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Muusika-ja kunstiosakond 

Õppetöö 

Sel õppeaastal muusika- ja kunstiosakonnas enam üldjuhul kontakttunde ei toimu. 

Kontakttunnid võivad toimuda muusikaosakonna 7. klassi lõpetajatele ja keraamikaringi 

õpilastele, kellel on vaja töid lõpetada. Vajalikud kontakttunnid toimuvad juhul, kui nõus on nii 

õpetaja, õpilane kui ka lapsevanem. Infot selle kohta annab erialaõpetaja. 

Kõikides klassides ja ainetes võib õpilasi hinnata numbriliselt või sõnaliselt. Kokkuvõtvaid 

hindeid ja hinnanguid on võimalik Stuudiumist (vajalik omada kontot Rae Huvialakooli 

Stuudiumis, liitumine siin: https://raehuvikool.ope.ee/auth/) vaadata alates 4. juunist 2020. 

Pabertunnistusi sel aastal välja ei anta ( v.a kooli lõputunnistused). 

Muusikaosakonna 4. ja 7. klassi lõpetamine 

Arvestades asjaolu, et tunnid distantsilt toimusid, saab teha lõpukava ettemängimise 

videosalvestuste vahendusel, täpsemad juhised erialaõpetajalt. Videosalvestus tuleb saata oma 

erialaõpetajale hiljemalt 25. maiks. Kava hindavad lisaks oma erialaõpetajale ka teised 

õpetajad. 4. klassi kava hinnatakse skaalal arvestatud/ mittearvestatud; 7. klassi kava hinnatakse 

numbriliselt. 

7. klassi solfedžoeksam toimub Jüri koolimajas 27. mail.  

4. klassi solfedžo tasemetöö toimub kokkuleppel solfedžoõpetajaga. 

Kunstiosakonna lõputööde kaitsmine 

Kunstiosakonna lõpetajaid on sel õppeaastal neli. Lõputööde kaitsmised toimuvad 27. mail Jüri 

filiaali saalis kell 15.00. 

Kunstiõpilaste tööde kättesaamine 

Marje Tahki õpilased Jüris: 19., 20., 27. mail. Võtta õpetajaga ühendust hiljemalt eelneval 

päeval (telefon 518 6761, e-mail marje.tahk@jyri.edu.ee). 

Õnne Päeske õpilased Jüris: 21. ja 28. mail (kunstitööd kell 12-13, keraamika kell 13-16). Õnne 

Päeske õpilased Järvekülas: 20. ja 27. mail (kunstitööd kell 12-13, keraamika kell 13-16). Võtta 

õpetajaga eelnevalt ühendust (telefon 5667 4097; e-mail Onne.Paeske@jyri.edu.ee). 

Huvialakooli lõpetamine 

Rae Huvialakooli lõputunnistuste pidulik kätteandmine muusikaosakonna 7. klassi ja 

kunstiosakonna 4. klassi lõpetajatele: aeg ja vorm on hetkel lahtine. Täpsustame hiljem. 

Õppetasu on muusikaosakonnas 75% ja kunsti osakonnas 50% tavatasust. 

Spordiosakond 

Treeningutega välitingimustes alustasime uuesti juba 4. maist väiksemates gruppides ( 

maksimaalselt 9 last + treener). Alates 18. maist on mõnel alal võimalus jätkata treeningutega 
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saalis, selle otsuse, kas toimuvad saalis või väljas, teeb treener. Treeningperiood üldjuhul kestab 

8. juunini, mõni treener jätkab oma grupiga kuni jaanipäevani, treener informeerib oma gruppi 

ise.  

Sel suvel on plaanis juunis ja augustis pakkuda kõigile Rae SK õpilaste ühistreeninguid 2-3 

korda nädalas Jüris ja Järvekülas, täpsem info juuni algul.  

Kuna alustasime mai algusest välitreeningutega, on maikuus spordis õppetasu 75% tavatasust, 

malel 50% tavatasust. 

 

Youtube ja Facebook 

 

Eriolukorra ajal lõime Rae Huvialakooli Youtube´i kanali, mida jääme kasutama edasipidigi. 

Kanal asub: https://www.youtube.com/channel/UCEiC8rg5fL_siDjDlWii8XQ 

Infokanalina on lisaks Rae Huvialakooli Stuudiumile ja koduleheküljele kasutusel ka 

Facebooki lehekülg https://www.facebook.com/raehuvikool/ 

Vajuta „Subscribe“ ja „Like“ ja hoia end kursis huvikoolis toimuvaga. 

 

Püsigem terved! 

 

Rae Huvialakooli juhtkond 
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