


MIDA OLEME SEL ÕPPEAASTAL TEINUD

September
• ÕE mõttetalgud – kaardistasime, kus oleme, kuhu tahame edasi liikuda

• Õpetajate päeva ettevalmistamine

Oktoober 

• Kooliraadio taaselustamine

• Kooli sünnipäeva ettevalmistused

• Hea õpetaja kuu raames tänukaartide jagamine/kogumine

• Ettevalmistused 3-minuti tantsuks

November

• ÕE ja juhtkonna mõttekoda – eelnevalt info kogumine klassidest ning õpilaste 

jaoks aktuaalsete teemade arutelu

• Kooliraadio nimekonkurss

• Osalemine salatikonkursi žüriis

• Osalemine konverentsil „Lahe koolipäev“

• 3-minuti tants ja sellele eelnev ettevalmistus

Detsember

• Kooli kaunistamine jõuludeks

• Heategevuslikud laadad – kohvikunurga loomine

• Päkapikupäev – postkontori haldamine ja kinkide/kaartide jagamine

• 6.-9. klasside jõulupeod ja sellele eelnev ettevalmistus

Jaanuar
• Lühifilmide konkursi ettevalmistamine

• Abiks kultuurinädala Waba(n)duse läbiviimisel

Tavaliselt kohtume iganädalaselt jooksvate küsimuste aruteluks



















MIS OOTAB VEEL EES
Jaanuar

• Lühifilmide konkursi korraldamine ja sellele eelnevad ettevalmistused

• Olla igati abiks kultuurinädala Waba(n)dus läbiviimisel

• Kooli sümboolika ja logoga särkide/pusade disainimine

Veebruar 

• ÕE ja Rohelise kooli töötuba – arendame koostööd kooli erinevate 

projektimeeskondadega

• Sõbrapäeva ja stiilinädala korraldamine

• ÕE ja juhtkonna mõttekoda – eelnevalt info kogumine klassidest ning õpilaste 

jaoks aktuaalsete teemade arutelu

• EV balli ja aktuse ettevalmistamine

Märts

• Ettevalmistus Playboxiks

• Külastada teisi koole, kus on aktiivne ja tegus ÕE

• Ettevalmistus kooli õpilaskonverentsiks Äge koolipäev

Aprill

• Playbox ja sellele eelnev ettevalmistus

• Õpilaskonverents Äge koolipäev ja sellele eelnev ettevalmistus

• Lemmikõpetaja ja –koolitöötaja valimine

• ÕE ja juhtkonna mõttekoda – eelnevalt info kogumine klassidest ning õpilaste 

jaoks aktuaalsete teemade arutelu

Mai
• Kevadkontserdi, balli ja tänupäeva ettevalmistused

• Õppeaastat kokkuvõttev koosolek

Oleme alati valmis kaasa lööma huvitavate ideede elluviimisel



KLASSIDEVAHELISED VÕISTLUSED

Järgmine võistlus juba 30. jaanuaril – „Tõmba Jüri“



VEEL MÕTTEID

• Kui ei soovi ka esindusse kuuluda, aga tahaks mõne kindla teemaga 

kaasa lüüa, siis andke julgelt teada.

• Igasugused huvitavad ideed, kuidas saame oma kooli edasi arendada 

ja koolielu põnevamaks muuta, on alati teretulnud.

• Arendame koostööd kooli erinevate projektimeeskonadega.

• Koostöö valla teiste koolide õpilasesindustega.

Jälgige ka meie Instat @jg_opilasesindus ☺


