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Päevakord:
1. Söökla menüü kommenteerimine ja söökla tänamine
2. Hoolekogu koosolekuks ettevalmistus
3. Õpilasesinduse põhimääruse muudatus
4. Õpilasesinduse logo
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6. Õpilasesinduse järgnev tegevus
7. Järelvastamiste probleem
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Otsused:
1. Järgmisel nädalal kommenteerib söökla menüüd Karl Mathias. Praegusel nädalal on sööklas
õpilasesinduse koostatud menüü. Täname söökla personali ja majandusjuhataja Eda Nodapera
vastutulelikkuse eest!
2. Järgmisel esmaspäeval on kooli hoolekogu koosolek, õpilasesinduse esindajaks valisime
sügisesel koosolekul õpilasesinduse presidendi Kärolini. Selleks, et Kärolinil oleks võimalik
hoolekogus õpilaste arvamust edasi anda peame täna avaldama arvamust kooli põhimääruse
muudatustele, mis tulevad hoolekogus arutlusele. Huvijuht tutvustas kooli direktori esitatud taotlust
Põhja-Sakala Vallavolikogule, kus on kooli põhimääruse muudatusettepanekud välja toodud.
Ettepanekutes ei ole sisulisi muudatusi peale punkti nr. 3, millega õpilasesindus koos teiste
punktidega nõus on. Taotlus on lisatud protokollile. Õpilaesindusel ei ole rohkem
muudatusettepanekuid ja oleme antud taotluses toodud muudatustega nõus.
3. Õpilasesindusel on sellel õppeaastal veel muutmata õpilasesinduse põhimäärus. Sisulisi
muudatusi teha ei ole vaja. Muuta on vaja õpilasesinduse presidendi nimi ka kooli direktori nimi
ning põhimäärus direktori käskkirjaga kinnitada. Sellega tegeleb õpilasesinduse president Kärolin ja
huvijuht laeb uue põhimääruse koduleheküljele üles.
4. Tutvusime Hanelle ja Ralfi kujundatud õpilasesinduse logoga ja avaldasime arvamust, mida
täiendada. Tegeleme kujunduse täiendamisega edasi.
5. Selleks, et saaksime õpilasesinduse logoga helkureid tellida on meil vaja vabatahtlikke, kes

aitavad otsida rahastust. Õpilasesinduse oma kassast jääb hetkel väheks, sest mida väiksem kogus
helkureid tellida, seda kallimaks läheb ühe helkuri hind. Mõte on MTÜ Ettevõtlik SJK´le esitada
taotlus, kasutada õpilasesinduse kassat omafinantseeringuks ja küsida toetust ka koolilt, sest
plaanime helkureid jagada õpilastele. Mõtleme veel, kes võtab taotluse esitamise enda peale.
6. Arutasime õpilasesinduse detsembri tegevusi. Kas korraldame stiilinädala või piparkookide
jagamise või veel midagi muud. Järgmiseks koosolekuks mõtleme ideid, mida veel teha.
7. Huvijuht rääkis kooli juhtkonnaga järelvastamise probleemist, mis eelmisel koosolekul jutuks oli.
Juhtkonna soovitused probleemi lahendamiseks. Hetkel ei näe juhtkond põhjendatud vajadust
järelvastamise süsteemi muuta. Soovitame õpilastel oma hindelised tööd sooritada esimesel korral
positiivsele tulemusele. Kui see ei ole võimalik ja ei ole võimalik järelvastamisele minna tulenevalt
tunniplaanijärgsete tundide toimumisest, siis tuleks õpetajaga proovida muuks ajaks vastamine
kokku leppida. Kui ka see ei ole võimalik, siis minna teisel päeval järelvastamisele ja sooritada seal
need tööd (ühel järelvastamisel võib teha ka mitu tööd järgi), mis aine õpetajaga ei saadud muuks
ajaks kokkulepet. Juhtkond jälgib järelvastamistele registreerimise hulka ja vanemate klasside
negatiivsete hinnete hulka, kui olukord läheb hullemaks, siis leiame lahenduse.
8. Koolil on mõte teha oma kooli sisene õpilasvahetusprogramm. See on mõeldud 1.-6. klasside
õpilastele, et huvilised saaksid üheks päevaks õppekohta vahetada ja valitava koha süsteemiga
tutvuda. Õppekohta saaks vahetada avalduse alusel ja õpilase pere peab õpilase transpordi selleks
päevaks ise organiseerima, kui ei ole võimalik õpilasliine kasutada.

Lisa: Taotlus Põhja-Sakala Vallavolikogule
Suure-Jaani Kooli Põhimääruse muutmiseks

Palun viia Suure-Jaani Kooli Põhimäärusesse (RT IV, 15.11.2016, 8) sisse järgmised muudatused:
1.

2.
3.

Asendada terves dokumendis nimed Suure-Jaani vald, Suure-Jaani Vallavalitsus, Suure-Jaani
Vallavolikogu nimedega Põhja-Sakala vald, Põhja-Sakala Vallavalitsus, Põhja-Sakala
Vallavolikogu (§ 3 lg 1 ja lg 4; § 19 lg 1 p 6)
Kustutada § 16 lg 1 p 8 sõna „maavanema“
Viia kooli hoolekogu koosseisu reguleeriv § 26. Kooli hoolekogu lg (4) kooskõlla Põhja-Sakala
Vallavolikogu 24.05.2018. a määrusest nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“,
asendada tekst:

Kooli hoolekogu on 13-liikmeline, sinna kuuluvad:
1) üks Vallavolikogu esindaja;
2) üks õpilasesinduse esindaja;
3) kaks õpetajate esindajat, sh lasteaiaõpetajate esindaja;
4) üheksa lastevanemate, sh viis Suure-Jaani tegutsemiskoha, üks Tääksi, üks Sürgavere ja üks Vastemõisa
tegutsemiskoha vanemate ja üks lasteaia vanemate esindaja.

järgmise tekstiga:
Suure-Jaani Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, kaks õppenõukogu esindajat (sh lasteaia õpetajate
esindaja) ning vähemalt üheksa vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat, sh on iga
tegutsemiskoht vanemate esindaja ja lasteaia vanemate esindaja. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus,

kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Hoolekogu on vähemalt
kolmeteistkümneliikmeline.

4.

Asendada § 31 Järelevalve lg (1) „Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb
Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Viljandi maavanem“
lausega „Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja
Teadusministeerium“
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