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1. Huvihariduse ülevaade
Kooli huvijuht Karoliine Kask andis ülevaate huviringidest. Ringide valik on suur, kahjuks
on ringides osalemine vähenenud.
2. Ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst
Õppejuht andis ülevaate õppe- ja kasvatustöö tulemustest I poolaastal.
Probleemiks on põhjuseta puuduvad ja puudulike hinnetega õpilased.
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Kooli hindamise kord vajab üle vaatamist ja täiendamist. Hoolekogu liikmetel on võimalus
teha ettepanekuid hindamise korra muutmise kohta.
Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta, 2019. aasta eelarve täitmine, 2020.
aasta eelarve
Direktor andis ülevaate 2019 kooli eelarvest ning rääkis 2020 aasta eelarvest. Eelarves
olevast rahast ei jätku, et kooli arendada ja uuendada. Lisaraha oleks vaja 118000 eurot.
Vilistlaskogu kokku kutsumine
2021 aastal saab Tõstamaa mõisakool 100 aastaseks, seoses sellega on plaanis kokku kutsuda
vilistlaskogu. Ettepanekud tehakse aktiivsetele vilistlastele, kes paneksid kokku vilistlaskogu.
Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
Direktor andis ülevaate kooli palgakorralduse põhimõtete kohta. Koolis on 40 töötajat, 23
õpetajat +3 lapsehoolduspuhkusel õpetajat.
Arengukava koostamise ajagraafik
Koolil on koostatud ajagraafik, et aasta lõpuks saaks arengukava valmis.
Viiakse läbi sisehindamine, rahulolu uuringud.
Lastevanemate koosoleku ettevalmistamine
Lastevanemate üldkoosolek on planeeritud 18. märtsil 17.30.
Uue arengukava koostamise töörühmas osalemine
Arengukava koostamiseks kutsutakse kokku töörühm, kuhu oodatakse ka lapsevanemaid.
Jooksvad küsimused
•
Kooli kodulehelt on keeruline vajalikku infot leida. (nt. loovtöö juhend)
•
Tehti ettepanek kutsuda kooli fotograaf, kes teeks lisaks klassipiltidele ka
portreepilte, sõbrapilte, magneteid jne.
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