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Mida paljud Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilased veel ei
tea, on see, et kabinetis 412 käib
pidevalt usin planeerimine,
arutlemine ja ideede kogumine.
Nimelt tegutseb seal kooli
õpilasesindus. Aasta jooksul
toimunud muutused tõid uued
tuuled ka sinna kabinetti:
värsked liikmed , uued
väljavaated ja uued ideed.
Õpilasesinduse tegevust
reguleerib Pärnu Koidula
Gümnaasiumi õpilasesinduse
põhikiri ning selle ülesanneteks
on eelkõige õpilaste huvide
kaitsmine ja väljendamine,
koolielu korraldamisele kaasa
aitamine ja õpilaste tunni- ja
koolivälise tegevuse
aktiviseerimine. Käesoleval
k o o l i a a s t a l o n g i
õpilasesindusel püstitatud juba
mitmeid suuri eesmärke.
“Meil on küll tuliuus ja äge
maja, kuid sellegipoolest ei ole
me ühtne koolipere, vähemalt
veel mitte, ja sellest saabki meie
esimene suur eesmärk. Me
käime päevast päeva siin samas
koolis: kõik samad näod, kuid
ometi me tegelikult ei tunne
kõiki. Ma ei ütle, et kõik
peaksid kõiki teadma, kuid
õpilastel võiks olla tunne, et neil

on siin turvaline ja mõnus olla
ning et kõik toetavad üksteist,”
kirjeldab õpilasesinduse
eesmärke õpilasesinduse
president Elery Must. “Teiseks
tuleb panna õpilasesindus kui
tervik tööle. Minu meelest on
õpilasesindus koolielus liiga
tahaplaanile jäänud ja seega
loodamegi ja püüame teha nii,
et meist oleks rohkem kuulda ja
rohkem abi koolis.”
Uute eesmärkide kõrval on
hoogu sisse saamas ka üritused,
millest mõned on
traditsioonilised ning osadest
kuulevad õpilased esimest
korda.
“See aasta on koolis kindlasti
tulemas rohkem üritusi kui
eelnevatel aastatel. Ühe
suurima ja tähtsaima
sündmusena toon välja
jõuluballi, mida korraldatakse
meie koolis esimest aastat ning
loodame, et seal sujub kõik
hästi ja jäädakse rahule. Veel
tuleb näiteks kooliolümpia,
mille tradistiooni alustasime
eelmisel aastal ja jätkame
kindlasti ka sellel aastal. Siis on
muidugi ka sõbrapäev, mida
püüame eelmiste aastatega
h u v i t a v a m a k s j a
teistsugusemaks muuta.”
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Õpilasesinduse president
soovib teised üritused jätta
õpilastele üllatuseks ning
lubab, et see kooliaasta tuleb
põnev.
Kindlasti ootab õpilasesindus
kõigi õpilaste arvamusi, ideid ja
etteheiteid. Selleks, et need
õpilasesinduseni jõuaks, on
igast klassist valitud 2-3
inimest, kelle ülesandeks on
esindada oma klassi ning hoida
neid informeeritud
õpilasesinduse tegevustest.
“Hetkel kuulub õpilasesindusse
32 liiget, kellest 6 moodustavad
juhtkonna, kuhu kuuluvad
president, asepresident,
s e k r e t ä r, t u r u n d u s j u h t j a
spordikomisjoni esimehed.”
kirjeldab õpilasesinduse
turundusjuht Laura Rohtlaan.
“Juhtkonnal on peamine
vastutus, et kõikide liikmete
ideedest ja arvamustest kooruks
välja ühine plaan. Ürituste eel
selgitatakse välja igale liikmele
meelepärased ja sobilikud
ülesanded. Koosolekud
toimuvad meil iganädalaselt ja
üle nädala leiavad aset suured
üldkoosolekud.”
Muidugi on kabineti 412 uks
avatud kõigile, kes soovivad
oma ideede ja muredega
õpilasesinduse poole pöörduda.

