Suure-Jaani Kooli õpilasesinduse protokoll
Nr 4
Aeg 27.september 2018, kell 15.30
Koosoleku juhataja: Taive, Nora, Artur
Protokollija: Ingrid
Osavõtjad: Ingrid, Artur, Nora, Sander, Kati, Hanelle, Taive, Liisi, Marleen, Lizete, Kattri,
Simone, Marietta, Merilin
Puudujad: 5.a ja 5.b klassid, Sune-Ly, Maria, Mailis
Päevakord:
1. ÕE liikmete ülesanded
2. Põhimäärus
3. Eelarve arutamine
4. EÕEL 39. koosolek Tamsalu Gümnaasiumis
5. ÕE aastaplaan
6. Koosseisu valimine
7. Hoolekogu esindaja
8. Jooksvad asjad
Otsused:
1. Meie ülesanded:
- tegeleme dokumentidega
- korraldame ja aitame korraldada üritusi
- kõik ÕE liikmed peaksid käima kõikidel koosolekutel, välja arvatud juhul, kui on tõeliselt
mõjuv põhjus!
- pressiplaan
- stendi korrastamine (ÕE foto, liikmete nimekiri, plaaniline aastaplaan, põhimäärus, meie
ülesanded, et teised ka teaksid)
- taarakastide korda tegemine
- ÕE liikmed tutvustavad 1 kord kuus enda klassijuhataja tunnis tegemisi jne..
- käitume eeskujulikult
2. Oleme põhimääruse kõikide punktidega päri.
3. Saime põhjaliku ülevaate, mis on praegune jääk ja mida saaksime ära kasutada.
4. Kati läheb sellel EÕEL koosolekule ja on ka edaspidine nendel koosolekutel käija.

5. Aastaplaan
september- ÕE ja juhatuse valimine
oktoober- Halloween, üllatus (Taive räägib selles juhatuses), EÕEL- koosolek, HelkurikontrollKati vastutab, osaluskohvik
november- Lahe Koolipäev, meestepäev, kadri- ja mardipäev
detsember- piparkookide jagamine
jaanuar- filmiõhtu, 1. poolaasta kokkuvõte, ÕE Kuutsemäe külastus
veebruar- sõbrapäev
märts- naistepäev
aprill- naljapäev
mai- aastalõpu väljasõit
juuni- matkapäev Linnamäele koostöös õpetajatega, ettelugemispäev
6. Koosseis
1)Presidendi kandidaadid: Kati (10 häält), Nora (5 häält)
2)Asepresidendi kandidaadid: Merilin (7 häält), Hanelle (4 häält), Kattri (3 häält),
Ingrid (0 häält)
3)Protokollija kandidaadid: Ingrid (13 häält), Kattri (1 hääl), Nora (0 häält), Artur (0 häält)
4)Personalijuhi kandidaadid: Liisi (4 häält), Lizete (4 häält), Marleen (3 häält), Hanelle (1
häl), Kattri (1 hääl)
7. Hoolekogu eest vastutab president e Kati Roosi
8. Personali koosolek hakkaks olema reedeti 1. suure vahetunni ajal, 5 juhatuse liikmega.
Taarakastid tuleks teha korda, paneme selle 2. oktoobri koosolekuks kirja.
Stendi korrastamisega tegelevad Kattri ja Merilin.
Personalijuhid teevad dokumendid. Üks neist on taaraviimise liikmenimekiri ja teine on
koosolekutel kohalkäijad ja mittekäijad(nendel koos põhjendusega, miks puudusid).
Arutasime ka Halloweeni, mis võiks toimuda 31. oktoober(õige päev, kolmapäev) või
2. november(reede). Osaleksid 3.-9. klassid.
Seal oleksid 2 põgenemistuba, üks neist Riina ja Siimu ruumis, teine võiks terve 3. korrus +
poiste wc.
Disko- Erlend, Artur, Veiko.
Mõtlesime, et disko ja põgenemistoad olekski ürituse põhilised tegevused, mõlemad samal
ajal.
Vahepeal, kui keegi istub niisama, siis võiks ka keegi mingeid mänge teha.
Kogu ürituse ajal oleks pildistamisnurk, ürituse lõpus oleks põgenemistubade kiiremate ja
tublimate autasustamine.

Juhataja:

Protokollija:

