuua. 

● Ei oska vastada 

● Rohkem rakendada neid esinema ka väljaspool kooli solistina,et saaksid oma esinemishirmust 

üle. 

● Ei oska sellele vastata 

● Ei tea 

● Abistavaid videosid võiks olla. Mis oleks kasuks kodusel harjutamisel, kui läheb midagi 

meelest. 

● Ei tea et peaks midagi olema teisiti 

● Trummi tunde võiks olla rohkem nädalas 

● Ei oska vastata sellele. 

● Ei tea, kas on teisiti vms aga võiks lastele õpetada ka helitehnikat, palade/muusika loomist, 

tutvustada programme, mida tänapäeval kasutatakse vms. 

● Trummi tunnid võiksid toimuda muusikakooliga samas majas. 

● Kõik on hästi 

● Tundub, et ruumi just väga palju pole. 

● Noori õpetajaid võiks olla rohkem aga kust neid leida . 

4. Millised on Teie ootused Sindi Muusikakoolile? 

● Et laps saaks võimalikult mitmekesise muusikalise hariduse 

● Lapsevanemana soovin rohkem kuulda oma lapsi esinemas, kahjuks viimasel ajal on 

õpilasõhtute kontserdid ainult õpilastele olnud. Videokontserdid on toredad, aga otse kontsert 

annab siiski suurema elamuse. Kevadkontsert oli suurepärane. 

● vahetu info ja suhtlus 

● Uued ja ajakohased ruumid 

● Ei oska vastada 

● Ootused koolile on,et laps saaks ka mõelda edasiõppimisele muusikavaldkonnas. Teha neile 

muusika meeldivaks ja nauditavaks. 

● Soovin näha lapse arengut ja rohke  esinemisi 
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● Loodan, et julgustab ja toetab laste pillimängu ja õpihimu jätkuvalt positiivselt koos rõõmsate 

ja motiveeritud õpetajatega tänapäevastest tingimustes! 

● Kõik on hästi 

● Toetada last muusikateel, õpetada, juhendada. Toetada ka lapsevanemat. 

● Koolil võiksid olla paremad ruumid .Saal kui selline on praegu küll ainult nime poolest. 

Suuremate koosseisudega esinemist on raske läbi viia publikule ei jää lihtsalt ruumi .  
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LISA 2. KÜSITLUSE KOKKUVÕTE “ÕPETAJA”. 

Küsitluste kokkuvõte. 

Õpetajad 16.09.2022 – 23.09.2022 
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Üldised küsimused vabavastustega: 

1. Mis võiks olla kooli töökorralduses teisiti? 

● kõik on hästi 

● Kui on kokkulepped, siis oleks tore, kui neist ka  õigeaegselt kinnipeetaks. 

● Hetkel kõik enamasti toimib päris hästi. Isegi stuudium- vähemalt nende jaoks, kes seda rohkem 

kasutavad. 

● Hetkel ei oska töökorralduse üle kurta. 

● Suhtluse ja dokumentide kolimine ühtsele platvormile (Stuudium). 

● Kogu muusikakool võiks olla ühes majas. 

● olen töökorraldusega rahul 

● Üldine töökorraldus on hea, aga võiks olla veel rohkem eriala valikuid. 

● Areneme edasi! 

● Mulle meeldib meie töökorraldus, saame toimetada professionaalselt, piirangute vabalt. 

● Töökorralduse osas sobib kõik praegu toimuv. 

● Kõik on hästi. 

● Õppeaasta alguses oleksin soovinud Stuudiumis uusi päevikuid luua kohe peale tunniplaani paika 

saamist.  

● Teavitus muusikakooli vastuvõtmisest. Sain suvel sellise info, mis saadetud lapsevanemale ja 

õpetajale. 

⮚ Meil on hea meel teada anda, et teie laps on vastu võetud Sindi Muusikakooli väikekandle 

õppesse. Kandle õpetaja võtab teiega ühendust septembri alguses. 

Õpetajana loen sellest välja, et see on 1. klassi astuv laps. Lapsevanem kirjutas mulle augusti alguses 

õppekorralduslikes küsimustes. Kuna oli veel puhkuse aeg, ei hakanud tööasju teilt küsima. Vaatasin igaks 

juhuks õpilaste nimekirjast üle, kus laps oli 1. klassi juures kirjas, aga kahtlus tekkis, et kooli juures oli kirjas 

lasteaed ja alles isikukoodist sain aru, et see ongi lasteaia laps. Ei taha lapsevanemale ju vale infot edastada, 

seekord läks hästi. Aga kas edaspidi on võimalik õpetajale selgem info edastada, lapsevanemale on taoline 

teavitus piisav.  

