Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 22.05.2019 protokoll nr 1-6/3
Algus:
17.00
Lõpp:
18.15
Koosoleku toimimise koht: PMG Metsavahi tee 19, Tallinn
Võtsid osa: Jaanika Peeba (vanemate esindaja, põhikool), Triin Kütt (vanemate esindaja,
gümnaasium), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool), Riina Tamm
(õpetajate esindaja, gümnaasium), Aleksandra Pavlova (Pirita linnaosa
esindaja), Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Sirje Raivet (kooli toetava
organisatsiooni esindaja),
Kutsutud:

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

Puudusid:

Erik Köster (vanemate esindaja, põhikool), Kristjan-Hendrik Paavo (õpilaste
esindaja), Peeter Raielo (vanematekogu aseesimees), Tiina Hirv (vanematekogu
esimees).

Juhataja:

Toomas Pikhof

Protokollija: Triin Kütt
Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis. (T. Pikhof)
2. Toitlustamine kooli puhvetis uuel õppeaastal vastavalt TAI poolt saadetud soovitustele. (T.
Pikhof)
3. Kohal algatatud küsimused.
1. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis.
Direktor andis ülevaate põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtust.
Gümnaasiumisse on konkurss 5 õpilast kohale. Avame 2 klassi. Teoreetiliselt võiks võtta ka 3
paralleeli, aga kolmanda paralleeli jaoks ei ole füüsilist ruumi.
Põhikooli osas on Tallinna Haridusamet määranud Pirita kooli esimesse klassi 91 õpilast.
Koolikoha on kinnitanud hetkel 70 vanemat. Ootel on 8 õpilast, kes pole Tallinna linna
kodanikud.
Lähtuvalt vanematekogu koosolekul üles kerkinud teemast, soovib kool läbi viia küsitluse
esimeste klasside vanemate hulgas teada saamaks, kui suur osa oleks valmis oma lapse teise
vahetusse õppima panema. Sellest lähtuvalt saab otsustada, kas avada vajadusel järgmisel aastal
teine klass õhtuses (koolipäev algaks kell 12.10) vahetuses.
Uueks õppeaastaks tegi direktor hoolekogule ettepaneku taas avada kolm 1. klassi hommikuses
vahetuses õpilaste arvuga klassis 24-28 õpilast.
Otsus: Hoolekogu küsis tagasisidet selle õppeaasta kohta, kuidas on sel aastal suurte
klassikoosseisudega toime tuldud. Direktor ja õppejuht andsid tagasisidet, et suuri tagasilööke
pole olnud ja õpetajad koos tugipersonaliga on kenasti toime tulnud.
Hoolekogu otsustas ka järgneval õppeaastal anda loa direktoril avada hommikuses vahetuses
kuni 28 õpilasega kolm 1. klassi.
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2. Toitlustamine kooli puhvetis uuel õppeaastal vastavalt TAI poolt saadetud
soovitustele.
Seoses 7. märtsil 2019 Tervise Arengu Instituudi poolt avalikustatud soovitustega "Juhend
lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta" ja kooli tervisenõukogu
26.03.19 toimunud koosoleku ettepanekutega andis direktor ülevaate juhendi soovitustest ja
sellest lähtuvatest muudatustest kooli kohvikus.
Vanematekogu otsusega ei müüda alates 1.septembrist 2019 jahutooteid, nendeks on
küpsised, magusad saiakesed, pirukad ja valik pagaritooteid. Müügile jäävad šokolaad ja
jäätis. TAI soovitusel tulevad saiakeste asemel müügile võileivad, vrapid ja muud
tervislikumad palad.
Otsus: Hoolekogu küsis täpsustavaid küsimusi, võttis info teadmiseks ja otsustas
vanematekogu otsust toetada.
3. Kohal algatatud küsimused
Linnaosa esindaja Aleksandra Pavlova jagas infot Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja
Kooli parimate 5.-12. klassi õpilaste ja nende vanemate Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtust.
Vastuvõtt toimub 10. juunil kell 16.00 Lauluväljaku II korrusel.
1.-4. klassi parimate õpilaste direktori vastuvõtt toimub kooli aulas 11. juunil kell 12.00.
Eelmisel hoolekogu koosolekul tõstatati ka õpetajate sh. matemaatikaõpetajate üleüldise
puuduse problemaatika koolides. PMG-s olid sel hetkel matemaatikaõpetajad olemas, aga
muret tekitas ühe matemaatikaõpetaja õppemetoodikate sobilikkus ja suhtumine õpilastesse.
Eelmisel koosolekul lubasid direktor ja õppejuht õpetajaga vestelda ja olukorda selgitada.
Kuidas on olukord kõnealuse õpetajaga tänasel hetkel? Mida on tehtud? Kas midagi on
muutunud?
Direktor ja õppejuht on asjaga tõsiselt tegelenud, õpetajaga rääkinud, tunni vaatlusi teinud.
Olukord peaks olema paranenud.

_______________
Hoolekogu esimees
J. Peeba

__________________
Koosoleku protokollija
T. Kütt
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