Suure-Jaani kooli õpilasesinduse protokoll
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Aeg 12.09.2019 kell 15.15
Koosoleku juhataja: Huvijuht; Aurelia; Mailis
Protokollija: Piret
Osavõtjad: Kelli; Pauline; Ralf; Karmen; Mattias; Eliise; Ardo; Taavi; Ainar; Aliise; Aurelia;
Hanelle; Sindra; Kärolin; Maria; Sune-Lii; Merlissa; Mailis; Piret; Sander; Andre; Rasmus; Herman
Puudujad: Marleen; Karl Mathias; Timo; Aleksandra; Kreete-Karmen; Karmen; Artur; Liisi;
Simone; Gerda; Marietta
Päevakord:
1.Liikmeskonna üle vaatamine ja kontaktide üle vaatamine
2. Puudumiste märkimine ja kontroll
3. Õpilasesinduse stend
4. Koosolekute korraldus
5. Söökla menüü kommenteerimiskomisjoni liige
6. Liikmeskonna rollid
7. Aasta tegevusplaan
8. Halloweeni pidu
9. Öökool

Otsused:
1. Kõigist klassidest on liikmed olemas. 5B klassi Timo Tudarev loobub liikmeks olemisest. 7A
klassi esindajaks on Andre Liik. 7B klassi esindajateks on Herman Särk ja Rasmus Põdra.
Kontaktide leht sai täidetud. Huvijuht täiendab listis liikmete kontaktid ja alates järgmisest nädalast
on töökorras õpilasesinduse list, kuhu saadetakse erinevaid kooli tulevaid pakkumisi.
2. Edaspidi täidab õpilasesinduse personali eest vastutav liige puudumiste tabelit. Ei hakata
puudumiste arvu lugema ja teatava arvu kokku saamisel liikmeskonnast välja arvama. Iga liige ise
ütleb kui ei soovi enam õpilasesindusse kuuluda. Kui on enda klassist ainus liige siis soovitab enda
klassist uut õpilast.
3. Õpilasesindus kujundab endale ise stendi ja kasutab selleks huvijuhi kabineti ukse kõrval olevat
stendi. Stendile saavad välja pandud liikmete nimekiri, ühispilt, koosolekute teated, liikmeskonna
rollid.
4. Iganädalased koosolekud hakkavad toimuma teisipäeviti 11.05 vahetunnis konverentsi saalis.
Koosolekuid viib läbi president või asepresident. Huvijuht osaleb võimalusel koosolekutel.

5. Iga nädal valime järgmise nädala liikme, kes saab esmaspäeviti huvijuhilt tabeli täitmiseks ja
toob täidetud tabeli tagasi reedeks. Igal õpilasesinduse liikmel on võimalus komisjonis osaleda.
6. Vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele on õpilasesindusel kolme liikmeline juhatus. PresidentAurelia Tult; asepresident Mailis Tõnisson; protokollija Piret Alert. Juhatuse rollidega tutvumine ja
liikmeskonnale tutvustamine.
Lisaks juhatusele on õpilasesinduse liikmetel järgnevad rollid:
Õpilasesinduse esindaja hoolekogus- Aurelia Tulp; Mailis Tõnisson
Õpilasesinduse esindaja õppenõukogus ja kooli juhtkonnaga suhtluses- Aurelia Tulp; Mailis
Tõnisson.
Pressiesindajad- Infominutites info jagajad ja aktustel esinejad- Karl; Kärolin; Mailis; Mattias;
Hanelle; Maria
Kujundajad- Plakatite ja muude infokuulutuste kujundamine- Mattias; Karmen; Mailis; Karl; Sindra
Personalijuht- Liikmeskonna eest vastutajad ja puudujate märkijad- Liisi; Merlissa
Eelarve- Koostajad, läbirääkijad, kontrollijad- Juhatus; Kreete Karmen; Aleksandra; Hanelle
Taara viimise eest eraldi vastutajaid ei määra vaid jälgime kasti sisu ja lepime vastavalt vajadusele
viijad jooksvalt koosolekutel kokku.
7. September- Uue liikmeskonna moodustamine, aastaplaani koostamine, töö põhikirjaga,
ettevalmistused Halloweeni peoks.
Oktoober- Halloweeni ettevalmistus ja korraldus; ÕE pildistamine; Öökoosolek.
November- TEK sünnipäev; Lahe koolipäev; filmiõhtu/öökool; Meestepäev; helkurkõnd ja
helkurite kontroll.
Detsember- Piparkookide jagamine; jõulukoosviibimine; aasta eelarve kokkuvõte.
Jaanuar- Filmiõhtu
Veebruar- Sõbrapäev; vastlapäev; kevadseminar
Märts- Naistepäev; stiilinädal
Aprill- Naljapäev; fotojaht; munadepühad
Mai- Osaluskohvik; aasta kokkuvõte; ÕE väljasõit; volbriöö stiilipäev
8. Kutsume sõpruskoolist osalejaid. Tahame teha põgenemistoa. Oktoobri alguses õpilaste seas
korraldame küsitluse-”Millist Halloween`i pidu oodatakse”. Täpsem korraldus juba järgmistel
koosolekutel.
9. Soov teha oktoobri alguses pikem ja põhjalikum koosolek, et vaadata läbi põhimäärus, panna
kokku eelarveplaan. Koosolek võiks alata õhtul ja peale asjalikumat osa soovime koolimajja jääda
ööbima. Täpsemat korraldust arutame järgmistel koosolekutel
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