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Päevakord:
1. Eelmise nädala koolituse tagasiside.
2. Taara
3. Söökla lõuna kommenteerija
4. Söökla ja kohviku ideede korje
5. Lapsevanemate pöördumiste arutamine
6. Pildistamine
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Otsused:
1. Eelmisel esmaspäeval said õpilasesinduse iga lennu esindajad osaleda Haridusministeeriumi
poolt pakutud kogukonna sidususe koolitusel. Osalenud noored tegid kogetu kohta ülevaate.
Üldiselt jäädi rahule, aga asja üleüldine mõte ei tundunud väga selge.
2. Aitäh Kärolinile ja Erlendile, kes eile viisid ära kolm suurt kotitäit tühja taarat, mis oli kogunenud
kevadest praeguse hetkeni. Proovime olukorral silma peal hoida ja tihedamalt taarat viia, sest nii
suurt kogust ei ole mugav viia.
3. Selle nädala kommenteerija on Laura ja järgmisel nädalal on Mirtel.
4. Teeme pikema ajurünnaku moodi ideedekorje, et kohvikule ja sööklale kõik õpilasesinduse
mõtted ja soovid edasi anda. Kohtumine toimub 18. oktoobril kell 15.05 huvijuhi ruumis.
5. Koolile on tulnud kaks teemat lastevanemate poolt, mille kohta palutakse õpilaste arvamust.
Esimene mõte tuli lastevanemate koosolekult- kas kooli söökla võiks üks kord nädalas hakata
pakkuma vegan lõunat.
Õpilasesinduse üleüldine seisukoht on, et see ei ole hea mõte. Õpilasesindus leiab, et see ei lähe
kokku kooli üldpõhimõttega pakkuda sööklas tervislikku ja mitmekülgset lõunat. Veganlus on
õpilaste arvates iga inimese oma valik ja meie koolis ei ole see nii levinud, et eraldi toitu peaks
pakkuma. Õpilasesindus pakub võimalusena vegan õpilastele, et nad toitu tõstes jätaksid ise liha
võtmata ja sööklale pakuti idee tuua tagasi frikadellisupp sellisel kujul, et frikadellid on eraldi
kausis kõrval ja neid saab ise tõsta. Õpilased on kuulnud vanemate klasside õpilaste seast nurinat, et
liha võiks just toidus rohkem olla. Tuletasime meelde võimalust teise söögivahetunni lõpus soovi

korral uuesti sööma minemist. Julgustasime õpilasi ise julgemalt toitu juurde küsima.
Teine lapsevanema tõstatatud probleem on koolimaja ümbruse parkimiskorraldus ja hommikune
liikluskorraldus.
Õpilased ei osanud väga probleeme sellega seonduvalt välja tuua. Arutluse käigus selgus, et
vanemate klasside õpilased märkavad nooremate klasside halba kommet tammetõrudega parklas
mängida ja need tabavad parkivaid autosid. Julgustasime vanemaid õpilasi nooremaid korrale
kutsuma. Õpilased ei teadnud, et nad tohivad oma autosid parkida koolimaja vana sissepääsu juures
olevasse parklasse, sest seal on läbisõitu keelav märk. Olukorras, kus hommikuti enne tunde auto
peatamiseks ja õpilase autost väljumiseks koolimaja ees peab varuma aega, ei näinud õpilased
probleemi. Õpilased ütlesid, et nede vanemad ootavad mõned hetked kui ees olevad autod ära
sõidavad ja siis sõidavad majale lähemale või kasutatakse koolimajast kaugemal olevaid peatumise
võimalusi. Probleemina toodi välja, et hommikune buss nr. 40 on jätkuvalt liiga väike ja meie kooli
nooremate klasside õpilased hõivavad mõnikord bussis istumisvõimaluse oma koolikottidega.
Julgustasime vanemate klasside õpilasi nooremaid korrale kutsuma. Bussi suuruse osas on mõistlik
kirjutada otse bussifirmale, sest tegemist ei ole valla õpilasliiniga ja kui firmale pole probleemist
märku antud ei saa seda ka lahendada.
6. Õpilasesinduse pildistamine on neljapäeval kell 13. Huvijuht saadab Stuudiumisse
meeldetuletuse.
7. Kohapeal algatatud teemasid ei olnud. Järgmine kohtumine on 18.10 kell 15.05 toitlustuse
teemal.
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