Suure-Jaani kooli õpilasesinduse protokoll
Nr 4
Aeg 28. september 2021 kell 15.15 konverentsis
Koosoleku juhataja: huvijuht
Protokollija: huvijuht
Osavõtjad: Sandra Roosileht; Kristelle Elgas; Henna Eensalu; Nora Kraner; Kaili-Sandra
Olle;Laura Rets;Helena Varjund; Mattias Sereda; Loreena Olle; Eliise Miil; Külalisliikmed- Berit
Paul; Erlend Valvik; Kärolin Korotkov
Puudujad: Mirtel Kredemann; Lisanne Kuik; Marten Maidla; Andri Jürgen; Anete Mozgovoi;
Ermo-Alari Anvelt; Mattias Sereda;Kelly Haava; Meeri Sarapson.
Päevakord:
1. Koosoleku korraldus
2. Õpilasesinduse juhatuse valimine
3. Eesootavad sündmused, kuhu on esindajaid vaja saata
4. Ettevõtliku Kooli uus taotlus
5. Aasta plaan
6. Järgmine koosolek

Otsused:
1. Meil ei ole ka tänasel koosolekul kõigi klasside esindajaid. Otsustasime siiski edasi minna ja
õpilasesinduse korraldusliku tegevusega alustada, sest september saab läbi ja meil on vaja tööle
asuda ning meil on juba vaja rollid ära jagada ning kõigile klassidele on korduvalt antud märku oma
esindaja valida. Jätkame kõigi klasside esindajte otsimist, sest õpilasesinduse põhikirja alusel peab
liikmeskonnas olema iga klassi esindaja. Koosolek on hääleõiguslik, sest 2/3 klasside esindajatest
on täna olemas.
2. Õpilasesinduse juhatusse valiti järgmised liikmed
President on 8.b klassi Kaili-Sandra Olle
Asepresident on 6.b klassi Nora Kraner
Protokollija on 7.a klassi Loreena Olle
Hoolekogu liige on presidendina Kaili-Sandra Olle
Gümnaasium ei vali enda liikmete seast endale eraldi presidenti, aga gümnaasiumi hoolekogu liige
on Erlend Valvik.
3. 7. oktoobril toimub Tallinnas noortekonverents „Lahe Koolipäev”. Kooli lähevad esindama kooli
rahastusel Henna Eensalu ja Nora Kraner. Gümnaasiumist osalevad gümnaasiumi rahastusel
Kärolin Korotkov ja Berit Paul. Huvijuht registreerib teid ära ja edastab teile kogu konverentsiga
seonduva info.
Kooli vaheajal 22.-24. oktoobril on toimumas Eesti Õpilasesinduste Liidu XLV üldkoosolek Kohila
Gümnaasiumis. Kooli läheb esindama Eliise Miil. Huvijuht aitab tegeleda registreerimisega, sest

seal on vaja ka lapsevanema nõusolekuvormi.
4. Koolil saab selle aastaga läbi hetkel kehtiv ettevõtliku kooli baastase. 1. oktoobriks esitab kool
viimase kolme aasta kohta uue aruande, et uue standardi järgi koolile uus tase taotleda. Me kaitseme
aruandega oma praegust baastaset ja ei taotle järgmist taset (hõbetase). Huvijuht tegi aruande
olulisematest punktidest ülevaate ja õpilasesindus oli nõus aruande esitamisega, kugi õpilased
avaldasid kurbust, et me ei taotle koolile järgmist taset. Lõpliku aruandega saab õpilasesindus
tutvuda alates 30. septembrist.
5. Saime paika oktoobri tegevusplaani ja järgmistel koosolekutel proovime teha ka täieliku
aastaplaani.
Oktoober:
-saame paika toimiva töökorralduse.
- teeme õpilasesinduse stendi ja kodulehekülje õpilasesinduse lehe informatiivseks.
- saame toimima õpilasesinduse listi.
- saame toimima söökla lõuna kommenteerimise süsteemi ja fikseerime ühel koosolekul sööklale ja
kohvikule ettepanekud.
- saame toimima õpilasesinduse raha kogumise taarakasti tühjendamise näol. Septembris tegeleb
kasti tühjendamisega Erlend.
- hakkame organiseerima novembri alguses toimuvat hingedeajale pühendatud sündmust.
(Halloweeni tähistamise asendame Eesti kultuurile omasema tähtpäevaga-hingedeaeg)
- osaleme kahel koolivälisel sündmusel (Lahe Koolipäev ja Eesti Õpilasesinduste Liidu XLV
üldkoosolek)
6. Järgmine koosolek toimub 29.09.2021 infominutina kell 11.05 konverentsisaalis.
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