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Päevakorras:
1) Esimehe ja aseesimehe valimine
2) Õpilaste arenguvestlustel tõstatatud probleemide ja küsimuste arutelu
3) Mida teeb ja kavandab kooli Õpilasesindus?
4) Õpilaste toitlustamise kvaliteet koos Koolitoitlusts OÜ esindajaga
5) Kooli majandusprobleemid, õpikeskkonna kaasajastamine- vestlus majandusjuhatajaga
6) Jooksvad probleemid
1. Esinaiseks valiti: Marelle Esko
Aseesinaiseks valiti: Merle Reidolf
2. Arenguvestlustel tõstatatud probleemide arutelu: Probleemiks olid õhtused vahetused koolis,
hinnetest liiga hiline teada saamine. Lisaks muutuvad algklasside õpilastel iganädalaselt klassid, kus
tunnid toimuvad.
Otsused: 1. Kõik ei saa hommikuses vahetuses koolis käia, sest õppeklasse ei jätku 2. Õpetajatega,
kes hindeid liiga hilja välja panevad, räägitakse 3. Hetkel ei ole piisavalt vabu klassiruume, et tunnid
saaksid püsivalt samades klassides toimuda.
3. Õpilasesinduse plaanid: Korraldada filmiõhtuid, noorematele ja vanematele õppuritele ühiseid üritusi,
et sõbruneda, koogipäevi, stiilipäevi, pidusid- ja nädalaid, kevadball, playbox-ide võistlus koostöös
Tallinna Nõmme Gümnaasiumiga, karaokeõhtu, vabalava, lauamängudeõhtu, suur kevadlaat, Eesti
nädal, valentinipäevaga seotud üritusi, lihavõttenädalat ning jooksvalt võtab Õpilasesindus arvesse ka
õpilaste enda ettepanekuid ja soove.
4. Õpilaste toitlustamise kvaliteedi arutelu: vahukoor ja hapukoor panna eraldi, et ka
laktoositalumatusega lapsed saaksid teatud toitusid süüa, päevapraadi kellaajaks panna 12.25, et
seda saaks söögivahetunnil süüa, mustad nõud peab kohe direktorile ette näitama, toidu varem
minema viimise korral teatada sellest kohe direktorile. Toidu kvaliteet on tõusnud.
5. Kooli majandusprobleemid: probleem ventilatsiooniga, uus koristusfirma, vetsudes vandaalitsemine,
e- sigarettide kasutamine vetsus, õpikute puudujääk.

Otsused: 1. Ventilatsioon- tulemuseks oli reguleerimisviga, kõiki võimsusi ei kasutata 2. Uus
koristusfirma- parem tulemus ja madalam hinnakulu 3. Teha pilte ja saata vanematele, et olukorra
tõsidust esile tuua 4. Otsustati, et suitsuandureid ei ole mõtet vetsudesse paigaldada 5. Kasutada eõpikuid; otsida vanu õpikuid teistest koolidest ja kasutada vana õppekavaga õpikuid.
6. Jooksvad probleemid: Vanemad lapsed sõidavad nooremate tõukeratastega ja lõhuvad neid, leitud
riided jäetakse garderoobi, kuid keegi neid sealt ära ei võta, probleem gümnaasiumi füüsika
õpetajaga, nõukogu lagunemine (juhatusse jääb 1 inimene, kuid põhikirja järgi peab seal olema 3
inimest), kohtumine haridusameti esindaja Maarika Pettaiga -ruumipuudus koolis.
Otsused: 1. Tõukerattaid saab lukustada- igaüks vastutab ise 2. iga paari kuu tagant võiks õpilastele
leitud riideid garderoobis meelde tuletada 3. Minna koos direktori ja paari õpilasega õpetaja Katrin
Koiduga probleemist rääkima 4. Juhatuse liikmed on olemas, kuid nad ei oska otsust vormistada.
Seetõttu kirjutada juhis juhatuse liikmetele registreerimiseks 5. Tekitada kaks vahetust, ajutiseks
lahenduseks pakuti viieks aastaks moodulklasse. Tallinna Mustamäe Gümnaasium taotleb nelja
moodulklassiruumi algklasside jaoks. Kui otsustatakse, et TMG moodulmaju ei saa, siis soovivad
hoolekogu liikmed kindlasti seda vaidlustada.
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