
 

PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM 

VANEMATEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

  

Tallinn                    02.11.2022 

         

Algus kell 17.30, lõpp kell 19.45 

Koosoleku juhataja: Toomas Pikhof 

Osales: 46 liiget 

Külalised: Riina Tamm, Anne Reinkort, Eve Reinola 

Koht: Pirita Majandusgümnaasium 

 

PÄEVAKORD: 

1. Vanematekogu töökorralduse tutvustamine - direktor T. Pikhof 

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

3. PMG hädaolukorra lahendamise plaani täienduste tutvustamine– direktor T. Pikhof 

4. Jõulusündmused 2022. Jõululaada planeerimine – huvijuht E. Reinola 

5. 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 on koht, kuhu tuua 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: Paul Ney 

Sekretär: Cristin Kelder 

Hääletus: vastu 0, erapooletuid 0, poolt 46. 

 

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

Direktor tutvustas värskelt valminud PMG kriisiplaani, kus on muuhulgas kirjeldatud olulise 

koolipuudutava kriisiinfo liikumine vanematele – peamine infokanal on e-kool. 

Soovitus on ka kodudes lastega arutada ning rääkida, kuidas ohu korral käituda. Selleks on 

elanike  postkastidesse jõudnud ka vastav Päästeameti poolt koostatud brošüür – Ole valmis. 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks. https://www.olevalmis.ee/  

 

4. Jõulusündmused 2022. Jõululaada planeerimine  (E. Reinola) 

Huvijuht andis ülevaate koolis toimuvatest jõuluüritustest. Jõululaat toimub seekord 

võimlasaalis ning soovijad saavad broneerida müügilaua (5 eurot). Müügiks sobivad 

jõulukingi eesmärgiga isevalmistatud tooted. Kui tegu on söödava tootega, peaks see siiski 

olema kingituseks vormitud ning kindlasti pakendatud. Lahtiseid jooke ja sööke ei müü – neid 

saab nautida kohvikus!  

Müüjatel ja ostjatel palutakse varuda vahetusmünte. Vanemad jagasid end tiimidesse: 

koristus, meelelahutus, laudade tõstmine. 

 

5. Kohal algatatud küsimused  

1) Küsimus: kas vene keel võiks olla valikaine mitte kohustuslik aine? 

Vastus: põhikooli ainekavas on võimalik B-võõrkeelena tõesti õpetada ka muud keelt, 

kuid lõpuks oleneb kõik sellest, kas on olemas õpetaja ning piisavalt huvilisi seda 

keelt õppida. Muudatust saab alustada vaid 6-klassis ning siis peaks seda õppima kuni 

9-klassi lõpuni. Lisaks on võõrkeele omandamine põhikoolis seotud gümnaasiumis 

võimaliku keele õppimise valikuga. HTM pole andnud koolidele suuniseid vene keele 

osas ja koolid lähtuvad endiselt põhikooli õppekava § 15.  Õppe ja kasvatuse 

korralduse alused (3) A-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa või vene keelt. 

B-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa või vene keelt või muud võõrkeelt. A- 

ja B-võõrkeele valib põhikool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste soove. 



[RT I, 29.08.2014, 18 - jõust. 01.09.2014] 

Ettepanek: kool uurib 5-klasside vanematelt, millist võõrkeelt nad B-võõrkeelena 

(hetkel vene keel) omandada soovivad. 

2) Küsimus: kas tunniplaani ei saa avalikustada juba augusti lõpus? 

Vastus: paraku on tunniplaani koostamine pikk protsess ning plaan on mõistlik 

avalikustada siis, kui kõikide õpetajatega on olemas kindlad koostöö ajad ja 

töölepingud. Sel suvel otsiti pikalt geograafia õpetajat, kellega tööleping algas alles 

septembri esimestel päevadel. Õppejuht Anne Reinkort annab endast parima, et 

tunniplaan saaks enne õppeaasta algust valmis nii kiirelt kui võimalik.  

3) Küsimus: kas on arutatud koolipäeva algusaja edasilükkamist? 

Vastus: 2016.a. uuriti küsimust rahulolu küsitluse kaudu ning siis toodi vanemate 

poolt välja, et on vajalik laps kooli tuua ka nendel vanematel, kes peavad tööle 

minema hommikul varem, nt kl 7, 8. Lisaks on liiklus Pirital väga tihe just hommikuti 

9 ajal ning kui koolipäev pikeneks, siis ei pruugi õpilased kesklinna huviringidesse 

jõuda. 

Soovitus: korraldada sarnane uurimus lähitulevikus uuesti (Pirita tee on nüüd samuti 

korras). 

4) Soovitus: Opiqus saavad vanemad ise osta ligipääsud õpikutele, et hoida tavaõpikud 

koolis rendikapis. Nii on koolikott lapsel kergem. Samuti on võimalik osta eraldi koju 

lisaõpikud või need skaneerida. 

5) Soovitus: kas on võimalik kirjanduse õpetajatel koostada suvevaheajaks soovituslik 

list raamatutest? Eesti Lastekirjanduse Keskusest https://elk.ee/ saab samuti häid 

soovitusi lastele lugemiseks. 

6) Küsimus: kuidas kujuneb kohustusliku kirjanduse valik? 

Vastus: õpetaja valib raamatud ise. Teiste õpetajatega lepitakse kokku, et mitme klassi 

lugemine ei langeks samale ajale, muidu ei jagu raamatukogus raamatuid. Kui on soov 

anda tagasisidet valitud raamatute asja- ja ajakohasuse kohta, võib seda anda otse 

kirjanduse õpetajale. 

7) Endiselt on oodatud erinevate ametite esindajad, kes on valmis tulema tutvustama oma 

ametit õpilastele. 

 

Toomas Pikhof        Cristin Kelder   

koosoleku juhataja     koosoleku protokollija 


