
Pirita Majandusgümnaasiumi (PMG) hoolekogu koosoleku 12.05.2021 protokoll nr 1-6/2 
 

 
Algus: 17.00
Lõpp: 18.30
Koosoleku toimimise koht: PMG, Metsavahi tee 19, Tallinn 
 
Võtsid osa:  Kristofer Robin Kirsiste (õpilaste esindaja), Tõnis Liinat (Pirita linnaosa esindaja), 
Laire Ottender (vanemate esindaja, põhikool), Sirje Raivet (kooli toetava organisatsiooni 
esindaja), Anne Reinkort (õpetajate esindaja, põhikool), Triin Rääk (vanemate esindaja, 
gümnaasium), Riina Tamm (õpetajate esindaja, gümnaasium). 
Kutsutud: Toomas Pikhof (PMG direktor). 
Puudusid: Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Erik Köster (vanemate esindaja, põhikool).

Juhataja:  Toomas Pikhof 
Protokollija: Riina Tamm 
 
 
 
Koosoleku päevakord: 

1. Ülevaade PMG juurdeehitusest - T. Pikhof 
2. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis - T. Pikhof 
3. Lõpuaktused 2020/2021 õa. – T. Pikhof 
4. Ülevaade PMG uuest arengukavast - R. Tamm 
5. Õppetöö korraldamine alates 17. maist. - T. Pikhof 

 
1. Ülevaade PMG juurdeehitusest 

Direktor Toomas Pikhof andis ülevaate juurdeehituse ruumiplaanist, ehituse ajakavast ja 
hetkeseisust (Slaidiesitlus protokolli lisas). 
Hoolekogu võttis info teadmiseks.  
 
 

2. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis  
T. Pikhof:  
PMG esimestesse klassidesse laekus uueks õppeaastaks üle 100 avalduse, kooli määrati 91 
õpilast. Peame avama 3 esimest klassi. Juurdeehituse valmimiseni jätkame ka uuel õppeaastal 
kahes vahetuses.  
 
Konkurss gümnaasiumisse on taas 5 soovijat ühele kohale. Saame avada 2 klassi 34 õpilasega.   



Koolis on kõik klassid maksimaalselt komplekteeritud kolme paralleeliga  põhikoolis (28 õpilast 
klassis), kahe paralleeliga gümnaasiumis (34 õpilast klassis). 
Seoses 91 kooli määratud esimese klassi õpilasega palume hoolekogul otsustada, kas võime ka 
sel aastal avada 1. klassid mille suuruseks on 28 õpilast? Rohkem kui 3 klassi avamiseks ühes 
vahetuses meil ruumi ei ole. 

Otsus: Hoolekogu andis ühehäälse nõusoleku 28 õpilasega klasside avamiseks. 

6. Lõpuaktused 2020/2021 õa

Õppeaasta lõpetamine üleminekuklassidele toimub klassijuhataja tundides.  

Põhikooli lõpuaktus toimub teisipäeval, 22.06.21 kell 12.00-13.30. Osalevad lõpetajad ja 
õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase kohta. 

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub teisipäeval, 22.06.21 kell 16.00-17.30. Osalevad lõpetajad ja 
õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase kohta.

3. Ülevaade PMG uuest arengukavast
 

Arendusjuht R.Tamm andis ülevaate arengukava üldosast (Slaidiesitlus protokolli lisas) ja 
vanematele koos rahuloluküsitluse vormiga laiali saadetud arengukava tegevuskavast. 
Hoolekogul täiendusi ega parandusettepanekuid arengukavasse lisada ei olnud.   

4. Kohal algatatud küsimused 

T.Pikhof: Alates 17. maist 2021 lubatakse kõik õpilased kooli, täpseid juhendeid Teadus- ja 
Haridusministeeriumist veel saabunud ei ole, kuid koolil on vaja tegevusplaanid valmis teha. 
Eriti olukorras, kus koolimaja juurdeehitus on alanud ning terve korrus on kasutusest väljas. 
 
Oleme välja töötanud kaks lahendusvarianti.  
Ettepanek 1: 1.-4. klassid jagavad viimased 3 nädalat klassiruume ning tegutsevad kahes 
vahetuses 8.00-11.00 ja 11.00-14.00.  
Ettepanek 2: Kõik õpilased jäävad ühte vahetusse, aga klassid 5-8 ja 10-11 roteeruksid päevade 
kaupa ning saaksid koolis käia paar päeva nädalas.  
 
Hääletamise tulemus: Variant 1 - 4, Variant 2 - 0, Erapooletud - 2 (A.Reinkort, R.Tamm). 



Otsus: Kooli tulevad kõik õpilased, 1.-4. klassid töötavad ajavahemikul 17. maist kuni 4. juunini 
2021 kahes vahetuses, päeva pikkusega 8.00-11.00 ja 11.00-14.00.

Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise lepime kokku jooksvalt. 
 
T.Pikhof: Suurimad tänud õpilasesinduse esindajale hoolekogus K.R.Kirsistele, kes kahe aasta 
jooksul on hoolekogus väga konstruktiivset tööd teinud!  
 
