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Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 06.06.2018 protokoll nr 1-6/3 
Algus:  17.00 

Lõpp:  19.15 

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), Asko Kivinuk 

(vilistlaskogu esindaja), Sirje Raivet (kooli toetava organisatsiooni esindaja), 

Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool), Eilike Lõssov (vanematekogu 

esimees), Kristjan-Hendrik Paavo (õpilaste esindaja), Inna Narro  (õpetajate 

esindaja, gümnaasium).  

Kutsutud: Toomas Pikhof (PMG direktor). 

Puudusid: Alina Tubli (Pirita linnaosa esindaja), Taavi Holmann (vanematekogu 

aseesimees). 

Juhataja:  Toomas Pikhof. 

 

Protokollija: Triin Kütt 

 

Koosoleku päevakord: 

 

1. Kokkuvõte rahuloluküsitlusest 2017/2018 (T. Pikhof) 

2. Ülevaade vastuvõtust 1. ja 10. klassidesse (T. Pikhof) 

3. Kohal algatatud küsimused 

 

Direktor andis teada, et praegune põhikooli õppejuht lõpetab oma töö selles ametis ja jätkab 

uuest õppeaastast koolis osalise koormusega sotsiaalpedagoogina.  

Alates uuest õppeaastast on õppejuhiks Anne Reinkort. 

 

 

1. Kokkuvõte rahuloluküsitlusest 2017/2018 

 

Direktor tutvustas PMG rahuloluküsitluse tulemusi. Rahuloluküsitlus viidi läbi Innove 

küsitluse alusel. Sel aastal PMG Innove koolide valimisse ei sattunud, seega teiste koolidega 

PMG-d seekord võrrelda ei saa.  

Küsitlus toimus mais 2018. Vastasid 423 õpilast, 221 lapsevanemat, 52 õpetajat. 

Küsitlusest selgus, et PMG-ga ollakse üldiselt väga rahul, rahulolu on tõusnud töötajatel ja 

lapsevanematel, õpilaste rahulolu on jäänud eelmise aastaga samale tasemele. 

Viimasel kahel aastal koolis toimuvate muutustega ollakse väga rahul. Muret tekitab asjaolu, et 

õpetajad ja kooli töötajad tunnetavad, et nad peavad sageli oma raha eest ostma õppevahendeid. 

Sellega kooli juhtkond tegeleb, et seda suundumust vähendada.  

Õpetajad on väga rahul asjaoluga, et kooli juhtkond suhtub positiivselt õpetajate 

täienduskoolitustesse ja väga toetab õpetajate koolitusi. Samuti on õpetajad väga rahul oma 

tööga ja neile meeldib õpetada. 

Õppetööd toetavate tegevuste osas on arvamused erinevad, lapsevanemad ja õpetajad 

tunnetavad, et neid tegevusi on palju, aga samas õpilased seda nii ei tunneta. Üritusi koolis on 

palju, aga võimalik, et üritustest ei saa alati osa kõikide klasside õpilased. 

Õpilased tunnetavad, et neil läheb koolis väga hästi, kuigi neile eriti õppida ei meeldi. 

Väga positiivne on teadmine, et vastanute hulgas on kasvanud uhkuse tunne oma kooli osas. 
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Täpsemalt saab küsitluse tulemustega tutvuda esitlusest. 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

 

2. Ülevaade vastuvõtust 1. ja 10. klassidesse. 

 

Direktor andis ülevaate 2018 vastuvõtust 1. ja 10. klassidesse.  

1. klass 

Nagu juba eelmisel hoolekogu koosolekul räägitud sai, siis õpilaste arv koolis kasvab alates 

2016. aastast väga kiiresti.  

PMG esimesse klassi on Tallinna Haridusamet hetkel määranud 93 last.  

06.06.2018 seisuga on 68 lapsevanemat kinnitanud lapse õppekoha PMG-s.  

Õppekohast on loobunud 5 õpilast ja 8 õpilast on esitanud avalduse vabanevale kohale. 

Lastevanematel on kohustus kinnitada oma lapse koht 11. juuniks 2018. 

Kool saab hommikuses vahetuses avada 3 klassi. Tallinna Haridusameti seisukoha järgi tuleks 

vastavalt vajadusele avada õhtune vahetus, kui õpilased esimesse vahetusse ära ei mahu. Pirita 

Majandusgümnaasiumis on varasematel aastatel olnud klasse teises vahetuses. 

