
 
PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

  
Tallinn                    14.11.2018 
         

 
 
Algus kell 17.30, lõpp kell 19.35 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales: 28 liiget 

Külalised: Eve Reinola, Anne Reinkort 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengupotentsiaali toetamine (T. Pikhof) 

2. Pirita Majandusgümnaasiumi avatud tundide päev (T. Pikhof) 

3. Jõululaada korraldamine, läbiviimine (T. Hirv) 

4. Andmekaitse (T. Pikhof, T.Hirv) 

5. Toitlustamine (T. Pikhof) 

6. Klassipildistamine (T. Hirv) 

7. Jooksvad küsimused. 

 

1. KUULATI: 

T. Pikhof: alates 2018.a veebruarist on PMG teinud tööd selle nimel, et korraldada 

hariduslike erivajadustega õpilaste arengupotentsiaali toetamine. Õpilaste toetamine 

haridusasutustes jaguneb järgnevalt: üldine tugi, tõhustatud tugi ning eritugi. PMGs 

alustatakse üldise toe rakendamist peatselt. Kuigi haridusmaastikul on tugispetsialistide 

puudus, on PMGs olemas eripedagoog, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. 

Koolis on tööl HEV koordinaator. Üldist tuge saab õppijale pakkuda kooli HEV 

koordinaatori ettepanekul ning vanema nõusolekul, tõhustatud tugi ning eritugi 

määratakse õppijale Innove nõustamiskomisjoni otsusega. Eesmärgiks on toetada õppija 

koolikohustuse minimaalset täitmist. 



Õppijal on võimalik saada õpiabi. Õpiabi tähendab, et õpilast õpetatakse õppima, talle 

antakse nõuandeid, kuidas õppida ning mis vahendeid-meetodeid õppimiseks kasutada. 

Kui laps on määratud õpiabi rühma, siis on oluline vanemate ja meeskonna koostöö. 

Õpiabi on põhikooli astmele. Kui vanem arvab, et laps vajab õpiabi, siis võib ühendust 

võtta HEV koordinaatoriga, kuid lõpliku otsuse õpiabi vajaduse kohta teeb kool. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste arengupotentsiaali toetamise kohta saab rohkem 

lugeda käesoleva vanematekogu koosoleku esitlusest, mis lisatakse peale koosolekut 

kooli kodulehele. Palun suunata oma klassi vanemaid ettekande slaididega tutvuma. 

 

2. KUULATI: 

T. Pikhof: 12.12.2018.a. toimub avatud tundide päev. Vanematel on võimalus tulla 

vaatlema tunde koolipäeva jooksul. Tundides vaatlemiseks on vajalik registreerumine, 

mille kohta tuleb täiendab info/link. 

 

3. KUULATI: 

T. Pikhof: õiguskantsler saatis haridusasutustele pöördumise, kus tuletas meelde õpilaste 

ning nende perede andmete turvalist töötlemist.   

Vanematekogu töös on probleemiks osutunud e-posti aadresside avalik esitamine teistele 

vanematele. Kui sellekohast nõusolekut vanematelt võetud ei ole, ei ole õigust saata infot 

kujul, mis võimaldab infosaajatel näha teiste e-posti aadresse. Info vahetamiseks on 

mõistlik luua klasside listid. 

Ettepanek: uuel õppeaastal loob klassijuhataja vanematelisti ning muudab seda vastavalt 

vajadusele (kui klassi nimekiri muutub). 

 

OTSUSTATI:  

 uuel õppeaastal loob klassijuhataja vanematelisti ning muudab seda vastavalt 

vajadusele (kui klassi nimekiri muutub); 

 hiljemalt 2019.a. jaanuariks koguvad klassijuhatajad vanematelt nõusolekud 

vanemate meilide avalikustamiseks listi koostamise eesmärgil; 

 vanematekogu koosoleku protokollid saadame edasi täispikkuses ning need 

vastavad sisult andmekaitse nõuetele. 

