Suure-Jaani kooli õpilasesinduse protokoll
Nr 4
Aeg 24. september 2020 kell 14.00-15.40
Koosoleku juhataja: huvijuht
Protokollija: Hanelle Kaugerand
Osavõtjad: Andri; Alari; Henna; Nora; Marten; Elisabeth; Kelli; Ralf; Karl Mathias;Mattias; ErmoAlari; Sander; Herman; Rasmus; Sune-Lii, Maria; Aurelia; Kärolin
Puudujad: Geelika; Aleksandra; Kreete-Karmen
Päevakord:
1. Juhatuse valimine
2. Pildistamine
3. Aastaplaani koostamine
4. Sööklale ettepanekud
5. Töökorraldus

Otsused:
1. Juhatuse rollidega tutvumine põhikirja alusel ja täiendavate ettepanekute tegemine. Juhatuse
valimine avaliku hääletuse teel. Presidendi valimine- Kärolin (15 häält), Mattias (2 häält)
Erapooletuid hääli (3). Asepresidendi valimine- Mattias (3 häält), Hanelle (11häält), erapooletuid
hääli (3). Protokollija valimine- Mattias (17 häält), erapooletuid hääli (2).
Õpilasesinduse 2020-2021 juhatus on: president-Kärolin Korotkov 9.klass, asepresident-Hanelle
Kaugerand 9.klass ja protokollija Mattias Sereda 6b klassist. Palju õnne uuele juhatusele!
2. Tegime praegustest liikmetest ühispildi. Pildikompaniiga ühispildi tegemine toimub kolmapäeval,
30.septembril kell 8.30 kooli aulas.
3. September- Kooseisus loomine-kõigist klassidest esindajate leidmine, juhatuse valimine, pikem
koosolek, põhimääruse üle vaatamine ja kinnitamine, pildistamine, stendi korrastamine.
Oktoober- õpilasesinduse töörütmi leidmine, stiilinädal, EÕEL koosolekul osalemine, Halloween.
November- Lahe Koolipäev noortekonverentsil osalemine, meestepäev/poistepäev, filmiõhtu,
öökool.
Detsember- Helkurkõnd, helkurikontroll, stiilinädal, jõulunädal, piparkookide jagamine.
Jaanuar- Poolaasta kokkuvõtte tegemine aktusel.
Veebruar- Sõbrapäev, EÕEL koosolek, vastlapäev, stiilinädal.
Märts- Naistepäev7tüdrukutepäev.
Aprill- Naljapäev, osaluskohvik, avatud uste päev/nädal.
Mai- Volbripäev, aasta kokkuvõte, väljasõit.

4. Jätkame süsteemi, et iga nädal üks õpilane õpilasesindusest saab toitu kommenteerida. Kaustik
asub sööklas õpetajate laua juures akna laual. Järjekord liigub nimekirja alusel, esimene on Andri
kord.
Võistlustelt ja väljasõitudelt tulevad õpilased võiksid saada võimaluse majja tagasi saabudes lõunast
järgi jäänud toitu sööma minna. Näiteks koos pikapäevarühmaga.
Kevadel eelmise kooseisu poolt koostatud menüü esitame sööklale uuesti. Õpilased soovivad ise
menüü koostamisel kaasa rääkida.
Õpilasesindus teeb ettepaneku kooli paigutada mikrolaineahi, et õpilased saaksid kodust kaasa
võetud toitu soojendada. Need õpilased, kes ootavad trenne ja ei soovi kohvikust ega poest külma
toitu osta.
Kohvikule õpilasesindus ettepanekuid ei tee, sest saame aru, et pole lootustki, et hinnad oleksid
poega samaväärsed ja niikaua kui hinnad on nii kõrged käivad õpilased ikka poes ja võtavad kodust
oma toitu kaasa.
Seoses päeval kooli territooriumilt lahkumisega, et vahetunnis kiiresti poes ära käia, teeb
õpilasesindus ettepaneku viia sisse vihiku süsteem, kuhu kirjutad majast lahkudes oma nime ja
majja saabudes fikseerid tagasi tulemise. Õpilased on teadlikud, et koolipäeva jooksul ei tohi kooli
territooriumilt ilma luba küsimata lahkuda, aga seda tehakse ikkagi massiliselt.
5.Alates järgmisest koosolekust on president koosoleku juhataja ja protokolle koostatakse
õpilasesinduse arvutiga ning protokollija töö lihtsustamiseks koostame osalejate nimekirja, kuhu
saab kohalolekut ristiga märkida.
40. nädalal võtavad aktiivsed õpilasesinduse liikmed ette taarakasti korrastamise ja õpilasesinduse
stendile tuleb üles selle aastane liikmete nimekiri.
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