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Juhataja:  Toomas Pikhof 
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Koosoleku päevakord: 

• Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (T. Pikhof) 

• Arvamuse andmine kooli uue arengukava kohta (R. Tamm) 

• Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta (R. Tamm) 

• Arvamuse andmine vastuvõtu korra muudatuste kohta (R. Tamm)  

• Kohal algatatud küsimused 

 

 

• Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine - T. Pikhof 

Direktor andis lühiülevaate hoolekogu ülesannetest koolis ja tutvustas uusi liikmeid. 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Laire Ottender, aseesimehe kandidaadiks Triin Rääk 

ja sekretäri kandidaadiks Riina Tamm. 

 

Otsus: Hoolekogu valis ühehäälselt hoolekogu esimeheks Laire Ottenderi, aseesimeheks Triin 

Rääki ja sekretäriks Riina Tamme. 

 

• Arvamuse andmine kooli uue arengukava kohta - R. Tamm 

R. Tamm andis ülevaate PMG arengukava 2021-2027 koostamise protsessist ja sisust.  

 

Otsus: Hoolekogu kiitis PMG arengukava 2021-2027 ühehäälselt heaks. 

 

• Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta - R. Tamm  

R.Tamm: Seoses vajadusega defineerida distantsõppe mõiste kooli dokumentides ja teha üks 

grammatiline parandus: 

• Lisada kodukorra punkt 4. “Õppetöö üldine korraldus ja kooli päevakavast 

teavitamine” alla punkt 4.5 “Õppetöö toimub statsionaarse õppena koolimajas või 



väljaspool kooli (õppekäigud, projektipäevad, digiõppepäevad, iseseisva õppimise - 

või distantsõppepäevad).” 

• Lisada kodukorra punkt 9. “Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust 

ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende 

juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise 

vägivalla ennetamiseks” juurde alampunkt 9.11 “Tulenevalt kooli pidaja, 

Terviseameti, Vabariigi Valitsuse korraldusest või muudest olulistest asjaoludest võib 

koolipere tervise kaitseks rakendada distantsõpet. Distantsõpet rakendatakse 

proportsionaalses mahus, võttes arvesse distantsõppe rakendamisega taotletavaid 

tervise kaitsega seotud eesmärke ja epidemioloogilist hetkeolukorda. Distantsõppe 

korraldus on õpilasele ja tema vanematele kättesaadav kooli kodulehel.” 

• Lisada kodukorda Lisa 3 Õppetöö korraldus digiõppepäevadel. 

• Parandada kodukorra punkt 19.1: “... koolist väljaarvamiseks, mille otsustab pärast 

õpilase selgituste ärakuulamist kooli direktor, kui õpilane: 1) seab ohtu kaaslaste või 

enda turvalisuse või rikub korduvalt kooli kodukorra järgimise (on kirjas “järgmisi”) 

nõudeid ja kokkuleppeid.” 

 

E. Köster: Kas ei oleks lihtsam kui punktist 19.1 sõna “järgimise” üldse ära jätta? 

R. Tamm: Hea ettepanek, viime muudatuse sisse. 

 

Otsus:  Kodukorra parandused kiideti ühehäälselt heaks. 

 

• Arvamuse andmine vastuvõtu korra muudatuste kohta - R. Tamm  

R. Tamm: Seoses sellega, et 10. klassi vastuvõtuteste ei ole saanud juba 2 aastat koolimajas 

läbi viia, jätkame ka 2022 kevadel EIS keskkonnas testide läbiviimist ning see muudatus tuleb 

10. klassi vastuvõtu korda sisse viia. Lisaks sätestame, et pingerea koostamisel arvestatakse 

võrdsetes osades klassitunnistuse keskmist hinnet (⅓), testide (⅓) ja vestluse (⅓) tulemusi. 

Lisaks toome kooli kandideerimise tingimuste all välja järgmised nõuded: klassitunnistusel 

võivad olla vaid positiivsed hinded (siiani jälgisime ainult lõputunnistust), B-võõrkeelena 

peab olema õpitud vene keel, eesti keele oskus peab olema B2 tasemel. 

 

Otsus: Vastuvõtukorra muudatused kiideti ühehäälselt heaks. 

 

• Kohal algatatud küsimused 

 

T. Pikhof: 29. novembrist alates läheb uuesti käiku 3. korrus, algklassid (v.a. 2D klass) 

liiguvad esimesse vahetusse ja tunnipikkus saab olema taas 45 minutit. 4. korruse peaksime 

kasutusse saama märtsis 2022. 

 

T. Rääk: Kas ja kuidas on distantsõppel olek mõjutanud gümnaasiumi tundidest osavõttu? 

R. Tamm: Silmatorkavat vahet ei ole, kes puudub kontakttundidest, see puudub ka 

digitundidest. 

 

 

 

 



Protokoll e-allkirjastatakse. 

 

 

 

   

Toomas Pikhof   Riina Tamm    Laire Ottender 

  

koosoleku juhataja   koosoleku protokollija  vanemate esindaja

     

 