 

 

 



4. KUULATI: 

T. Pikhof: kooli eelmine toitlustaja kuulutas välja pankroti, uueks toitlustajaks on RK 

Teenindus. Toidu kvaliteet on oluliselt parem ja toit on maitsvam. Tasuta koolitoidu 

menüü valikusse on lisandunud taimetoit. Lepinguliselt on pikapäevarühma tasuline toit 

mõeldud 1. ja 2. klassi õpilastele, kes osalevad pikapäevarühmas. Aasta lõpuni on 

toitlustajaga kokkulepe pikapäevatoidu pakkumise osas ka teistele vanemate klasside 

õpilastele teise toidukorrana, kui toit kodulehel oleva lingi kaudu lapsele tellida. Paraku 

sellist lepingulist kohustust toitlustajal ei ole. Alates uuest aastast saab teise toidukorrana 

osta toitu puhvetist (päevapraad) ja pikapäeva toit on ja jääb 1. ja 2. klassi õpilastele, kes 

osalevad pikapäevarühmas. 

 

KÜSIMUS: Kas on võimalik saada eritoitu (nt maitseaineteta, gluteeni- jm talumatus jne) 

korral? 

VASTUS: Eritoidu saamiseks tuleb kooliõele esitada arsti poolt väljastatud tõend 

erimenüü vajaduse kohta. Võimalusel valmistab toitlustaja vajaliku toidu.  

KÜSIMUS: Mida peab tegema vanem, kes eelmisele toitlustajale toitu tellides on teinud 

ettemaksu? 

VASTUS: Vanemal on võimalus enammakstud summa eelmiselt toitlustajalt tagasi 

nõuda. 

 

5. KUULATI: 

T. Hirv: vanematekogu poole on pöördutud teemal, et ei ole rahul klassipildistamise 

teenusega.  

Ettepanek: vahetada firmat, kes teenust pakub. Uurida teisi teenusepakkujaid. 

OTSUSTATI: vanematekogu uurib võimalust kutsuda pildistama teenusepakkujad: 

www.pildipood.ee ja www.meresmaafoto.ee vm.  

 

6. KUULATI: 

T. Hirv: Jõululaat toimub 12.12.2018.a. kell 17.00 – 19.00. Selle korraldamiseks 

moodustatakse vanematekogu liikmetest 3 gruppi: koristustiim, meelelahutustiim, 

transportijad. Iga vanematekogu liige paneb kirja, millises grupis kaasa lööb. 

Vanematekogu juhatus loob keskkonna, kus saavad end märkida gruppi ka tänased 

koosolekult puudujad. Edaspidine suhtlus ja arutelu saab toimuda grupi liikmete vahel 

meili teel.  



Jõululaada eesmärk on koostegemine, kogukonna kaasamine, heategevus ja 

ettevõtlusmeele arendamine. Laadaks on välja broneerida kuni 60 müügilauda, ühe laua 

maksumus on 5 eurot. Laudade broneerimine toimub kooli kodulehel lingi kaudu ning on 

avatud kuni 10.12.2018.a. kella 00.00-ni. Lauamaksu kogub huvijuht Eve Reinola ning 

saadud tulu kasutab kool 70. juubeliaasta pidustuste korraldamiseks. Sel aastal toimub 

kohvik ja meelelahutus fuajees, müük koridorides. Laada külastajad saavad jätta üleriided 

garderoobi. 

Teadmiseks müüjatele: kui vaja elektrivoolu, siis tuleb müüjal endal pikendusjuhtmed 

kaasa võtta.  

 

7. JOOKSVAD KÜSIMUSED: 

 E-koolis peab õpetajatel olema kodutöö üles märgitud hiljemalt kell 16.00. 

 25.10.2018.a. saatis vanematekogu juhatus välja kaks kirja Tallinna 

Linnaplaneerimise Ametile teemal "Koolilaste turvalise koolitee tagamine Pirita 

Linnaosas E. Bornhöhe tee, Kloostrimetsa tee ja Metsavahi tee piirkonnas" ja 

Tallinna Transpordiametile teemal "Bussiliiklus Supluse puiestee ja Kalmuse tee 

liinidel". Mõlemale kirjale sai Pirita LOV lisatud koopiasse. Hetke seisuga pole 

kirjadele vastuseid tulnud. Helkuripuu ehtimisel saime suusõnalise teate, et 

Kloostrimetsa tee äärne rattatee on võetud järgmise aasta plaani, aga kirjalikku 

kinnitust meil antud olukorrale ei ole. 

 

 

  

 
Toomas Pikhof        Cristin Kelder 
      

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 


