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26. september 2017 a  nr. 1 

 
 
Aeg: algus kell 14:00, lõpp kell 14.35 
Juhataja: Maiu Aadli 
Protokollis: Maiu Aadli  
Osavõtjad: Helena Kotka, Elisabeth Kulla, Eliise Tiisler, Rei Helin Varres, Aurelia 
Tetsmann, Mikk Sameli, Sander Laas, Rico Kibur, Holden Johanson, Jan Enriko Viidermets 
Puudusid: Eva-Maria Tammik, Kaspar Noor 
 
PÄEVAKORD: 
1. Registreerimine, tutvumine 

2. ÕE Põhikirja tutvustus 

3. ÕE president, asepresident, protokollija  

4. Poolaasta üritused 

5. Järgmise koosoleku aeg 

 

ARUTATI 
1.	Registreerimine, tutvumine 
M. Aadli: Registreerida end koosolekule ja panna kirja kontaktid (e-mail, telefon) 
 
2. ÕE Põhikirja tutvustus 
M. Aadli andis ülevaate ÕE põhikirjast. Peatuti olulisematel punktidel. Huvijuht saadab igale 
ÕE liikmele põhikirja ka e-postiga, et kodus sellega põhjalikumalt tutvuda saaks.  
 
3. ÕE president, asepresident, protokollija 
M.Aadli andis ülevaate presidendi, asepresidendi ja protokollija tööst.  
 
OTSUSTATI 
3.1. Presidendina jätkab Eliise Tiisler 
3.2. Järgmisel koosolekul toimuvad asepresidendi ja protokollija valimised. Kõigil soovijail 
oma kanditatuur üles seada ja olla valmis väikeseks enese tutvustuseks ja motovatsiooni 
kõneks miks just teda peaks valitama. 
 
4. Üritused 
- 29. septembril Reaalkooli ja Kesklinna Põhikooli sünnipäeva tähistamine. 1.-4. klass kell 
10.30 väikse maja ees, 5.-7. klass kell 13.50 staadionil. 
- Teadlasteöö avab uksed kell 17.30. Katsete tegijatel olla kohal varem. Kellaaja täpsustab 



klassijuhataja. 
- 5. oktoobril tähistame õpetajatepäeva. 1.-2. tundi asendavad Reaalkooli gümnaasiumi klassi 
õpilased. Sellele järgneb tavapärane koolipäev. 
- 5d ja 5e klass on sel päeval õppekäigul. Buss väljub kell 8.00. Tagasi orienteeruvalt kell 
13.00 
- Oktoobrikuusse plaanime ÕE eestvedamisel Aktiivse vahetunni päeva. Palun järgmiseks 
koosolekuks igal klassil mõelda välja üks mäng, mida vahetunnil korraldama hakkate. 
Mängust peab saama osa võtta võimalikult palju õpilasi.  
- novembrikuus toimub 4.- 6. klassi stiilipidu. Ootan ÕE liikmete ettepanekuid mis stiilis sel 
aastal pidu võiks olla. 
-11. detsembril toimub 4. klasside jõululaat. 
-15. detsembril on advendihommik Toomkirikus. 
- 19. detsembril toimub 4.-5. klasside teatri ühiskülastus. Läheme Nukuteatrisse vaatama 
lavastust “Eest jõulud” 
- 19. detsembril toimub ka 5.-7. klasside jõulupidu 
ÕE liikmetelt on alati oodatud kõik ettepanekud ürituste korrladamiseks ja uute ürituste ideed. 
 
4. ÕE koosoleku aeg	
M.Aadli: Järgmine koosolek toimub 6. oktoobril, kell 8.30 
 
 
 
 
Maiu Aadli 
Juhataja 
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Protokollija 

	

	


