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Algus:  17.00 

Lõpp:  18.00 

Koosoleku toimimise koht: PMG, Metsavahi tee 19, Tallinn 

 

Võtsid osa:  Asko Kivinuk (vilistlaskogu esindaja), Erik Köster (vanemate esindaja, 

põhikool), Hannula Lepp (vanemate esindaja, gümnaasium), Laire Ottender (vanemate 

esindaja, põhikool), Sirje Raivet (kooli toetava organisatsiooni esindaja), Anne Reinkort 

(õpetajate esindaja, põhikool), Kaido Saarniit (linnavalitsuse esindaja), Riina Tamm 

(õpetajate esindaja, gümnaasium) 

Kutsutud: Toomas Pikhof (PMG direktor) 

Puudusid: Rahel Holmann (õpilaste esindaja) 

 

Juhataja:  Toomas Pikhof 

Protokollija: Riina Tamm 

 

 

Koosoleku päevakord: 

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

2. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muudatustele (R. Tamm) 

3. Võõrkeele õpetamine põhikoolis (T. Pikhof) 

4. PMG hädaolukorra lahendamise plaani täienduste tutvustamine (T. Pikhof) 

5. Jõulusündmused 2022 (T. Pikhof) 

6. Kohal algatatud küsimused 

 

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

Direktor andis lühiülevaate hoolekogu ülesannetest koolis ja uued liikmed tutvustasid ennast. 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Laire Ottender, aseesimehe kandidaadiks Erik Köster 

ja sekretäri kandidaadiks Riina Tamm. 

 

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

Kösteri ja sekretäriks Riina Tamme. 

 

1. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muudatustele - R. Tamm 

R. Tamm andis ülevaate gümnaasiumi õppekava muudatustest (seletuskiri Lisa 1). 

 

Otsus: Hoolekogu kiitis ühehäälselt gümnaasiumi õppekava muudatused heaks. 

 

 

 



3. Võõrkeele õpetamine põhikoolis - T. Pikhof 

T. Pikhof andis ülevaate PMG vanematekogus tõstatunud teemast loobuda koolis vene keele 

õpetamisest B-võõrkeelena.   

Hoolekogu liikmed leidsid, et vene keele õppekavast välja vahetamine mõne teise keele vastu 

ei ole õigustatud, sest keeleline ja kultuuriline väärtus on jääv ka Venemaa sõjalisest 

agressioonist hoolimata.  

Otsus: Hoolekogu on nõus vanematekogu seisukohaga, et õpetame B-võõrkeelena vene keelt 

edasi. Korraldame 5. klasside vanemate seas küsitluse, et saada ülevaadet, millist keelt kool 

B-võõrkeelena vene keelele võiks võimalusel valikuks juurde pakkuda. 

 

4. PMG hädaolukorra lahendamise plaani täienduste tutvustamine - T. Pikhof 

T. Pikhof tutvustas PMG hädaolukorra lahendamise plaani lisatud osa elutähtsate teenuste 

katkemise tegevuskavaga. Kool on muretsenud söögi- ja joogivee varud, korraldatud on 

tugimeetmed energiavarustuse katkestuste puhuks ning koolimaja siseõue on toodud 

välikäimla. Ettevalmistuste eesmärk on, et õpilased saaks igas olukorras koolipäeva tavalise 

päevakava järgi lõpetada. Olulisem info vanematele: 

• peamine ja ametlik infokanal hädaolukorra lahendamise plaani kohaselt on e-kool ja 

infot koolis edastab kriisimeeskond  

• mobiiltelefoni akut tuleb kasutada säästvalt 

• mobiilside levi häirete või katkemise korral vältida võrgu ülekoormamist ebavajalike 

kõnedega 

• vältida ruumis olemasoleva sooja väljalaskmist 

• tuleb kasutada olemasolevat vett kokkuhoidlikult 

• kanalisatsiooni toimimise tõrgete korral suletakse tualettruumid, vajaduse korral 

kasutatakse välikäimlat 

K. Saarniit: Pirita Linnaosavalitsuse kelder on varjumiskoht. Pirital varjendeid rohkem ei ole. 

 

5. Jõulusündmused 2022 - T. Pikhof 

T. Pikhof andis ülevaate PMG jõulusündmuste kavast: 

• Jõulukontsert Jaani kirikus toimub esmaspäeval, 12.12.22 kell 14.00-15.00. 

• Jõululaat koolis koos vanematega toimub reedel, 16.12.22 kell 17.00-19.00. 

• Jõulunädal koolis 19.12-22.12.22. 

K. Saarniit: Kooli jõululaada võiks võimalusel edaspidi linnaosa jõulumaaga ühendada. 

 

6. Kohal algatatud küsimused 

 

A. Kivinuk: Kuidas on lood koolimaja järgmise etapi ehitamisega? 



K. Saarniit: Lähtuvalt süvenevalt keerulisest majanduse olukorrast tegi Tallinn 

kokkuhoiuplaani. Hetkel ei oska vastata millal projekteerimishange tehakse, aga järgmise 

aasta Haridusameti eelarves seda ei ole. Koolile II etapi korras planeeritud aatriumi 

projekteerimine ja ehitamine on lükkunud edasi ja 2023. aastal selliseid eelarvelisi võimalusi 

linnal ei ole. 

Kaasava eelarve projekti väliklassi ehitus valmib 2023. a kevadel. Järgmisse aastasse läheb ka 

Bornhöhe tänava renoveerimine. Tahan panna ka Metsavahi tänava renoveerimise plaanidesse 

sisse. Ülekäiguraja ehitus eeldab, et mõlemal pool on kõnniteed, mida hetkel ei ole. 