 
 
 
_______________     ___________________ 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija   
T.Pikhof      R.Tamm    
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Hoolekogu koosoleku päevakord

1. Ülevaade PMG juurdeehitusest - T. Pikhof

2. Ülevaade vastuvõtust põhikoolis ja gümnaasiumis - T. Pikhof

3. Lõpuaktused 2020/2021 õa. – T. Pikhof

4. Ülevaade PMG uuest arengukavast - R. Tamm

5. Kohal algatatud küsimused
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Ülevaade PMG juurdeehitusest

Toomas Pikhof
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PMG juurdeehitus
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PMG juurdeehituse hetkeseis

• Kooli juurdeehitus toimub II etapis.

• I etapp toimub esialgsete plaanide alusel 
ajavahemikus 01.03.21-01.09.21

• I etapis ehitatakse keskmisele 
koolihoonele peale uus korrus.

• I etapis ehitatakse välja keskmise 
õppehoone ventilatsioonisüsteem.

• I etapis muudetakse keskmise õppehoone 
klassiruumide jaotust asjakohasemaks.

• Ehitatakse välja lift.

NB! Ehitushanke võitja on välja kuulutatud. 
Ootame ehitusluba.
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PMG laienduse ehitusprojekt

Kooli laiendus toimub II etapis. I etapp 
valmib ajavahemikus 01.04.21-27.12.21.

I etapis ehitatakse keskmisele (K) 
õppehoonele:

• ventilatsioonisüsteem

• uus ehk 4. korrus

• lift

NB!

Lisaks muudetakse keskmise õppehoone 
klassiruumide jaotust asjakohasemaks. 
I, II ning III korruse ruumide jaotuse 
muutmine valmib 29. augustiks 2021.

IV korrus valmib 27.12.21.





Lift
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Ülevaade vastuvõtust 
põhikoolis ja gümnaasiumis

Toomas Pikhof
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Uue õppeaasta komplekteerimine

• PMG esimestesse klassidesse laekus uueks õppeaastaks üle 100 avalduse.
Määratud on hetkel 91 õpilast. Avame 3 esimest klassi. Juurdeehituse 
valmimiseni jätkame ka uuel õppeaastat kahes vahetuses.

• Konkurss gümnaasiumisse on taas 5 soovijat 1-le kohale. Saame avada 2 
klassi 34 õpilasega. 

• Koolis on kõik klassid maksimaalselt komplekteeritud kolme paralleeliga 
põhikoolis (28 õpilast klassis), kahe paralleeliga gümnaasiumis (34 õpilast 
klassis).
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• Õppeaasta lõpetamine toimub klassijuhataja 
tundides.

• Põhikooli lõpuaktus toimub teisipäeval, 
22.06.21 kell 12.00-13.30. Osalevad lõpetajad 
ja õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase 
kohta.

• Gümnaasiumi lõpuaktus toimub teisipäeval, 
22.06.21 kell 16.00-17.30. Osalevad lõpetajad 
ja õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase 
kohta.
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Tänan!
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Ülevaade PMG uuest arengukavast

Riina Tamm
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Meie kooli mudel

Koolis toimub inspireeriv ja uuenduslik õppimine, mida juhib 
pädev ja pühendunud õpetaja. Siin toimetab ennastjuhtiv ja 
individuaalset õpiteed rajav õppija, keda toetab teadlik 
kogukond ja uuendusmeelne juhtimiskultuur.

Haridus teeb vabaks – kasvata südant tarkuseni!
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Meie strateegilised eesmärgid

4 põhilist strateegilist eesmärki:

• Meie kooli keskmes on õppija.
• Väärtustame pädevat ja uuendusmeelset õpetajat.
• Seisame loovat, ettevõtlikku ja ennastjuhtivat 

inimest kujundava õpiruumi eest.
• Kaasame kogukonna usaldusväärses koostöös.
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Meie põhiväärtused

• Ettevõtlikkus
• Loovus
• Usaldusväärsus
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Väärtustame

• avatust ja mitmekesisust,
• uuenduslikkust,
• innovaatilisust,
• vastutustundlikkust,
• koostööd,
• usaldusväärsust,
• arenevat digikogemust,
• ennastjuhtivat õppijat,
• professionaalsust ja pädevust,
• kogemuste jagamist,
• väljakujunenud traditsioone,
• üksteisest lugupidavat käitumist.
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Hoiame

• PMG põhiväärtusi (ELU),
• olemasolevaid traditsioone, oma kooli tunnet,

• koolipere ühtsust.
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Muudame

• seisame kiusamisvaba keskkonna eest,
• kooli õpikeskkonna kaasaegsemaks,
• kooli kogukonnale avatumaks,
• vilistlaskogu aktiivseks.
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Tegevuskava prioriteedid aastate kaupa

• 2021/22 - õpetaja kompetentsid, eksperimendid 
õppekorralduses

• 2022/23 - ehitus, väärtused, kogukonnaks kasvamine, 
vilistlaskogu aktiveerimine

• 2023/24 - PMG 75. aastapäev, uued traditsioonid, kasvatame 
südant tarkuseni, sisehindamine

• 2024/25 - individuaalne õpitee
• 2025/26 - kasvamine kogukonnana
• 2026/27 - käiguvahetus, õpikeskkond, mis loob väärtust, 

sisehindamine
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Lastevanemate panus kooli arengusse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9-TPI1VGGEDGlKusWAZOZZcOpi6n-2G8xc4iQxUJmLsq2yw/viewform
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Täname!

Haridus teeb vabaks - kasvata südant tarkuseni!


