
 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

  

Tallinn                    10.11.2021 

         

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.00 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales: 50 liiget 

Külalised: Riina Tamm, Anne Reinkort 

Koht: Google Meet keskkond 

 

PÄEVAKORD: 

1. Vanematekogu töökorralduse tutvustamine - direktor T. Pikhof 

2. Vanematekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine - direktor T. Pikhof 

3. 2022-2027 arengukava tutvustamine - õppe- ja arendusjuht R. Tamm 

4. Kooli juurdeehituse hetkeseis - direktor T. Pikhof 

4. Kohal algatatud küsimused 

 

 

1. Vanematekogu töökorralduse  tutvustamine (T. Pikhof) 

PMG vanematekogu on loodud 2016.aastal. 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. 

Vanematekogu ei ole koht, kus teha etteheiteid, vaid koht, kuhu tuua küpsed, head 

ettepanekud, mis edendavad koolielu. 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 esimehe, aseesimehe ja sekretäri valmine (T. Pikhof) 

Vanematekogu juhatuse liikmete valimisel esitatud kandidatuurid: 

Esimees: Kristiina Susi 

Aseesimees: Piret Räni 

Sekretär: Cristin Kelder 

Seatud kandidatuurile vastuväiteid ei esitatud. 

 

3. 2022-2027 arengukava tutvustamine - õppe- ja arendusjuht (R. Tamm) 

Kooli arendusjuht tutvustas valminud arengukava. Töö dokumendi loomisega algas 2020.a. 

ning selle loomisesse kaasati õppetoolid, õpilasesindus ning vanemad. 2021.a. sõnastati 

arengukava eesmärgid. Ees seisab veel kooskõlastamine. Seoses arengukavaga on ootus 

vanematele järgmistel teemadel: 

 Koostöö tõhustamine ülikoolidega ja ettevõtetega; 

 Rahvusvaheline koostöö / saatkondade kuu; 

 Majanduskooli ja ettevõtliku õpilase identiteedi tugevdamine. 

Ettepanek: sarnaselt „Tagasi kooli“ programmiga kaasata vanemaid, kes soovivad tulla 

õpilastele rääkima oma ametist ja tööst. 

 

4. Kooli juurdeehituse hetkeseis (T. Pikhof) 

Direktor andis ülevaate koolis toimuva ehitustöö tähtaegadest. III korruse ehitus hakkab 

lõppema – selle tähtaeg on 29. november 2021. III korruse kasutamine on äärmiselt oluline, 

kuna siis saab kool jälle toimida ühes vahetuses. 

IV korruse ehitus jätkub – tähtaeg on märts 2022. Plaanis on WC-de renoveerimine jätta 

2022.a. suvesse, sest muidu ei saa neid kooliajal kasutada. 

Linna eelarve projektis on planeeritud vahendid aatriumi projekteerimiseks (II etapp 

ehitusest), kuid linna eelarve on veel kinnitamata. Otsused selguvad uuel aastal. 

Ehitusega on kõik korras, tehtud on kõik vajalikud ekspertiisid. Kui keegi soovib midagi 

küsida ehituse kohta, siis palun pöörduda otse direktori poole. Sotsiaalmeedias ringleb tihti 

arvamusi ja emotsiooni, kuid sealne jutt ei pruugi vastata tõele. 

 

5. Kohal algatatud küsimused  

1) Uuel nädalal on koolidel Tallinna linna korraldus õpilasi hajutada. Distantsõppele 

jäävad sel korral 10-12 klassid, sest enamus põhikoolist on olnud distantsõppel juba 2 



nädalat ja algklasside õpilastele on distantsõpe pisut keeruline. Hajutamise vajadus on 

koolis ka toimuvate ehitustööde tõttu. 

2) Kiirtestimine jätkub. Palun jälgige kooli poolt antud juhiseid. Koolitestimise kaudu on 

tuvastatud Tallinnas pea 1000 nakatunut. Kindlasti anda teada positiivsest kiirtesti 

tulemusest klassijuhatajale. 

3) Küsimus: oktoobris esines olukord, kus koolist ei tulnud piisavalt kiiresti infot selle 

kohta, kui mõni laps oli nakatunud. Info levis klassis vanemate kaudu. Soov oleks 

teada paralleelklasside üleselt, mitu nakatunut on, et teha otsus, kas lihtsustatud 

karantiinis olev laps üldse kooli saata. Nt kui on teada, et klassis on 1-2 nakatunut, siis 

mõni vanem saadab lapse kooli, kuid kui juba on 5-6, siis enam ei saadaks last kooli. 

Soov oleks sellisel juhul, et kool määraks klassi distantsõppele. 

Vastus: Kool saab edastada ainult Terviseameti või vanema poolt kinnitatud infot. Kui 

info vanema või Terviseameti tõttu viibib, siis koolil pole võimalik infot anda. Kool ei 

pea mõistlikuks edastada kogu kooliperele infot iga nakatunu kohta eraldi klasside 

kaupa, et mitu nakatunut ühes või teises klassis on, vaid annab infot oma võimaluste 

piires (kui vanem või Terviseamet teavitab kooli positiivse PCR-testi korral) kogu 

kooliperele kord nädalas kokkuvõtvalt. Kool saadab teavituse igale klassile eraldi 

koheselt, kui konkreetses klassis on nakatunu. Kui nakatunu on rühmatundide tõttu 

puutunud kokku ka paralleelklasside õpilastega, siis saavad info ka need õpilased, kes 

olid haigestunuga kontaktis. 

4) Küsimus: kas HTM on kaalunud hübriidõppe kehtestamise võimalusi? 

Vastus: jah on kaalunud, kuid takerduti andmekaitse temaatika taha.  

 

 

 

Toomas Pikhof        Cristin Kelder   

koosoleku juhataja     koosoleku protokollija 


