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Koosoleku päevakord

1. Vanematekogu töökorralduse tutvustamine - direktor T. Pikhof
2. Vanematekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valmine - 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
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PMG hädaolukorra lahendamise 
plaani täienduste tutvustamine 

Toomas Pikhof
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Elutähtsate teenuste katkemine

Võimalikud ohud:
• 1) elektrivarustuse häired;
• 2) kaugkütte soojuse edastuse häired;
• 3) veevarustuse ja kanalisatsiooni häired;
• 4) sidesüsteemide häired;
• 5) erandlikus olukorras toitlustuse tagamise häired;

Olukord, kus tavapärane õppetöö läbiviimine on häiritud (puudub 
piisav valgus tunni läbiviimiseks, ei ole võimalik kasutada 
tualettruume, puudub toidu valmistamise võimalus jne).
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Elutähtsate teenuste katkemine

• infot koolis edastab kriisimeeskond - ametlik infovahetus kooli ja kodu vahel
toimub kriisimeeskonna poolt eKooli kaudu

• 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

• toitlustamise häirete puhul korraldab hädavajaliku toitlustamise kriisimeeskond
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Jõulusündmised 2022

Eve Reinola
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• Helkuripuu ehtimine toimus 02.11.22 kell 9.00.

• 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.



07.11.2022

Heategevuslik jõululaat

• toimub 16. dets kell 17.00-19.00 võimlasaalis;

• müügikoha registreerimine kuni 10. dets kooli 
kodulehe kaudu;

• müügikoha tasu 5 eurot, mis läheb 
heategevuseks;

• müüme ainult omavalmistatud jõulukingitusi.
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Võõrkeele õpetamine põhikoolis

• § 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]
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Tänan!


