
 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

  

Tallinn                    21.10.2020 

         

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.30 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales:  48 liiget 

Külalised: Riina Tamm, Anne Reinkort 

 

 

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. Liikmete volitused kehtivad uute liikmete 

valimiseni järgmisel õppeaastal. Õppeaasta esimesel koosolekul valib vanematekogu endale 

juhatuse. Vanematekogu meiliaadress on vanematekogu@pmg.edu.ee ning vanematekogu 

juhatusel vanematekogujuhatus@pmg.edu.ee.  

 

2. Vanematekogu juhatuse valimine (T. Pikhof) 

Vanematekogu juhatuse valimisel esitatud kandidatuurid: 

Esimees: Kristiina Susi 

Aseesimees: Piret Räni 

Sekretär: Cristin Kelder 

Toimus hääletus: 48 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 

 



3. Andmekaitse Inspektsiooni ringkirja tutvustamine koduõppe, digiõppe, distantsõppe 

ja põimõppe teemadel (R. Tamm) 

Kooli arendusjuht tutvustas AKI kirja, mis annab suunised, milliseid virtuaalkeskkondasid 

kooli õppetöö korraldamiseks ja õppetöö abistamiseks kasutada. Tutvustati AKI antud 

juhiseid tundide salvestamise ja ülekannete kohta. 

o Videotund teatatakse 24 h ette e-koolis tunnikirjelduse all. 

 

4. Kooli juurdeehituse planeerimine (T. Pikhof) 

Kool koosneb kolmest õppehoonest, millele juurdeehitusega planeeritakse neid ühendav 

multifunktsionaalne aatrium, mis leevendab praeguseid ruumilisi kitsaskohti (nt söökla, 

garderoob) ning annab võimaluse luua uus kaasaegne õpikeskkond (rekreatsiooniala, 

õpipesad, esinemisala jt). Uus planeering võimaldab luua loovuse ja ettevõtlikkuse 

õppehoone. Juurdeehituse ajaks (2021-2022) on tarvis leida võimalikud asenduspinnad, mis 

asuksid Pirital. Ettepanekud on väga oodatud! 

 

5. 2022-2026 arengukava seminari planeerimine (T. Pikhof) 

Kooli eelmise arengukava kestvus hakkab lõppema. Kavas on korraldada vanematekogule uue 

arengukava seminar ning oodatud on aktiivne osavõtt. Eelmisest arengukavast on täitmata 

jäänud vilistlaste kogu loomine.  

Ettepanek: jagada infot klassi vanematele ning kaardistada vilistlased nende seas.  

 

6. Sündmused: 

1) Helkurpuude ehtimine 28.10.2020 kell 9.00. 

2) Kooli staadionil on uus kunstmurukate – kogukonnal on huvi kasutada väljakut 

väljaspool kooliaega, kuid kuidas tagada väljaku korrashoid? 

3) Uued liiklusmärgid kooli ümbruses. 

 

7. Kohal algatatud küsimused: 

1) Autode liiklemine hommikul kooli ümbruses – soovitus rahulikult oodata autorivis 

oma järge, millal jõuate kooli ette – nii on liiklus sujuvam ning ei teki möödasõite. 

Kooli ees mahub korraga peatuma u 5 autot, rahulikult oodates vahetuvad autod 5-

kaupa ja nii väldime möödasõite, mis tekitavad liiklussegadust. Vanemad, kes 

soovivad parkida, püüavad kasutada selleks parklat või muud kohta, mis ei takista 

teiste autode sujuvat liiklemist. 



 

 

Toomas Pikhof        Cristin Kelder   

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 


