
 
PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

  
Tallinn                    15.05.2019 
         

 
 
Algus kell 17.30, lõpp kell 19.05 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales:  25 liiget 

Külalised: Anne Reinkort 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis 2019/2020. Tagasiside gümnaasiumi 

panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse. (T. Pikhof) 

2. Ülevaade Pirita haridusvõrgu ja tulevikuprognooside kohta. Ruumipuudus koolides. (T. 

Pikhof) 

3. Toitlustamine kooli puhvetis (vastavalt TAI poolt saadetud soovitustele). (T. Pikhof) 

4. Kokkuvõte annetustest ja üritustel teenitud annetatud tulust. (T. Pikhof) 

5. Klassipildistamine uuel õppeaastal. (T. Hirv) 

6. Vanemate küsimused, pöördumised, ettepanekud. 

 

1. KUULATI: 

15.05.2019 seisuga on PMG 1. klassidesse määratud 90 õpilast. Koha ootele on jäänud 8 

õpilast. Esimestesse klassidesse saame võtta vaid Tallinna elanikke Piritalt, sest rohkem 

kohti pole. Kuna kool toetab vanemate soovi mitte minna kahes vahetuses 

õppimiskorraldusele, siis saab hoolekogu otsusega klassi koplekteerida 24 asemel 

suuremaks. Uuest õppeaastast on kõik klassikomplektid täis. 

 

2019/2020 õppeaastaks oli gümnaasiumikoha konkurss viis õpilast kohale. 

Komplekteeritud on kaks gümnaasiumiklassi - kaks tugevat õppesuunda: majandus ja 

loomeettevõtlus. 



Kool võiks kasvada, soovijaid on, kuid ruumi pole. Murekohaks on ka reaalainete 

õpetajate puudus, peamiselt madala palga tõttu. 

 

Direktor T.Pikhof andis ülevaate gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmises. 

Tegemist on näitajaga, mis iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse 

matemaatikas ja eesti keeles. PMG näitajad on tõusnud viimastel aastatel hüppeliselt. 

 

2. KUULATI: 

Kuigi Pirital on kaks munitsipaalüldhariduskooli (PMG ja Merivälja Kool), on siiski  

Pirita piirkonnas suureks probleemiks laste kooli mahutamine. Kahe kooli peale kokku on 

1401 õpilast.  

Tallinna linn on teinud vastava uuringu 2018. aastal. Ülevaade laste arvust Pirital 

www.haridussilm.ee. 

 

3. KUULATI: 

Tervise Arengu Instituut (TAI) on õppeasutustele välja töötanud ja märtsis avaldanud 

juhendi "Juhend lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta", 

https://terviseinfo.ee/images/Puhvetite_juhend.pdf. Menüüsse ei sobi kohv, saiakesed ja 

muud magusad tooted ja jäätised. Toimus hääletus, mida nimetatud toodetest menüüst ja 

automaadist kõrvaldada.  

Hääletus:  

Kohvijoogid jäävad müüki: poolt 22, vastu 3 

Šokolaad jääb müüki: poolt 23, vastu 1, erapooletu 1 

Pirukad- saiakesed, pagaritooted, küpsised jäävad müüki: poolt 3, vastu 14, erapooletu 8 

Jäätis: poolt 22, vastu 1, erapooletu 2 

 

OTSUSTATI:  

Puhveti menüüst kaovad müügilt saiakesed ja muud pagaritooted. Menüüsse tuuakse 

rohkem võileibasid, puuvilju, tervislikumaid tooteid. 

 

4. KUULATI: 

Direktor T. Pikhof andis ülevaate 2019. aastal saadud annetustest.  Annetuste hetkeseis 

on 2062,63 eurot. 

 



5. KUULATI: 

Eelmisel vanematekogu koosolekul võeti vastu otsus, et vahetada klassipiltide tegijat. 

Pakkumised küsiti kolmest erinevast firmast: MeresmaaFoto, SeeSee Stuudio, VEKfoto. 

Teenust olid valmis pakkuma kaks.  

Hääletus:  

Teeme koostööd SeeSee Stuudioga: poolt 23, erapooletuid 2, vastu 0. 

 

OTSUSTATI:  

Kool tellib teenuse SeeSee Stuudiolt. 

 

6. KÜSIMUSED, PÖÖRDUMISED, ETTEPANEKUD: 

1) Patrullimine kooli sõiduteel uue õppeaasta alguses.  

Hääletus: korrata patrullimist septembri esimesel nädalal: poolt 25.  

Registreerimisleht tuleb augusti viimasel nädalal koos vastava infoga. 

2) Jalgrattalubade tegemine koolis alates 4. klassi õpilastele. 

Teenuse pakkujad tulevad kooli, kui huvilisi saab kokku 25. Teenus maksab ca 40 

eurot õpilase kohta. Ettepanek: kasutada registreerimisel kooli huviringide platvormi 

võimalust. 

3) Jalgrattaparkla on selline, nagu on. Üks tõukerataste alus tuli juurde. 

4) E-koolis vestluste all sobimatud kommentaarid. 

Kooli IT-inimene on neid üle vaadanud ja eemaldanud, kuid vaatab veelkord. 

 

 

  

 

  

 
Toomas Pikhof        Cristin Kelder 
      

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 


