Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 21.11.2018 protokoll nr 1-6/1
Algus:
17.00
Lõpp:
18.15
Koosoleku toimimise koht: PMG Metsavahi tee 19, Tallinn
Võtsid osa: Jaanika Peeba (vanemate esindaja, põhikool), Erik Köster (vanemate esindaja,
põhikool), Triin Kütt (vanemate esindaja, gümnaasium), Kristjan-Hendrik Paavo
(õpilaste esindaja), Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Sirje Raivet (kooli
toetava organisatsiooni esindaja), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool),
Alina Tubli (Pirita linnaosa esindaja), Riina Tamm (õpetajate esindaja,
gümnaasium).
Kutsutud:

Toomas Pikhof (PMG direktor), Tiina Hirv (vanematekogu esimees), Peeter
Raielo (vanematekogu aseesimees).

Puudusid:

Tiina Hirv (vanematekogu esimees)

Juhataja:

Toomas Pikhof

Protokollija: Triin Kütt
Koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (T. Pikhof)
2. Toitlustamine koolis (T. Pikhof)
3. Kooli 70. sünnipäeva tähistamine (T. Pikhof)
4. Kohal algatatud küsimused
5. Järgmise koosoleku aeg
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
Direktor andis lühiülevaate hoolekogu tööst. Üksmeelselt lepiti kokku, et vanematekogu
esindajad on alati hoolekogu koosolekule osalema oodatud.
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Jaanika Peeba, aseesimehe kandidaadiks Erik Köster
ja sekretäri kandidaadiks Triin Kütt.
Otsus: Hoolekogu valis ühehäälselt uuesti hoolekogu esimeheks Jaanika Peeba, aseesimeheks
Erik Köstri ja sekretäriks Triin Kütti.

2. Toitlustamine koolis
Direktor teavitas toitlustaja muutusest koolis, kuna eelnev toitlustaja läks pankrotti.
RK Teeninduse OÜ on alates oktoobrist uus toitlustaja. Toitlustuse kohta on tagasiside hea,
lisaks on söögi valik laiem, kastmeid on enam, puuviljad suuremad, toidud maitsvamad.
Koolisöökla pakub uuendusena ka taimetoitu.
Koolilõunat süües on õpilasel kohustuslik õpilaspiletit registreerida.
Pikapäevatoit on tasuline 1,15 eurot. Arve esitatakse vanemale eelneva kuu eest.
Koolitoidu menüü on leitav kooli kodulehelt.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
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3. Kooli 70. sünnipäeva tähistamine
Direktor andis ülevaate kooli 70. sünnipäeva pidustuste ettevalmistustest ja planeeritud kavast.
21.01.2019 kell 8.00 Rongkäik Pirita kloostri varemetest kooli.
Kell 16.00 Tänuüritus endistele ja praegustele õpetajatele ja koolitöötajatele (teenetemärgid).
Kell 17.00 Vilistlaskunstnike näituse avamine.
22.01.2019 kell 10.00 5. majanduskonverents koos SK kadettidega.
23.01.2019 Koolimajaga tutvumine. Ekskursioonid. Klassijuhatajatunnid. Vilistlaste
külalistunnid.
24.01.2019 kell 18.00 aastapäeva kontsert „Alexela“ kontserdimajas. Pilet kontserdile 10 eurot.
Valminud on kooli rinnamärgid ning hõbedased ja kuldsed teenetemärgid. Valmis on saamas
kooli aastaraamat „Kasvamine“, mis annab ülevaate kooli ajaloost.
Hoolekogu võttis info teadmiseks ja tunnustas direktori ja õpetajate head ettevalmistustööd.
4. Kohal algatatud küsimused
Direktor andis teada, et koolis on tulemas kaks toredat jõuluteemalist üritust:
12.12.2018 on koolis avatud tundide päev. Tunni külastamiseks on vajalik eelnevalt
registreerida kooli kodulehel. Õhtul kell 17.00 toimub PMG jõululaat. Jõuluteemalisi asju on
müüma oodatud kõik soovijad.
19.12.2018 kell 16.30 toimub Jaani Kirikus PMG Jõulukontsert ja ühtlasi ka uue kooli lipu
sisseõnnistamine. Kogu koolipere on oodatud kontserti kuulama.
Triin Kütt ja Kristjan-Hendrik Paavo soovisid täpsustada Sisekaitseakadeemiaga koostöös ellu
viidava projekti lõpptulemusi. Arendusjuht ja direktor täpsustasid olukorda.
Asko Kivinukk soovis täpsustada eelmisel hoolekogu koosolekul rääkitud kooli heakorra
olukorrast (aiad, uksed jm). Direktor andis teada, et võimlas vahetatakse välja laevalgustus.
Vahetusse lähevad gümnaasiumimaja uksed. Probleemi tekitab avatud spordiväljak, mida
kasutavad kõik kogukonna liikmed ning samuti ka osad spordiklubid, kes kasutavad väljakut
ilma rahata. Suur probleem on väljaku hooldamine ja korrashoidmine, sest avalikkusele avatud
väljaku koristamiseks ja korrashoiuks ei ole koolil ressursse. Linnaosavanem ja direktor
leppisid kokku, et linnaosa ja kool püüavad leida lähiajal ühiselt lahenduse käsitletud
probleemile.
5. Järgmise koosoleku aeg.
Otsus: Järgmine hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 20. veebruaril 2019 kell 17.00.

_______________
Koosoleku juhataja
J. Peeba

___________________
Koosoleku protokollija
T. Kütt
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