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Õpilasesinduse koosoleku protokoll  

 

Tallinn     05.03.2019 nr 21 

Algus kell 16.09 lõpp 16.46  

Juhatas Annika Reinmann 

Protokollis Jan Erik Soosaar 

Võtsid osa:  

Janari Schvede   Berit Malin Salström 

Catlyn-Lisette Lääts   Karl Toomsoo 

Uku Toosens    Evelin Tukkev 

 

PÄEVAKORD: 

1. Rohelise Kooli küsimustiku ülevaatamine 

2. Kolme kooli ühisest moeshow'st  

3. Tagasiside ÕE liikmete huvitegevuse küsitlusest 

4. ÕE 2018/2019 õppeaasta tegevuse eesmärgid 

5. Jooksvad küsimused  

 * KSG ÕE koolitus 

 * 11.03. toimub avatud uste päev 9. klassi õpilastele 

* Järgmise koosoleku aeg  

  

1. Päevakorrapunkt  

Arutati ja soovitakse teha muudatus allolevates küsimustes:  

Valdkond: Prügi ja jäätmetekkete vähendamine 

„2. Kas klassiõhtul kasutatakse tavanõusid?“  

Soovime küsida nii: Kas sinu klassis tehakse klassiõhtuid? Kui jah, siis kas kasutatakse 
tavanõusid? 

„3. Kas sa oled enda järel harjunud koristama?“  

Soovitame küsida nii: Kas sa oled enda järel harjunud koolis koristama?  

„6. Kas pead õigeks õppeaasta lõpuks kooli unustatud riiete saatmist taaskasutusse kui neile ei 
ole järgi tuldud?“ 
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Soovitame lisada koma sõna „kui“ ette.  

„8. Kas kasutad paberit ALATI säästlikult?“   

Soovitame täpsustada paberi sorti.  

Valdkond: Kooli territoorium  

„1. Kas sulle meeldib õuevahetund?“  

Soovitame küsida: Kui sul toimub õuevahetund, siis kas see meeldib?  

„4. Kas kooliõues on turvaline mängida?“  

Soovitame küsida nii: Kas kooli õues on turvaline mängida ja teha muid tegevusi?  

„6. Kas õues on vahendeid piisavalt?“  

Soovitame küsida nii: Kas õues on erinevaid atraktsioone piisavalt?  

„8. Kas mõtled ka ise tegevusi välja?“  

Soovitame küsida nii: kas mõtled ka ise mängulisi tegevusi välja? 

Valdkond: Õppevahendite valik 

„2. Kas vahetad pastakate sisusid või tintenpenide südamikke?“ 

Soovitame küsida nii: Kas vahetad tintenpenide südamikke?  

Valdkond: Toit 

„3. Kas söökla teeb teadlikke valikuid pakendite hulga vähendamiseks?“ 

Soovitame selle küsimuse kustutada. 

„12. Kas Sinu taaskasutatav pudel on klaasist või tervislikust plastmassist (ppa-pudel)? 

Soovitame muuta lühend õigeks: bpa-vaba plastik pudel 

Valdkond: Teavitamine 

„3. Kas jälgid / loed kooli blogi, FB-lehte?“ 

Soovitame küsida nii: Kas jälgid / loed kooli kodulehte, blogi, FB-lehte ja/või Instagrami?  

2. Päevakorrapunkt 

Annika andis kolme kooli ühise moeshow kohta viimase vajaliku infoga lühikese ülevaate.  

3. Päevakorrapunkt 

Ajapuudusel tegeletakse ÕE liikmete huvitegevuse küsitluse kokkuvõttega järgmisel 
koosolekul. 

Otsustati: Teemat arutatakse järgmisel koosolekul. 

4. Päevakorrapunkt 
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Arutati ning käidi välja, et tahetakse teha keskkonna teemaline viktoriin maikuus. 

Otsustati: Teemaga tegeletakse järgmistel koosolekutel edasi.  

5. Päevakorrapunkt 

* Annika pole veel koolitajalt saanud vastust, millal sobiks talle koolitust teha.  

* 11. märtsil toimub lahtiste uste päeva 9. klassi õpilastele. Annika peaks seal rääkima meie 
kooli ÕE –st ja meie tegemistest.  

* Arutati järgmise koosoleku toimumise aega. 

Otsustati: Järgmine koosolek toimub 19.03 kell 16.00 ruumis 113 

 

 

Annika Reinmann        Jan Erik Soosaar 
Juhataja         Protokollija 