● Drives leian asjad suhteliselt hästi üles, vahel pean otsima. Nt. 2. Õppetöö korraldamise all olev 2-

2 õpilaste register, kuhu mõned korrad olen sattunud otsima õpilaste nimekirja, aga ei leia.  

● Kooli kodulehel võiks olla stuudiumi link. 

2. Milliseid töövahendeid vajad järgneva viie aasta jooksul? 

● pille 

● umbes 15. õpilasele korraga kasutatavaid , erinevaid rütmipille. 

● Valgustus- päevavalguslamp jäägu tööstusesse, heliisolatsioon/ kajasummutus, statsionaarne 

helivõimendus, klaviatuurid (midi/sünt), 

● "Pedaalidega jalapink.  

● Akustilist klaverit. 

● Noodipuldi valgusti." 

● Olen rahul sellega, mis olemas on. 

● Korralike tööruume, marimba, trummikomplekt. 

● hetkel ei oska midagi enamat soovida 

● Rohkem erinevate mõõtudega viiuleid. Samuti klaver võiks olla mitte plastmassist, vaid puidust 

klahvidega. 

● Veel üks klaver lisaks (võib ka digiklaver olla). 

● Mõned pillid on puudu, tšelloalused. 
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● Koolis võiks olla pedaaliga jalapink. 

● jalatugi, MS Visio protsessijooniste tegemiseks 

● 1 klaveritool, kotid kahele 10-keelsele kandlele, rahvakannel. Esimesed said vist koosolekul ka 

kirja. 

3. Kas Sinu klassiruumis vajab midagi parandamist (nt valgustus, mööbel vms)? 

● praegu mitte 

● ei 

● Valgustus, heliisolatsioon, statsionaarne helivõimendus. 

● "Nr 1 klass vajaks rulood, mis kataks ka ülemise akna ära. 

● Terve põrandasuurust vaipa, mis võtaks kaja vähemaks." 

● Ei 

● Ei oska öelda. 

● ei 

● Ei ole vaja midagi parandada, kõik töötab suurepäraselt. 

● Praegu olen kõigega rahul. 

● Ei vaja parandamist 

● Noodipuldi juures olev kohtvalgusti. 

● Kõik on väga hästi 

● Hetkel ei vaja. 

4. Mis Sulle meie kooli juures meeldib? 

● suhtumine kaasinimestesse 

● Soe omavaheline õhkkond. 

● Meeldiv kollektiiv ja toredad õpilased. 

● Meeldib kollektiiv. Meie kollektiiv on väga ühtehoidev ja toetav. Meeldib mitmekesisus, inimeste 

näol kui ka nende stiilide näol, mida nad õpetavad. Meeldib, et tahetakse midagi koos teha. 

● Koolil on võimalik üsna individuaalselt igale õpilasele läheneda. 

● 2) Õpetajana on mul võimalik osaleda mitmetest põnevatest üritustest-ühistegevustest. 

● 3) Minu mured on alati kuuldud, tunnen abivalmidust ja tuge." 

● Paindlikkus, sõbralik õhkkond. 

● väike soe kollektiiv 

● Meie kooli juures meeldib väga suhtumine õpetajate ja õpilaste vahel. Lastele meeldib väga esineda 

laval. 

● Kõik- nii kollektiiv, kui ka juhatus on sõbralikud, abivalmis, mõislikud, hoolivad ja toetavad. 

Töökohal on soe ja kodune õhkkond. Õpilaste jaoks, nende  soove ja oskusi arvestades,  on  

olemas erinevad õppimisvõimalused. Koolil on uued pillid ja pidevalt uuenev pillipark. Igatahes 

minul  on väga hea tunne tööl käia! 

● Mulle meeldib, et ta on väike, igal õpetajal on sõnaõigus. 

● Sisekliima, mis on väga oluline. 

● "Soe ja meeldiv õhkkond. Meeldib väga paindlik suhtumine nii töötajatesse kui ka õpilastesse. 

● Sindi Muusikakool töökohana on koht kuhu tuled alati hea meelega. Siia tulles ei mõtle, et tuled 

tööle." 

● "Meeldivad ühised kontserdid ja laagrid.  

● Ühisüritused on samuti väga toredad." 

5. Mis võiks olla meie koolis teisiti? 

● rohkem ruumi 

● Koolitöö kulgeks ladusamalt kui keskendutaks meeskonnatööle. 

● Ilmselge vajadus on õpilaste istumisnurk/ ehk ka näit. digiklaveriga harjutusnurk. Kui sööginurk, 

siis kindlasti mitte eelmisega koos, et pille toiduraasukestest säästa. Aga see arvestades 

ruuminappust on utoopia. 

