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Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 04.12.2019 protokoll nr 1-6/1 
 

 

Algus:  17.00 

Lõpp:  19.15 

Koosoleku toimimise koht: PMG Metsavahi tee 19, Tallinn 

 

Võtsid osa:  Kristofer Robin Kirsiste (õpilaste esindaja), Erik Köster (vanemate esindaja, 

põhikool), Tõnis Liinat (Pirita linnaosa esindaja), Jaanika Peeba (vanemate 

esindaja, põhikool), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool), Riina Tamm 

(õpetajate esindaja, gümnaasium), Swen Uusjärv (vanemate esindaja, 

gümnaasium). 

Kutsutud: Toomas Pikhof (PMG direktor). 

Puudusid: Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Sirje Raivet (kooli toetava 

organisatsiooni esindaja). 

Juhataja:  Toomas Pikhof 

 

Protokollija: Riina Tamm 

 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (T. Pikhof) 

2. Arengutest Pirita Majandusgümnaasiumis lähiaastatel (T. Liinat) 

3. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse (T. Pikhof) 

4. Ülevaade 2018/2019 õppeaasta rahuloluküsitlusest (T. Pikhof) 

5. Kooli sisehindamise aruande tutvustamine ja arvamuse andmine selle kohta (R. 

Tamm) 

6. Kooli hindamisjuhendisse sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende kohta 

arvamuse andmine (A. Reinkort)  

 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

 

Direktor andis lühiülevaate hoolekogu eelmise aasta tööst ja tutvustas uusi liikmeid. Hoolekogu 

esimehe kandidaadiks esitati Jaanika Peeba, aseesimehe kandidaadiks Erik Köster ja sekretäri 

kandidaadiks Riina Tamm. 

 

Otsus: Hoolekogu valis ühehäälselt hoolekogu esimeheks Jaanika Peeba, aseesimeheks Erik 

Köstri ja sekretäriks Riina Tamme. 

 

2. Arengutest Pirita Majandusgümnaasiumis lähiaastatel 

Pirita Linnaosa vanem Tõnis Liinat tutvustas PMGd puudutavaid linna eelarve muudatusi: 

● PMG jalpallistaadioni katte väljavahetamine; 

● kooli hoonele juurdeehituse rajamine, mille projekteerimine 2020. a sügisel; 

● Bornhöhe teel liiklusskeemi muutmine ja kõnnitee ehitamine; 



2 

 

● Pirita raamatukogu võimalik kolimine Pirita keskusesse 

● kooli välisterritooriumi korrashoiu üleminek linnaosa vastutusele ja finantseerimisele. 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks.  

 

3. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisesse  

Direktor T. Pikhof andis ülevaate Innove koostatud analüüsist gümnaasiumi panuse kohta. 

Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest ja oskustest, mis on 

lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul.  Analüüsist selgus, et PMG gümnaasiumi panus 2019 

õpilaste edasijõudmisesse eesti keeles on oodatust kõrgem ning matemaatikas ootuspärane. 

(Slaidiesitlus protokolli lisas)  

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks.  

 

4. Ülevaade 2018/2019 õppeaasta rahuloluküsitlusest  

Direktor T. Pikhof andis ülevaate kooli poolt läbi viidud iga-aastase rahuloluküsitluse 

tulemustest. (Slaidiesitlus protokolli lisas)  

Hoolekogu võttis info teadmiseks.  

 

5. Kooli sisehindamise aruande tutvustamine ja arvamuse andmine selle kohta  

Arendusjuht R. Tamm andis ülevaate Pirita Majandusgümnaasiumi sisehindamise aruandest 

õppeaastate 2016/17-2018/19 kohta. (Slaidiesitlus protokolli lisas)  

S. Uusjärv tegi ettepaneku kasutada vanematekogu potentsiaali kooli arendamiseks, et 

suurendada praktiliste tegevuste osakaalu õppetöös, läbi temaatiliste töörühmade. Soovitus 

kantakse aruandesse.  

Hoolekogu kiitis aruande heaks.  

 

6. Kooli hindamisjuhendisse sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende 

kohta arvamuse andmine 

Õppejuht A. Reinkort andis ülevaate Pirita Majandusgümnaasiumi hindamisjuhendisse 

sisseviidud muudatustest. (Parandustega dokument protokolli lisas)  

Hoolekogu kiitis muudatused heaks.  

 

7. Kohal algatatud küsimused 

 

S. Uusjärv tegi ettepaneku majandusvaldkonna õppetöö praktilise eluga sidumiseks korraldada 

õppepäev või konverents, kus ettevõtjad tutvustaksid oma tegevust ja õpilastel oleks võimalik 

ettevõtteid külastada. Omalt poolt oleks ta valmis panustama korraldamiskulude katteks 

lahenduse leidmisega. 

 

T. Liinat lubas vajadusel toetada transpordi leidmisega ettevõtetes õppekäikude läbiviimiseks. 
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Võeti arutellu plaan ühendada S. Uusjärve ettepanek järgmisel aastal toimuva 

majanduskonverentsiga.  

 

 

8. Järgmise koosoleku aeg 

 

Otsus: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25.03.2020 kell 17. 

 

 

 

 

_______________     ___________________ 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija   

T. Pikhof      R. Tamm    

       

 

 

 


