Suure-Jaani kooli õpilasesinduse protokoll
Nr 5
Aeg 02.10.2018, kell: 11.05- 11.25
Koosoleku juhataja: Taive
Protokollija: Ingrid
Osavõtjad: Kati, Merilin, Lizete, Kattri, Ingrid, Taive, Liisi, Hanelle, Sune-Ly, Maria, Simone,
Anete, Marietta, Piret, Mailis, Lisandra, Triinu Johanna, Artur, Sander
Puudujad: Marleen, Nora
Päevakord:
1. Taarakastide korrastamine
2. Järelvastamised
3. 5. ja 7. klasside nimekirjade kinnitamine
4. Helkurikontroll
5. Halloween

Otsused:
1. Kirjutame pandipakendisse ja palume uut kasti. Protokollija kirjutab.
2. Vastus õpilasesinduse kevadistele kommentaaridele.
-7.- 9. klass ei saa esmaspäeviti tunniplaani pärast 7. tunnil vastamas käia.
Kui on palju töid järele teha, siis ühe päevaga seda ei jõua.
Hetkel on esmaspäeval laulukoor, aga mitte ainetundi- kui just iga nädal ei ole midagi vaja
vastata, siis peaks hakkama saama. Tegelikkuses peaks kontrolltöö ikka õigel ajal tehtud
saama. ja järelvastamine on pigem erand.
-Õpilased ei taha avalikustada teistele õpilastele seda, mis neil halvasti läks, aga
registreerimise tõttu on see kõik avalik.
Praegu registreeritakse nii, et nimekirjad ei ole nähtaval teistele õpilastele.
-Oma aineõpetaja puudub, kellelt saaks vajaduse korral selgitust küsida.
Konsultatsiooniaeg on igal õpetajal alles, kus saab enne endale asjad selgeks teha.
Järelvastamisele tullakse tegema puudulikku kirjalikku tööd.
-Suhtlus õpetajatega väheneb ja väheneb julgus/vajadus õpetajatega koostööd teha.
Jällegi- õpetajatel on olemas ka konsultatsiooniaeg, kus saab õppida puuduvat osa.
-Vastamisel on ajaline piirang, ehk 45 minutit ja õpetajad rõhuvad ajalõppemisele, mis viib
mõtted mujale ja ei lase keskenduda.
Kui kontrolltööd tunni ajal tehakse, siis ei ole aeg samuti pikem kui 45 min, sest hakkab ju
uus tund. Pigem võib olla keeruline neil, kes tahavad ühe tunni jooksul vastata 2-3 erinevat
tööd.
Õpetajatele on teada tegelikkuses puudumise põhjused- kui on ikkagi kooli esindamas
käidud, siis leitakse ka vastutulelikumaid viise vastamiseks kokkuleppel õpetajaga.
3. 5. klassi esindajad: on Lisandra ja Triinu Johanna ja 7. klassi esindajad Sune- Ly, Hanelle ja
Maria.

4. Helkurikontroll toimub pärast vaheaega uuesti, sest praegu ei olnud seis hea. Taive teeb
meediasse kokkuvõtte.

Juhataja Taive

Protokollija Ingrid

