Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 20.02.2019 protokoll nr 1-6/2
Algus:
17.00
Lõpp:
18.00
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), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool), Riina Tamm
(õpetajate esindaja, gümnaasium), Tiina Hirv (vanematekogu esimees).
Kutsutud:

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

Puudusid:

Alina Tubli (Pirita linnaosa esindaja), Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja),
Sirje Raivet (kooli toetava organisatsiooni esindaja), Peeter Raielo
(vanematekogu aseesimees).

Juhataja:

Toomas Pikhof

Protokollija: Triin Kütt
Koosoleku päevakord:
1. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse (T. Pikhof)
2. Ülevaade V. Belobrovtsevi esitlusest Pirita haridusvõrgu ja tulevikuprognooside kohta (T.
Pikhof)
3. Ülevaade 12.02.2019 Tallinna koolide hoolekogude infopäevast (E. Köster)
4. Merivälja Kooli vanematekogu esimees Lembe Levo pöördumise arutelu.
5. Kohal algatatud küsimused
6. Järgmise koosoleku aeg
1. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse
Direktor andis lühiülevaate gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse. Alates 2016.
aastast kuulub gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja gümnaasiumi panus õpilaste
edasijõudmisesse. Näitaja iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas,
ja eesti keeles. Sarnaselt riigieksamite keskmiste tulemustega leitakse gümnaasiumi panus igal
õppeaastal lõpetanud lennu kohta. Korraga esitatakse koolile viimase kolme aasta tulemused.
Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest ja oskustest, mis on
lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul. Kooli panuse hindamise lähtekohaks on arusaam, et
õppimise tulemused sõltuvad ühtaegu mitmest tegurist. Osa neist teguritest on kooli poolt
kontrollitavad (nt õppeprotsessi ülesehitus, õpetamismeetodid), kuid osa mitte (nt õpilaste
võimekus, varasemad teadmised). Kooli panust õppimise tulemustes saab seega iseloomustada,
välistades mõõdetud õppimise lõpptulemustest koolist sõltumatute, kuid samas õpitulemuste
saavutamiseks oluliste tegurite mõju. Nii tuuakse välja kooli mõju õppimisele. Arvutuslikult
toimub gümnaasiumi panuse ehk lisandväärtuse leidmine kahetasandilise regressioonanalüüsi
teel, kus panus kui otseselt mittemõõdetav suurus on regressiooni jääk kooli tasandil.
Tõenäoliselt sisaldab regressiooni jääk peale kooli õppetöö tõhususe ka muid tegureid, mida
peaks välistama, kuid nende kohta andmeid (veel) süsteemselt ei koguta või ei saagi koguda.
Sisuliselt tähendab regressioonanalüüs igale gümnaasiumile riigieksami ootuspärase keskmise
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tulemuse arvutamist. Tegelik keskmine saab olla sellele ligilähedane, kõrgem või madalam.
Mida madalam on eksamitulemuste tegelik keskmine oodatud tulemusest, seda väiksem on
gümnaasiumi panus. Samuti, mida enam ületatakse oodatud tulemust, seda suurem on panus.
Võrrelda saab andmeid aastast 2016. PMG on teinud eesti keel ja matemaatika õpetamise osas
suure edusammu ja kooli panus õpilase edasijõudmisesse on oluliselt tõusnud. Kool panustab
õpilaste edasijõudmisesse oodatust kõrgemini eesti keeles ning ootuspäraselt matemaatikas.
Hoolekogu võttis info teadmiseks ja tunnustas kooli juhtkonna ja õpetajate head tööd.
2. Ülevaade V. Belobrovtsevi esitlusest Pirita haridusvõrgu ja tulevikuprognooside
kohta
Direktor andis ülevaade V. Belobrovtsevi esitlusest Pirita haridusvõrgu ja tulevikuprognooside
kohta. Esitlus lisatud protokollile. Pirital on 2 kooli – Merivälja Kooli (558 õpilast) ja Pirita
Majandusgümnaasium (843 õpilast). Kokku kahes koolis on 1441 õpilast.
Merivälja Kooli õpilaste arv on pidevalt kasvanud, kuigi koolimaja on ehitatud u 350-le
õpilasele. Merivälja Koolis õpivad lapsed kahes vahetuses. Sel aastal lõpetab seal põhikooli 23
õpilast, järgmisel aastal u 40 õpilast ehk kaks väiksemat paralleeli.
Pirita kooli õpilaste arv on olnud stabiilsem. Vahepeal langes gümnaasiumi õpilaste arv, aga
viimased kolm aastat on see jälle kasvu trendis.
Pirital toimub õppetöö ühes vahetuses ja kevadel lõpetab põhikooli 57 õpilast ehk kaks
paralleeli.
Hetke prognooside järgi hakkab järgneva kolme aasta pärast kooli astuvate õpilaste arv
kahanema, aga hüppeliselt kasvab gümnaasiumi õpilaste arv.
Lahendusena pakub Tallinna linn välja suuremaid klasse ja õppimist kahes vahetuses. Samuti
on võimalik moodul-klasside lisamine koolide juurde. Lisaks loodab linn ka valmivate
riigigümnaasiumite peale.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Ülevaade 12.02.2019 Tallinna koolide hoolekogude infopäevast
Erik Köster andis ülevaate 12.02.2019 Tallinna koolide hoolekogude infopäevast. Infopäeval
jagati kogemusi ja räägiti erinevate koolide hoolekogude parematest praktikatest.
Infopäeval tõstatati teravalt üles Tallinna koolide toitlustuse rahastamise probleem.
Tallinna Linnavalitsus kehtestas oma 01.09.2014 määrusega number 61 Tallinna
munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas (koos käibemaksuga).
Sellest 0,78 eurot tuli riigi ja 0,56 eurot Tallinna eelarvest.
Alates 01.01.2018 tõstis riik koolilõuna toetuse 1 euroni lapse kohta päevas. Tallinna linn aga
vähendas samast hetkest oma eelarvest tuleva osa 22 sendi võrra 0,56–lt 0,34 euroni päevas.
Koolitoitlustamisega seotud kuludest moodustab toiduainete hind ca 50%, palk 39%,
kommunaalteenused 4%, investeeringud 3% ja muud kulud 3%. Kõik nimetatud kulutused on
ajavahemikul 2014-2018 tõusnud alljärgnevalt:
Keskmine palga kasv – 40 %;
Põhitoorainete hindade tõus keskmiselt – 20 %. Sh:
köögiviljad - 38 %;
liha ja lihatooted – 30 %;
kuivained – 30 %;