T. Pikhof: Koolimajaesise liikluse koormatus on u 20 minutit kella 8 paiku, kui vanemad 

toovad lapsi autodega kooli. Omalt poolt oleme koormuse hajutamiseks muutnud 

koolikorraldust selliselt, et 1. klassid alustavad päeva 2. tunnist ja koormus on nii väiksem nii 

tänaval kui garderoobis. 

E. Köster: Kas hommikune liiklejate arv on vähenenud? Varem on olnud probleemiks 

Randvere teelt läbilõikajad. 

T. Pikhof: Oleme vanematekoguga liiklust jälginud ja  pigem meie oma vanemad on 

probleemolukordi tekitanud.  

K. Saarniit: Pirita on endiselt kõige turvalisem linnaosa. 

 

T. Pikhof: 2024. aasta jaanuaris tähistame kooli 75 aastapäeva. Alustame kooli sünnipäeva 

planeerimisega juba detsembris 2022. 

 

 

Protokoll e-allkirjastatakse. 

 

 

 

   

Toomas Pikhof   Riina Tamm    Laire Ottender 

  

koosoleku juhataja   koosoleku protokollija  vanemate esindaja

     

  



Lisa 1 

Õppekava parandus 2022 

 

● Sõnastuse muudatus vastavalt 6. septembri 2022 õppetoolijuhtide koosoleku 

nr 2 otsusele: 

 

1.2 Ainekavad  

 

Ainevaldkonniti koondatud ainekavades esitatakse kursuste kaupa: 

1) Kooliastme lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud (k.a 

digipädevused); 

2) Õppe-eesmärgid ja õpitulemus;  

3) Hindamiskorraldus; 

4) Soovituslikud õppekäigud. 

 

● Muutus vastavalt PMG arengukavale 2022-2027: 

 

2. KOOLI ÕPPEKAVA ALUSEKS OLEVAD VÄÄRTUSED JA KOOLI ERIPÄRA  

 

Kooli põhiväärtusteks on:  

“ETTEVÕTLIKKUS – Toetame algatusvõimet ning muudame mõtted tegudeks. 

Tegevused on mõtestatud ja selgete eesmärkidega. Eesmärgid on seatud 

mõõdetavaid tulemusi silmas pidades. Tegevustest on kasu nii õppijale kui kogu 

ühiskonnale. Hindame oma tegevuste tulemuslikkust ja mõju. Teeme laiapõhjalist 

koostööd kõikide huvigruppidega oma kooli eesmärkide täitmiseks.  

 

LOOVUS - Väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele ja muutsutele. 

Oleme avatud arengule, õpime kogemusest ja hindame neid, kes otsivad uusi ideid. 

Probleeme lahendame loovalt ja paindlikult. Korraldame mitmesuguseid ühisüritusi, 

mis lasevad loovusel väljenduda. 

 

USALDUSVÄÄRSUS - Peame kinni kokkulepetest, lubadustest ja reeglitest. Kõik 

otsused ja hinnangud on põhjendatud, erapooletud ja otsustusprotsess läbipaistev. 

Kohtleme kõiki võrdväärselt ja õiglaselt. Jälgime, et meie sõnad ja teod läheksid kokku. 

Oleme õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumusega 

ja vastutustundega, olles partneritele positiivseks eeskujuks.” 

 

● Sõnastuse ja jaotuse (tõstetakse alajaotusest 5.2.1 alajaotusesse 5.2.) 

muutmine: 

 

5.2. Õppetöö korraldus 

 

Pirita Majandusgümnaasium arvestab (välja võetakse kitsendus: valikainete osas) 

PMG gümnaasiumi õppekava välist õppimist, sealhulgas õpinguid mõnes teises 



üldhariduskoolis õpetatava osana tingimusel, et õpilane (piiratud teovõimega õpilase 

puhul lapsevanem) esitab koolile läbitud kursuse ainekava, kus on kirjeldatud 

õpitulemused, ning tõendi nimetatud kursuse läbimisest hiljemalt lõpetamise 

õppeaasta 31. maiks. Õpingute osana arvestatakse ka muid tegevusi, nagu näiteks 

võistlussport. Vastavad kursused lisatakse õpilase gümnaasiumi lõputunnistusele. 

 

● Sõnastuse muutmine: 

 

5.2.1. Valikkursuste valimise põhimõtted 

 

Valikkursuste õpe korraldatakse vähemalt 15 (varem 12) soovija olemasolul. 

 

● Loetelu täiendamine: 

 

5.3.3. Valikkursused 

 

Pirita Majandusgümnaasium võimaldab õpilastele ainevaldkondade kaupa järgmisi 

valikkursusi: 

 

1) keel ja kirjandus  

Väljendusõpetus 
 

1 VK 11-12 

 

3) matemaatika  

Kursuse nimetus Kursuste hulk Suunakursus (SK) 
või valikkursus (VK) 

Klass 

Matemaatika 
lisakursus4 

4 VK 11B, 12B 

4  - kursust pakutakse kuni 2021-2022 õppeaastani. 

NB! Numeratsioon muutub siit alates 

 

4) sotsiaalained 

Reklaami- ja 
mõjutamispsühho
loogia 

1 VK 11A, 12A 

Karjääriõpetus 1 VK 11-12 
 

Sissejuhatus 

õigusesse  

1 VK 10-12 

 

8) majandus- ja ettevõtlusõpe 

Õpilasfirma 1 VK 11B 

Firma bränding ja 
tootedisain 

2 VK 11-12 

 

 


