
Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku  

20.05.2020 protokoll nr 1-6/2 

Algus:17.00 

Lõpp: 19.30 

Koosoleku toimimise koht: PMG, Metsavahi tee 19, Tallinn 

                  Võtsid osa: Kristofer Robin Kirsiste (õpilaste esindaja), Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Tõnis 

Liinat (Pirita linnaosa esindaja), Jaanika Peeba (vanemate esindaja, põhikool), Sirje Raivet (kooli 

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

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

 Kutsutud: Toomas Pikhof (PMG direktor). 

 Puudusid: Erik Köster (vanemate esindaja, põhikool) 

Juhataja: Toomas Pikhof 

Protokollija: Riina Tamm 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Ülevaade kooli hetkeseisust - kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad (T. Pikhof) 

2. Lõpuaktused 2019/2020. õppeaastal (T. Pikhof) 

3. Ülevaade vastuvõtust põhikooli ja gümnaasiumisse (T. Pikhof) 

4. Ülevaade PMG juurdeehituse lähteülesandest (T. Pikhof) 

5. Riigieksamite korraldamine 2019/2020. õppeaastal (R. Tamm) 

6. Gümnaasiumi õppekavva sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende kohta arvamuse 

andmine (R. Tamm) 

7. Kooli kodukorda sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende kohta arvamuse andmine 

(A. Reinkort) 

1. Ülevaade kooli hetkeseisust - kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad 

T. Pikhof andis ülevaate kooli olukorrast PISA ja riigeksamite tagasiside alusel. Kool on väga kiiresti 

tõstnud taset ning saavutanud suurepärased tulemused PISAs ning gümnaasiumi panuse näitajate osas 

(slaidiesitlus protokolli lisas). 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

2. Lõpuaktused 2019/2020. õppeaastal 

Direktor tutvustas Tallinna linna koolijuhtide koosolekul tutvustatud eriolukorrast väljumise plaani, 

mille alusel võib alates 1. juulist 2020 kutsuda aktusele ka külalisi. Aktuse pidamisel  19. juunil 

toimuks aktus vaid lõpetajatele ja õpetajatele. 

 

Otsus: Lastevanemate ja õpilaste soovil ning kõigi hoolekogu liikmete poolthäältega, kiideti heaks, 

et kool korraldab 9. ja 12. klasside lõpuaktused 1. juulil 2020. 9. klasside lõpuaktus algab 12.00 ja 12. 

klasside aktus 16.00. Iga lõpetaja saab aktusele kutsuda kaks külalist. 

 

3. Ülevaade vastuvõtust põhikooli ja gümnaasiumissse 

Direktor tutvustas vastuvõttu 1. ja 10. klassi.  



Seoses sellega, et 1. klassi on määratud 106 last ja ruumikitsikusest lähtuvalt, oleme sunnitud avama 

ühe neljast esimesest klassist teises vahetuses (algusega 11.00). Teises vahetuses tegutsevale klassile 

on klassijuhataja olemas, ostime hetkel veel ühte klassijuhtajat esimesele klassile. 

10. klassidesse kandideeris u 300 last, 79 said keskmise hindega 4,5 otsekutse kooli, 76, kel keskmine 

hinne kõrgem kui 4,1 , said kutse vestlusele ning moodustasid ootenimekirja, u 150 lapsele öeldi koht 

ära, et anda neile võimalus omale teine kool otsida. 

 

Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku, et klasside suuruseks põhikoolis on lubatud kuni 28 õpilast 

klassis. Peamine põhjus sellise otsuse langetamisel on kooliealiste laste kõrge arv Tallinnas ja ka 

Pirital. Laps peab saama koolilähedases koolis õppida. Pirital on paraku koolikohtadega suur 

probleem. 

 

4. Ülevaade PMG juurdeehituse lähteülesandest 

T. Pikhof ja T. Liinat tutvustasid PMG juurdeehituse hetkeseisu (slaidiesitlus protokolli lisas).  

 

Küsimused: 

S. Uusjärv: Kas saaks kooli kompleksi projekteerida ujula ära ka siis, kui praegu ehitamiseks ei lähe? 

ujulat erasektori toel. Vajadusel võiks finantseerida ujula ehitust erasektori toel.  

T. Liinat: Kuna tulemas on velotreki ümberehitus spordikompleksiks, siis on plaanis sinna ehitada 

ujula. 

A. Kivinuk: Uurisin maksumusi – projekteerimine maksab u 200 000 €, Põlva ujulas 3 rada ja 

ehitushind u 3 000 000 € - selliste hindade juures ei ole mõtet sahtlisse projekteerida.  

K.R. Kirsiste: Kas on lootust, et selle aasta sees koliks raamatukogu Pirita keskusesse? 

T. Liinat: Kriis kärbib võimalusi, linn võtab laenu. Raamatukogu kolimise teema läheb edasi, aga 

järgmine-ülejärgmine aastal saame sellega alles tegeleda. 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

5. Riigieksamite korraldamine 2019/2020. õppeaastal 

R.Tamm tutvustas eriolukorrast tingitud eripärasid riigieksamite korralduses. (Slaidiesitlus protokolli 

lisas)  

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

6. Gümnaasiumi õppekavva sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende kohta arvamuse 

andmine 

Gümnaasiumi õppejuht tutvustas õppekava arenduse käigus tehtud muudatusi gümnaasiumi 

õppekavas (slaidiesitlus ja väljavõte õppekavast protokolli lisas). 

 

Küsimused: 

S. Uusjärv: Kas saaks õppekavva võtta aine rahvusvahelised finantsturud ja pangandus? 

K.R. Kirsiste – Teema on sees ainetes ettevõtlus ja turunduse alused, mikro- ja makromajanduses. 

Kes võiks hakata aine õpetajaks? 

 

Otsus: Hoolekogu kiitis õppekava muudatuse heaks.  

 

7. Kooli kodukorda sisse viidavate muudatuste tutvustamine ja nende kohta arvamuse andmine 

A. Reinkort tutvustas seoses Põhikooli ja gümnaasiumi seadusesse sisse viidud turvalisuse ja ohutuse 

sätetega muutmist vajanud kodukorra uut redaktsiooni (slaidiesitlus ja uus kodukord protokolli lisas). 

 

Küsimused: 



S. Uusjärv: Kas me ei saa õpilastelt ära korjata telefone tunni ajaks, et vähendada wifi-kiirguse mõju 

lastele?  

T. Pikhof: Vanematekogu ei olnud nõus telefonide üleüldise keeluga. 

 

Otsus: Hoolekogu kiitis kodukorra muudatuse heaks.  

 

 

 

 

_______________       ___________________ 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

T. Pikhof        R. Tamm 

 

 

 

 