2

kala ja kalatooted – 25 %;
värske puuvili – 10 %;
taimeõli – 10 %;
pagaritooted – 8 %;
piimatooted – 5 %;
Kommunaalteenuste (vesi, kanalisatsioon, elekter, prügivedu, kütte) kulu hinnatõus 15 %.
Lähtuvalt kulude struktuurist ja hinnatõusust oleks 2014. aasta toidukvaliteedi taseme
taastamiseks vaja tõsta õpilaste koolilõuna maksumust vähemalt 26% ehk 0,35 euro võrra.
Ülalmainitut arvestades tegid Tallinna koolide hoolekogud ettepaneku ühise pöördumise
tegemiseks Tallinna linnavalitsusele kehtestada alates 01.01.2019. aastast tagasiulatuvalt uueks
Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna piirhinnaks vähemalt 1,69 eurot päevas (koos
käibemaksuga).
PMG hoolekogu arutas asja ja otsustas toetada algatatust Tallinna linnavalitsuse poole
pöördumiseks.
Otsus: toetada Tallinna hoolekogude algatust.
4. Merivälja Kooli vanematekogu esimees Lembe Levo pöördumise arutelu.
Hoolekogu arutas Merivälja Kooli vanematekogu esimehe Lembe Levo pöördumist PMG
hoolekogu ja vanematekogu poole seoses Merivälja kooli ruumipuuduse probleemiga ja
sooviga pöörduda Tallinna Haridusameti poole Piritale uue põhikooli ehitamiseks.
PMG hoolekogu arutas asja ja tuginedes V. Belobrovtsevi esitlusest Pirita haridusvõrgu ja
tulevikuprognooside kohta, kus oli välja toodud Tallinna linna ja sh Pirita linnaosa
demograafiline prognoos, otsustas PMG hoolekogu mitte sekkuda Tallinna linna haridusvõrgu
korrastamisesse. V. Belobrovtsevi esitlusest lähtuvalt ei anna uue koolihoone ehitamine
lahendust hetkeprobleemile. Kolme aasta pärast, kui koolimaja valmiks, õpilaste arv esitatud
statistiliste andmete alusel normaliseerub ja isegi langeb. Uue koolihoone ehitamine peaks
tuginema konkreetsele koolivõrgu korrastamise kavale ning spetsiaalsetele uuringutele, mis
vajadust koolikohtade järgi põhjendaks. Samas PMG hoolekogu toetab seda, et iga piirkonna
laps peab saama õppida oma kodukoha lähedal, aga selleks tuleb leida teisi võimalusi, näiteks
moodulklassid või ajutised üüripinnad.
Otsus: mitte sekkuda Tallinna linna haridusvõrgu korrastamisesse. PMG hoolekogu toetab
seda, et iga piirkonna laps peab saama õppida oma kodukoha lähedal.
5. Kohal algatatud küsimused
Hoolekogu soovis üle täpsustada, et valimiste-eelses olukorras jääks valmiskampaaniad koolist
väljaspoole.
Direktor kinnitas, et kool jääb neutraalseks ja valimiskampaaniad jäävad koolist välja.
Hoolekogu koosolekul tõstatati ka õpetajate sh. matemaatikaõpetajate üleüldise puuduse
problemaatika koolides. PMG-s on hetkel matemaatikaõpetajad olemas, aga muret tekitab ühe
matemaatikaõpetaja õppemetoodikate sobilikkus ja suhtumine õpilastesse. Direktor ja õppejuht
lubasid õpetajaga vestelda ja olukorda selgitada.
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6. Järgmise koosoleku aeg.
Otsus: järgmine hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 22. mai 2019 kell 17.00.

_______________
Hoolekogu esimees
J. Peeba

__________________
Koosoleku protokollija
T. Kütt
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