● Meil võiks olla oma maja, nii et iga õpetaja saaks omanimelise ruumi. Ja ruumi, kus on ainult tema 

tõõ pill. 

● Sindi Muusikakool on väärt paremat maja! :) 

● Kogu kool ühes majas (oma majas). 

● Kool võiks kiiremini saada päris uued ruumid 

● Nagu ma enne kirjutasin, koolis võiks olla veel rohkem erinevaid erialasid. 

● Tahaks, et klassiruume oleks rohkem ja saal oleks suurem. Seda on meie koolile väga- väga vaja! 

● Ei oskagi öelda....Nii üldises mõttes võiks olla suurem maja ilusate ruumidega. 

● Loomingulised küsimused ja ettepanekud kujunevad jooksvalt, muus osas kõik väga hästi. 

● Meil võiks olla uus kaasaegne muusikakool. 

● Hetkel midagi teisiti ei tahaks, lihtsalt soovin, et oleks tavaline ilma piiranguteta õppeaasta.  
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LISA 3. KÜSITLUSE KOKKUVÕTE “ÕPILANE”. 

Küsitluste kokkuvõte. 

Õpilased 16.09.2022 – 23.09.2022 
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Üldised küsimused vabavastustega: 

1. Mis Sulle Sindi Muusikakoolis meeldib? 

● Mulle meeldivad muusikakooli õpetajad - nad on proovivad alati aidata ja toeks olla. Lisaks 

koosmängimise võimalus, mis teeb pilliõppe palju põnevamaks. 

● Inimesed 

● Mulle meeldib oma erialaõpetaja ja muusikakooli laager. 

● Mulle meeldib see tore seltskond kelle ümber ma alati olen, kõik õpetajad ja õpilased on nii nii 

südamlikud ja soojad. Eriti laagris, kui kõik koos oleme siis on need kolm laagripäeva kõige parimad 

päevad mu elus, laagrit ootan iga aasta alati! 

● Jah. 

● Toredad õpetajad ja mõnus õhkkond 

● Õpetajad on toredad 

● Kõik meeldib 

● Kõik 

● Õpetajad ja nende tunnid + suvine laager 

● Ei oska väga öelda 

● Muusika kool 

2. Mis Sulle Sindi Muusikakoolis ei meeldi? 

● Ei oska öelda. 

● See, kui ei leia õpetajaga sobivat aega. 

● Tunnid on nii laiali jaotatud et kui tahaks mingi huvitava hobi võtta siis lihtsalt pole aega. 

● Mul ei tule ühtegi asja päe, mis mulle ei meeldiks, aga laager võiks kauem kesta. 

● Ei tea. 

● Kõik meeldib 

● Kaugel kodust 

● Kõik meeldib 

● Mitte midagi 

● Kõik meeldib 

● Ei oska ausalt öelda 

● Ei tea 

3. Kas sinu õpetajad on sõbralikud? 

● 12-st vastajast 12 vastasid, et „jah“. 

4. Kas Sind on meie koolis teiste õpilaste poolt kiusatud? 

● 12-st vastajast 12 vastasid, et „ei“. 

5. Kui tihti Sa külastad Stuudiumi keskkonda? 

● 12-st vastajast 12 vastasid, et „Külastan Stuudiumit vähemalt korra nädalas“.  
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LISA 4. KÜSITLUSE KOKKUVÕTE “KOOLI PIDAJA”  

Küsitluste kokkuvõte. 

Koolipidaja 16.09.2022 – 23.09.2022 

Küsimustik saadeti Tori  Vallavolikogu kultuurikomisjonile ning haridus- ja noorsookomisjonile. Kokku 22 

inimesele. 

Tori valla kultuurikomisjonis on liikmeid 11 ning haridus- ja noorsookomisjonis 11 liiget. 

Tagasi laekus vastuste näol kolm küsimustikku. 
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Ettepanekud muusikakooli veelgi paremaks toimimiseks. 

1. Filiaalid mööda valda 

2. Tahan kommenteerida oma "EI" vastuseid. Ma ei ole vast, et uusi ruume oleks vaja, pigem isegi 

vastupidi, aga kas see peaks just täiesti uus ja eraldi hoone olema... Mulle meeldis kunagine 

arutelu, et Muusikakool on koos Sindi Rahvamajaga, aga ei tea hetkel, kas need arutelud on täiesti 

maha võetud või on ikka see veel käimas. 

3. Rohkem innukaid lapsi, andekaid õpetajaid ja sobiv keskkond 

Küsimusele, Kui Sindi Muusikakool ei vasta Teie ootustele muusikahariduse andjana, siis palun kirjeldage 

oma ootusi, ei ole vastanud ükski vastajatest. 


