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PÄEVAKORD: 

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

2. Pildistamine uue koostööpartneri poolt (E. Reinola) 

3. Jõululaada korraldamine, läbiviimine 

4. Jooksvad küsimused 

 

MEMO: 

1. Direktor T. Pikhof andis vanematekogule ülevaate gümnaasiumi panuse kohta õpilaste 

edasijõudmises. Alates 2016. aastast kuulub gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja 

gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse. Tegemist on näitajaga, mis iseloomustab 

õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas ja eesti keeles. Sarnaselt 

riigieksamite keskmiste tulemustega leitakse gümnaasiumi panus igal õppeaastal 

lõpetanud lennu kohta. Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest 

ja oskustest, mis on lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul. PMG näitajad on viimastel 

aastatel tõusnud. Nii kitsas kui laias matemaatikas on gümnaasiumi panust 2019 

ootuspärane ning eesti keeles on kooli panus ootuspärasest kõrgem. 

2. Uue koostööpartneri SeeSee Stuudio fotograafidega oli koolil koostöö ladus. Fotograafid 

olid sõbralikud ja protsess oli meeldiv. Lähipäevil saadab klassijuhataja lingi 

veebikeskkonda, kus on võimalik pilte tellida. Enne 12.12.2019 tellitud pildid saab kätte 

selle aasta viimasel koolinädalal koolist, kuid hilisematel tellijatel tuleb valida 



kättesaamiseks muu veebikeskkonnas kokkulepitud viis (postiga jne). Vanematekogu 

liikmetele võib anda piltide kohta tagasisidet ning siis otsustame, kas jätkame koostööd ka 

järgmisel aastal. 

3. Jõululaat toimub 10.12.2019 kell 17.00 – 19.00. Laadale on oodatud müüma ja ostma 

omavalmistatud jõulukinke nii õpilased, õpetajad kui vanemad. Müügiks valmistumine 

toimub kell 16.30-17.00 ning müügikohtade koristamine kell 19.00-19.30. Laada 

korraldamiseks moodustatakse vanematekogu liikmetest 3 gruppi: koristustiim, 

meelelahutustiim, transportijad. Vanematekogu juhatus on saatnud e-postile dokumendi, 

kus kõik vanematekogu liikmed (ka tänased puudujad) panevad kirja, millises grupis 

kaasa löövad. Kõik teised vanemad on samuti oodatud kaasa lööma! Edaspidine suhtlus ja 

arutelu saab toimuda grupi liikmete vahel meili teel. Gruppidesse jagunemine hiljemalt 

04.12. ning tegevuste kokkuleppimine hiljemalt 08.12. 

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 8.12.2019.a. või kuni laudu jätkub. Müügilaua tasu tuleb maksta enne 

jõululaada algust kohapeal. Müüja võib oma müügitulust teha heategevusliku annetuse. 

Saadud tulu kasutab kool õpilasürituste korraldamiseks.  

Ka sel aastal toimub kohvik ja meelelahutus fuajees, müük koridorides.  

Tähelepanekud laadaks: 

 Toidu müümisel tuleb tagada esmased hügieeninõuded – mitte katsuda toitu ja 

raha samade kätega.  

 Toidu müümisel võiks kaup olla võimalusel pakendatud (nt paber vms). Ka 

jookide müümisel tuleks vältida lahtiseid jooke. 

 Tooted-toidud olgu valmis tehtud kodus, mitte ei hakata neid valmistama 

kohapeal.  

 Väldime poekauba müüki.  

 Laada külastajad saavad jätta üleriided garderoobi. 

 Kui vaja elektrivoolu, siis tuleb müüjal endal pikendusjuhtmed kaasa võtta.  

 Laada raames toimub loterii, mille tarbeks saab kooli tuua auhindu laadale 

eelneval nädalal 02.-06.12. Loteriiauhinnad saab anda kooli peaukse juures 

administraatori kätte koolipäevadel ajavahemikul 8.00-14.30. 

 



4. Jooksvad küsimused: 

 Uudised direktorilt : 

o Ruumipuuduse leevendamiseks koolis on alustatud läbirääkimisi Pirita 

linnaosa juhtidega, et rajada koolile lähiaastatel juurdeehitus. Samuti on 

plaanis Pirita raamatukogu väljakolimine Pirita keskusesse, et vabanenud 

ruumidesse saaks luua kooli kiire arengu vajadusi silmas pidades uued 

klassiruumid. 

o Tallinna linn toetab kooli, et korrastada spordiväljak. 

o Bornhöhe teele on Tallinna linnal otsus rajada eraldi ka kõnnitee. 

 Kool aktsepteerib, kui täisealised gümnasistid endale ise vajadusel e-koolis 

puudumistõendi kirjutavad. 

 Vanematekogust tuli ettepanek kontrollida üle algklasside juures olevate 

tualettruumide lülitite kõrgused – väikest kasvu lastel on esinenud probleemi 

selleni ulatumisega. 

 Kool toetab ja motiveerib olümpiaadidel osalemist nii õpilastel kui õpetajatel. 

Aineõpetajal on õigus otsustada, kas osaleb õppijaga olümpiaadil (kas õpivad 

spetsiaalselt vajaliku materjali selleks tähtajaks läbi jne). 

 PMGs on kujundav hindamine 1.-3. klassini. Alates 4. klassist on vastavalt 

hindamisjuhendile hinded A, B, C, D, E, F. 

 Kooli riietumisstandardi järgi ei sobi õpilastel kanda koolis spordiriideid, liialt 

paljastavaid ja erksat värvi riideid ega ka lühikesi pükse. 

 Õppetöö matemaatikas on sujunud kenasti ning koostöö õpetajate ja õpilaste vahel 

on positiivne. Lapsed on ka uute õpetajatega kohenenud. 

 Järgmisest õppeaastast ei ole koolil õpilastearvu kiire kasvu tõttu enam võimalik 

kinkida 1. klassi astujatele aabitsat. Kingitavad aabitsad koolis pole eelarveliselt 

ette nähtud, sest sellest eelarvest on vaja soetada/vahetada ainetundide 

laenutatavaid õpikuid. Edaspidi laenutab kool aabitsat nagu ka teisi õpikuid 

õpilasele välja nii nagu seda tehakse paljudes teistes munitsipaalkoolides. Võib 

veel kaaluda võimalust, et vanem saab aabitsa siiski välja osta, kui selleks on 

soov. 

 Meeldetuletus, et kooli logoga riideid ja mütse saab taaskasutuseks osta-müüa-

vahetada-ära anda Facebooki grupis „PMG koolivormi järelturg“. 

 



 

  

 
Toomas Pikhof        Cristin Kelder 
      

koosoleku juhataja     koosoleku protokollija 

 


