
 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

  

Tallinn                    02.10.2019 

         

 

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.30 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales:  40 liiget 

Külalised: Anne Reinkort, õpilasesinduse liikmed 

 

PÄEVAKORD: 

1. Vanematekogu töökorralduse  tutvustamine (T. Pikhof) 

Vanematekogu koosneb klassides valitud liikmest ja asendusliikmest. Valitud liikmete 

ülesanne on esindada klassi vanemaid, koondada ja jagada klassi vanematele infot, küsida 

tagasisidet ja võtta koolielust aktiivselt osa. Õppeaasta esimesel koosolekul valib 

vanematekogu endale juhatuse. 

 

2. Vanematekogu juhatuse valimine (T. Pikhof) 

Vanematekogu juhatuse valimisel esitatud kandidatuurid: 

Esimees: Peeter Raielo 

Aseesimees: Kristiina Susi 

Sekretär: Cristin Kelder 

Toimus hääletus: 40 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

3. Saiakeste tagasi müügiletoomine (T. Pikhof, õpilasesindus) 

Õpilasesinduse liikmed esitasid vanematekogule ettepaneku võtta uuesti aruteluks puhvetis 

müüdavate saiakeste teema. Õpilased soovivad saiakeste ostmise võimalust tagasi! Toimus 

hääletus: saiakeste müümise poolt 25, vastu 11, erapooletuid 3. 

OTSUSTATI: saiakesed tulevad puhvetisse müügile. 



4. Jõulusündmused: 

1) Helkurheki ehtimine 28.10.2019 hommik; 

2) Jõululaat 10.12.2019 kell 17-18; 

3) Advendikontsert Pirita Kloostris 15.12.2019 kell 18.00 

4) Jõulukontsert Jaani kirikus 20.12.2019 kell 17-18 

 

5. Vanemate küsimused, pöördumised, ettepanekud: 

1) Endiselt probleemid bussiliiklusega (liin 34A,38) – õpilased ei mahu bussi. Bussijuht 

on jätnud lapsed bussist maha. Vanematekogu juhatus arutab järjekordse pöördumise 

saatmist. Probleemist teada saades kohe helistada numbril 643 4000 või kirjutada 

kaebus@tallinnlt.ee (olemas võiks olla info bussi numbri, peatuse, kellaaja kohta). 

Probleemide korral võib helistada ka kohaliku omavalitsuse abitelefonil 1345 ning teid 

suunatakse edasi. 

2) Autode liiklemine hommikul kooli ümbruses – koostatakse liiklusmanuaal, et muuta 

liikumist sujuvamaks ja tuletada meelde turvalist liiklemist. 

3) Sööklas ei leia istekohta – direktori sõnul on kohti piisavalt, need asuvad toidusaarest 

veidi kaugemal. Julgustame lapsi kohta leidma, otsima kohta ka kaugemal! Väike 

järjekord on loomulik, kui sööma tuleb korraga 250-300 õpilast. Söögivahetundude 

plaan on kooli kodulehel ja see on maksimaalselt hajutatud. Söök ei lõppe sööklast 

otsa. Kõik õpilased saavad koolilõunat. Vajadusel tuuakse toitu juurde. 

4) Lõpuaktuse päev juunis on laupäev, kuna sel päeval on kindlasti ekamitulemused 

jõudnud kooli, mille eest vastutab Innove. Varasemat kuupäeva ei saanud sellest 

tulenevalt planeerida, et ei juhtuks olukorda, kus aktuse ajal tunnistusi reaalselt pole. 

5) Keskmise õppehoone päikesepoolsetes klassides on kuumade ilmadega liiga palav ja 

õhku pole piisavalt. Probleem ilmneb kevaditi (mais ja juunis) ja sügiseti (septembri 

esimesel nädalal), kui on pikalt päikselised ilmad. Ventileerimine toimub keskmises 

õppehoones ainult akna kaudu, sest selliselt on hoone ehitatud ja renoveeritud (ilma 

sundventilatsioonita). Kool on teinud Tallinna Haridusametile taotluse keskmise 

õppehoone remonttööde teostamiseks 2020. aasta eelarvesse. Ootame positiivset 

vastust uue majandusaasta alguseks. 

6) Pikapäevarühmas on liiga palju õpilasi – septembris on õpilaste arv pikapäevarühma 

nimekirjas alati kõrge, kuid see normaliseerub oktoobriks. Paljud õpilased osalevad 

pikapäevarühmas osalise ajaga (N: ainult 1 tund kolmapäeviti). Sellist võimalust kool 

pakub vanemale, kuna õpilane ootab hiljem algavat huviringi ja lapsel on vaja kuskil 
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turvaliselt viibida. Seega, kõik nimekirjas olevad õpilased ei osale igapäevaselt 

pikapäevarühma töös. 

7) Palju kontrolltöid - nädalas võib olla kuni kolm kontrolltööd. Palun anda koolile teada, 

kui on rohkem! Kooli juhtkond sekkub koheselt ning kontrolltööde plaan muudetakse 

ümber. Kontrolltööde plaani jälgib ka õppejuht. 

8) Ettepanek korraldada ettevalmistuskursus ka eesti keele eksamiks. Direktor teeb 

ettepaneku kursuse ettevalmistamiseks Elfride Aidale. 

9) Koolis on täidetud kõik ametikohad, kuid kool vajab alati häid ja väga häid õpetajaid. 

Kahjuks on õpetajaid mitmetes ainetes peaaegu võimatu leida. Kui vanemad teavad 

kedagi konkreetset soovitada, palume edastada kontaktid direktorile. 

10) Ettepanek jagada infot kilekaante valmistaja Degusse OÜ kohta (Esta Kotlyar, tel 

5076019, esta.kotlyar@degusse.ee) 

11) Leitud asjade riiul on ülekoormatud ja asju otsida sealt keeruline – teeme ideekorje, 

kuidas see paremini toimiks. Palun oma mõtted saata 

vanematekogujuhatus@pmg.edu.ee.  

 

 

Toomas Pikhof        Cristin Kelder   

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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