Hoolekogu uuris täpsustavalt, missugused on võimalikud alternatiivid ja kas koolis on olemas 

õpetajat toetavad tugiisikud. Direktor ütles, et kool on selleks valmistunud ja koolil on olemas 

eripedagoogid, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja HEV koordinaator ehk tugispetsialistid, et 

esimeste klasside õpetajaid toetada. Esimese klassi õpetajad ise on valmis hakkama õpetama 

kuni 28 lapsega klassis.  

Direktor tegi hoolekogule ettepaneku avada kolm 1. klassi hommikuses vahetuses õpilaste 

arvuga klassis 24-28 õpilast.  

 

Otsus: Hoolekogu otsustas anda loa direktoril avada hommikuses vahetuses kuni 28 õpilasega 

kolm 1. klassi. 

  

10. klass 

Gümnaasiumisse on hetkel esitatud 211 avaldust, mis tähendab, et ühele kohale kandideerib 2,9 

õpilast. Vastu saab võtta 72 õpilast (36+36). Taotluse on ära esitanud 57 õpilast. Ootel 

vabanevatele kohtadele on pingereas 25 õpilast. 07.06.2018 toimuvatel järelkatsetel osaleb 20 

õpilast. Seejärel selgub, kes saavad õppima ülejäänud vabadele kohtadele 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks.  

 

 

3. Kohal algatatud küsimused 

 

Direktor andis ülevaate tunnustustest, mida PMG on sel aastal Tallinna Haridusameti 

konkursitelt pälvinud: 

„Tegus õpilasesindus“ ja „Koostööprojekt 2018“. 

Tunnustusega kaasnes ka rahaline preemia, mille eest õpilasesindus soovib algatada kooli 

õunaaia rajamise. 

 

Direktor andis teada, et gümnaasiumi õpilased korrastasid endise koolijuhi hauaplatsi.  
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Jaanika Peeba tõstatas küsimuse, mida peaks tegema, et lapsed saaksid vahetundide ajal õues 

käia? Õues käimiseks on vajalik korrapidaja õpetaja olemasolu õues. Õues saab käia kooli 

sisehoovis ja soojade ilmadega on see organiseeritud. Eksamite ja tasemetööde ajal ei ole 

võimalik õpilasi sisehoovi lasta, et tagada eksamistidele rahulik keskkond. 

Arutati, kuidas leida finantseerimisvõimalused koolile õueala loomiseks. Direktori kinnitusel 

on kooliaia planeerimine kooli arengukavas 2018/2019 õppeaastal sees, aga kuna siiani on 

olnud väga palju primaarsemaid teemasid, siis ei ole see hetkel veel päevakorras, kuid plaanis 

kindlasti. 

Direktor on küsinud vahendeid spordiala ümber oleva aia renoveerimiseks, aga Haridusamet ei 

ole selleks raha eraldanud. Möödunud õppeaastal eraldas Haridusamet raha tõstesaali 

ümberehitamiseks klassiruumiks ning keskmise õppehoone wc-de sanitaarremondiks ja 

puudunud soojavee veetorude paigaldamiseks. Sellel aastal eraldas Haridusamet raha kooli aula 

sanitaarremondiks ja gümnaasiumihoone spordikompleksi katkiste uste remondiks. 

Hoolekogu suunas õueala finantseerimisvõimaluste leidmise vanematekogule arutamiseks. 

 

Jaanika Peeba tõstatas probleemi, et suuremad õpilased kasutavad omavoliliselt väiksemate 

õpilaste tõukerattaid ja suhtuvad väiksematesse ülbelt. Sügisel tuleks kindlasti sellega tegeleda. 

 

Jaanika Peeba tõstatas veel probleemi õppetööde kuhjumise osas. Direktor kinnitas, et õpetajate 

poolelt sellega tegeletakse ja tõdes, et tegelema peaks ka õpilastele oma aja planeerimise oskuse 

õpetamisega. 

 

Kristjan-Hendrik Paavo tõstatas küsimuse, kas oleks võimalik lisada koolivormi elementide 

hulka noormeeste viisakad lühikesed püksid, kuna palavate ilmadega on ka klassiruumid väga 

palavad ja tüdrukutel on lubatud kanda lühikest seelikut, siis poisid peavad ikka kandma pikki 

pükse. 

Direktor ei nõustunud uueks õppeaastaks riietumisstandardit muutma ja noormeestele lühikesi 

pükse lubama. Erandkorras, kui ilmad on erakorraliselt soojad, siis on direktor nõus, kui 

noormehed tulevad kooli viisakates lühikestes pükstes ning sellest probleemi ei teki. 

 

 

 

 

_______________ 

Hoolekogu esimees    ___________________  

J. Peeba     Koosoleku protokollija 

      T. Kütt 

 


