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Koosoleku päevakord: 

1. Ülevaade vastuvõtust põhikooli 1. klassi  - T. Pikhof 

2. Ülevaade vastuvõtust gümnaasiumi 10. klassi  - R. Tamm 

3. Ukraina lapsed koolis - A. Reinkort 

4. Kevadlaada korraldamine - E. Reinola 

5. Kohal algatatud küsimused 

 

1. Ülevaade vastuvõtust põhikooli 1. klassi  - T. Pikhof 

Direktor andis ülevaate 1. klassi vastuvõtu hetkeseisust ja plaanidest.  

PMG esimestesse klassidesse laekus uueks õppeaastaks üle 100 avalduse. Tallinna Haridusamet 

on määranud kooli 84 õpilast. 2022/23 õa alustab PMGs tegevust 3 paralleeli. Juurdeehitus on 

valmis ja uuel õppeaastat toimub õppetöö kõikides klassides ühes vahetuses. 

Koolis on kõik klassid maksimaalselt komplekteeritud kolme paralleeliga põhikoolis (28 õpilast 

klassis), kahe paralleeliga gümnaasiumis (34 õpilast klassis). 

 

 

2. Ülevaade vastuvõtust gümnaasiumi 10. klassi - R. Tamm 

Gümnaasiumi õppejuht andis ülevaate 10. klassi vastuvõtu hetkeseisust ja plaanidest.  

2022/23 õa alustab PMG gümnaasiumiosas tegevust 2 paralleeli. Avaldusi on esitatud 326. 

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

Koolikoha kinnitamine toimub hetkel. Viimane kutsutu pingereas kohal 90. 



 

3. Ukraina lapsed koolis - A. Reinkort 

Põhikooli õppejuht andis ülevaate ukraina laste õppekorralduses.  

Ukraina päevakool alustas tööd 28. märtsil 2022. Esialgu oli tegemist Ukraina laste 

kohanemisperioodiga koolis. Õpe keskendus eeskätt üldpädevuste kujunemise arendamisele 

õpimotivatsiooni taastamiseks ja õpioskuse säilitamiseks. Kooliga liitunud lastele ja noortele 

planeeriti ühine tegevuskava/päevakava, millest suure osa võttis ka esmane eesti keele õpe. 

Tänase päeva seisuga on PMG-sse määratud õppima 24 Ukraina õpilast (11 poissi ja 13 

tüdrukut). Õpilased jagunevad klassiastmeti järgmiselt: 1. klass - 3 õpilast; 2. klass - 5 õpilast; 3. 

klass – 2 õpilast; 4. klass - 1 õpilane; 5. klass - 6 õpilast; 6. klass – 3 õpilast; 7. klass – 3 õpilast; 

8. klass – 1 õpilane. Alates 16.05.22 kaasati Ukraina õpilased tavaklasside õppetöösse. Ukraina 

õpilastel on nädalas üks ühine nn klassijuhtajatund ja 5 tundi eesti keelt kahes erinevas 

vanusegrupis, kõik ülejäänud tunnid on koos eesti õpilastega tavatunniplaani järgi. Sügisest 

jätkavad Ukraina õpilased õppimist samades klassides, kuhu nad hetkel määratud on. 

4. Kevadlaada korraldamine - E. Reinola 

Huvijuht tutvustas kevadlaada korraldust. Lepiti kokku lapsevanemate panus laada 

korraldamisesse, mille kohaselt aitavad vanemad ühiselt koolihoovis pärast laata koristada. 

Kevadlaat toimub esmaspäeval, 30. mail kell 17.00-18.30 kooli sisehoovis ja on avatud kogu 

kooliperele ja kogukonna rahvale. 

 

5. Kohal algatatud küsimused 

 

1. Kas ja millal algab Bornhöhe tänava remont ja kas hommikune liikluskorraldus muutub 

sujuvamaks? 

T. Liinat: Tänava ümberehitus algab augustis ja kestab oktoobri lõpuni. Ehituse ajal tagatakse 

ligipääs kõigile haridusasutustele. LOV saadab hoolekogule tutvumiseks ehitusprojekti. Tänavale 

tulevad  parkimiskohad, tõstetud kõnnitee, ohutussaared, pingid, jalgrattahoidjad. Tee jääb 

kahesuunaliseks, aga autode liikumiskiiruse vähendamiseks ehitatakse kitsendustaskud. 

 

2. Kuidas toimub sellel aastal õppeaasta lõpetamine? 

T. Pikhof: Õppeaasta lõpetamine toimub esmaspäeval, 13. juunil klassijuhataja tundides ja ühise 

suvevaheajale mineku PROTSESSIOONIGA, kuhu on oodatud ka vanemad, vilistlased ja 

kogukonna liikmed. 

Põhikooli lõpuaktus toimub teisipäeval, 21.06.22 kell 12.00-13.30. Osalevad lõpetajad ja 

õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase kohta. 



Gümnaasiumi lõpuaktus toimub teisipäeval, 21.06.22 kell 16.00-17.30. Osalevad lõpetajad ja 

õpetajad ning kuni 2 külalist iga õpilase kohta. 

 

 

Protokoll e-allkirjastatakse. 

 

 

 

   

Toomas Pikhof   Riina Tamm    Laire Ottender   

koosoleku juhataja   koosoleku protokollija  vanemate esindaja 

    


