Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 28.03.2018 protokoll nr 1-6/2
Algus:
17.00
Lõpp:
18.50
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), Alina Tubli (Pirita
linnaosa esindaja), Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Sirje Raivet (kooli
toetava organisatsiooni esindaja), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool).
Kutsutud:

Taavi Holmann (vanematekogu aseesimees), Toomas Pikhof (PMG direktor),
Eve Reinola (PMG huvijuht).

Puudusid:

Eilike Lõssov (vanematekogu esimees), Kristjan-Hendrik Paavo (õpilaste
esindaja), Inna Narro (õpetajate esindaja, gümnaasium).

Juhataja:

Toomas Pikhof

Protokollija: Triin Kütt
Koosoleku päevakord:
1. PMG digiarengukava tutvustus (T. Pikhof)
2. Ülevaade vastuvõtust 2018 (T. Pikhof)
3. Arutelu PMG70 tähistamisest (T. Pikhof, E. Reinola)
4. Kohal algatatud küsimused
5. Järgmise koosoleku aeg
Enne hoolekogu põhipunktide arutelu andis direktor ülevaate saatkondade kuu tegemistest,
PMG EV100 kingitustest ja abiturientide ballist.

1. PMG digiarengukava tutvustus
Direktor tutvustas PMG digiarengukava. Arengukava eesmärk on õpilaste suunamine
digivahendite sihipärasele kasutamisele. Tegevusi on planeeritud 4. etapis (personali
digipädevuste kaardistamine, digitaalse kirjaoskuse algtaseme saavutamine, olemasolevate
keskkondade kaardisatmine, järeltegevused). Uute töötajate (õpetajate) lisandumisel kooli
rakendatakse nendele kohanemisprogrammi, mille raames selgitatakse välja ka uue töötaja
digioskused ning vajalikud lisategevused. Kohanemisprogramm on hetkel väljatöötamisel.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

2. Ülevaade vastuvõtust 2018
Direktor andis ülevaate 2018 vastuvõtust. Õpilaste arv koolis kasvab alates 2016. aastast
kiiresti. 1.klassi on hetkel esitatud 104 avaldust. Hommikuses vahetuses saab avada 3 klassi.
Hoolekogu peab suve alguses otsustama, kas avada suuremad klassid kui 24 õpilast või tekitada
kooli juurde konteinerklass või tuleb õpe kahte vahetusse viia? Täpsemad arvud selguvad mai
kuu lõpuks ning siis tuleb otsused langetada.
1

Gümnaasiumisse on hetkel esitatud 153 avaldust ja avaldusi saab esitada kuni 4.aprillini, mis
tähendab, et ühele kohale kandideerib 3 õpilast.
Hoolekogu küsis täpsustavaid küsimusi lisaruumi tekkimise osas ja võttis hetkel info
teadmiseks.
3. Arutelu PMG70 tähistamisest
Direktor tõstatas arutelu, kuidas tähistada PMG 70 juubelit. Hetkel on planeeritud tähistada
neljapäeval 24. jaanuaril 2019 Nordea Kontserdimajas piduliku vastuvõtuga. Üritus tuleb
täiskasvanud osalistele kindlasti tasuline. Hetkel on kindel soov õpilastelt osalustasu mitte
küsida.
Kindlasti jättoimub rongkäik.
Plaanitavad tegevused juubeliks:
- välja töötada tunnustuse rinnamärgid (kuldsed ja hõbedased staažimärgid), et tänada
inimesi, kes on PMG-s aastaid töötanud ja kooliellu panustanud.
- üles otsida legendaarsed õpetajad, keda (võimalusel) kooliperele tutvustada ja neid
tunnustada.
- anda välja kooli ajalugu käsitlev aastaraamat.
- otsida üles erinevad märgid, vimplid, sõrmused ja muud ajaloolised esemed kooli
ajaloost ning teha nendest koolis näitus ja hiljem ka fotogalerii.
- Taavi Holman pakkus vülja ka endise kooli hümni taastamise.
- Koolil on olnud 51 lendu. Soov on anda vilistlastele ja endistele ning praegustele
õpetajatele võimalus kohtumiseks. Kuidas seda teha, see on veel lahtine.
Eve Reinola andis ülevaate, kuidas on varasemalt kooli sünnipäeva tähistatud, millised üritused
on sellel ajal toimunud (kooli avatud uste päevad, näitused, külalistunnid, endiste õpetajate
kokkusaamine jm).
Hoolekogu oli nõus, et vastuvõtt toimub Nordea Kontserdimajas ja osales aktiivselt sünnipäeva
korraldamise arutelus ning pakkus omalt poolt välja erinevaid tegevusi ja võimalusi.
4. Kohal algatatud küsimused
Taavi Holman palus õpetajatele meelde tuletada, et peale vaheaega ei tohiks õpilastele õppida
anda.
Jaanika Peeba küsis, kas ka see aasta premeeritakse parimaid õpilasi? Direktor kinnitas, et jah,
see traditsioon jätkub. Esimese kooliastme pidulik vastuvõtt toimub koolis. Alates 5.klassist
toimub vastuvõtt Estonia kontserdimajas nagu eelmisel aastal ja millele oli väga positiivne
tagasiside ehk lastele ja lastevanematele väga meeldis.
Jaanika Peeba soovitas jätta esimesed klassid sellisest esiletõstmisest välja ja premeerida kõiki
lapsi kooliga kohanemise ja esimses klassi lõpetamise puhul. Direktori soov oli ikkagi
tunnustada ka esimese klassi parimaid ja kinnitas, et esimeses klassis saavad tunnustusüritusele
kiituskirja saanud õpilased ning neid on päris palju. Eesmärk on ikkagi motiveerida õpilasi
õppima ja pürgima parema tulemuse poole. Tehti ettepanek võtta esimese klassi õpetajad kokku
ja arutada valiku kriteeriumite üle.
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5. Järgmise koosoleku aeg.
Otsus: Järgmine hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 6. juuni 2018 kell 17.00.

_______________
Koosoleku juhataja
J. Peeba

___________________
Koosoleku protokollija
T. Kütt
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