
Tõstamaa Keskkooli Hoolekogu 

PROTOKOLL NR. 18 
 

Tõstamaa rahvamaja                                                                 07. juuni 2018. a. 

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.00 

 

Juhatas: Külli Janson 

Protokollis: Anu Peterson 

Võtsid osa: Külli Janson, Kirsti Talu, Kaarin Reinson, Anu Peterson, Evelyn Piirme, Keily 

Kaal, Kadi Adler 

Puudusid: Kalle Rahuoja, Margus Tuulmees, Tarmo Iman, Jonathan Jyrki Petrelius, Viivica 

Leibur, Kärt Jürgens 

Kutsutud: Toomas Mitt 

 

PÄEVAKORD: 

1. 2017/2018 õppeaasta kokkuvõte 

2. Vabad ametikohad 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. 2017/2018 õppeaasta kokkuvõte 
Direktor Toomas Mitt tegi hoolekogule kokkuvõtte 2017/2018 õppeaasta kohta. Koolis oli 

esimene õppeaasta trimestrite süsteemiga. Õpilaste esindaja Keily Kaal kinnitas, et trimestrite 

süsteem sobib õpilastele, pinget on vähem ja õppetöö läheb jooksvalt edasi. Direktori 

hinnangul on osades ainetes ikka veel hindeid vähe ja sellele tähelepanu pööramisega tegeleb 

õppejuht.  

 

1. jaanuarist on Tõstamaa kool Pärnu linna kool ning kooli juhtimises tähendab see mõningaid 

muudatusi. Arvete ja eelarvega tegelemine on ajamahukam ning vajab harjumist. Pärnu linn 

kasutab arvete kinnitamiseks Omniva e-keskkonda ja eelarve jälgimiseks Agresso programmi. 

 

 

Kõik pedagoogid olid möödunud õppeaastal olemas, aprillis vahetus kehalise kasvatuse 

õpetaja. 

 

 

OTSUSTATI: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Vabad ametikohad 
Direktor Toomas Mitt tegi ülevaate vabadest ametikohtadest. Kool vajab uuest õppeaastast: 

 huvijuht-noorsootöötajat, 1 kandidaat on olemas 

 eesti keele õpetajat 

 1. klassi klassiõpetajat 

Kool tegeleb aktiivselt uute õpetajate otsimisega. 

 

OTSUSTATI: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 

 



 

 

 

 

3. Jooksvad küsimused 
10. klassi astujate arv on hetkel probleemiks. 9. klassi lõpetab 12 õpilast ja neist kindlalt 

Tõstamaal jätkajaid on hetkel vaid 2. Täpsem seis selgub alles augusti viimastel nädalatel. 

 

 

Kool viis läbi nii õpilaste kui lastevanemate seas küsitlused. Lastevanemate tagasiside oli 

väga kehv ja selle pinnalt pole võimalik järeldusi teha. 

 

Õpilaskodus on riiklikke kohti 22. Õpilaskodu täituvusel kuni 30 õpilast on hetkel kaader 

olemas. Kui õpilaste arv läheb üle 30-ne, siis on vaja luua uusi töökohti. 

 

Ujumisõpetus 2. klassile toimub järgmisel aastal Pärnus. 

 

12. juunil toimub kooli tänupäev. Varasemalt anti valla poolt kõigile tublidele õppuritele ka 

rahalist preemiat, kuid linna poolt kõigile rahalist preemiat enam ette nähtud pole. Kõige 

paremate saavutustega õpilased saab esitada Pärnu linna õpilaspreemiate kandidaatideks. 

 

11. augustil toimub Tõstamaa hariduselu 330. aastapäev ja vilistlaste kokkutulek. Kool 

planeerib Ants Pirsole mälestuspingi paigaldamist ja vilistlaste poolt puu istutamist. Antakse 

välja kooli almanahh. 

 

Arutati eksamitega seonduvaid küsimusi. 

 

OTSUSTATI: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

Juhataja:                                                                                        Protokollija: 

Külli Janson                                                                                  Anu Peterson 

 

 

 

 

 

 


