EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT
Eesti Õpilasesinduste Liidu erakorralise üldkoosoleku protokoll
Aeg: 6.detsember 2013
Koht: Tallinna 32.keskkool
Osavõtjad: Lisa 1
Arutluse all olev Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni dokument: Lisa 2
Koosoleku juhataja: Natali Joonas
Sõnavõttude registreerija: Jaak Laanpere
Protokollija: Marili Niidumaa
Üldkoosoleku päevakava:
1. Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsioon
Avamine
EÕELi juhatuse esimehe Britt Järveti tervitussõnad ning päevakorra tutvustamine.
Britt Järvet viib läbi kohaloleku kontrolli. Kohal on 64 liiget. Eesti Õpilasesinduste Liidul on 184
liiget. Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirja punkti 4.7. järgi on Üldkoosolek otsustusvõimeline, kui
kohal on 1/3 liikmetest. Seega kvoorumi täitmiseks on vaja 61 liikme kohalviibimist.
Järeldus: Erakorraline Üldkoosolek on seega otsustusvõimeline.
Britt Järvet teeb ettepaneku Üldkoosoleku häälelugemiskomisjoni kinnitamises koosseisus esimees
Grete Maria Neppo, Emma Kinnunen, Kätlin Palmsalu
Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus esimees Grete Maria Neppo, Emma Kinnunen,
Kätlin Palmsalu. (poolt:64 vastu: 0 erapooletu: 0)
Britt Järvet teeb ettepaneku Üldkoosoleku presiidiumi kinnitamises koososeisus Üldkoosoleku
juhataja Natali Joonas, sõnavõttude registreerija – Jaak Laanpere, protokollija – Marili Niidumaa.
Otsus: Kinnitada presiidium koosseisus Üldkoosoleku juhataja Natali Joonas, sõnavõttude
registreerija – Jaak Laanpere, protokollija – Marili Niidumaa. (poolt:64 vastu:0 erapooletu:0)
Üldkoosoleku juhataja tervitussõnad. Üldkoosoleku juhataja tutvustab üldkoosoleku päevakorda
ning üldkoosoleku läbiviimise korda.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohaloleku kontrolli. Kohal on 66 liiget. Üldkoosolek on
otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi päevakorra kinnitamise. (poolt:66 vastu:0 erapooletu: 0)
Otsus: Päevakord on kinnitatud esitatud kujul.
Üldkoosoleku juhataja tutvustab häälelugemiskorra protseduurilist muudatust, kus
häältelugemiskomisjon loeb ainult vastu ja erapooletuid hääli, et aega kokku hoida. Kuid igal
liikmel on ükskõik millisel hetkel õigus nõuda tavapärast hääletust ning ka salajast hääletust. (poolt:
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65, vastu: 0, erapooletuid:0)
Üldkoosoleku juhataja tutvustab üldkoosoleku korda.
1.Õpilaste sotsiaalsete garantiide kontseptsioon
Dokumenti kannavad ette avaliku poliitika nõunik Helena Veldre, juhatuse esimees Britt Järvet ja
aseesimees Karl Andreas Sprenk.
1. Toetused
1.3.9 Elluastumistoetus (ühekordne)
Helena Veldre: Elluastumistoetus on toetus lastele, kes lahkuvad lastekodust. Aruteluringides on
leidnud toetusesüsteem toetust. Variant 1: summa jääb samaks (383,6 €) või variant 2: tõsta 2 korda
kõrgemaks (767,2€)
Üldkoosoleku juhataja paneb esimese variandi hääletusele (vastu: 53, erapooletuid:2)
Otsus: kehtima hakkab teine variant.
1.3.10 Seitsme ja enamalapselise pere vanema toetus (igakuine)
Helena Veldre: Praegu on 168,74€, toetus läheb peredele kus on 7 ja enam last. Oleme mõelnud, et
toetus võiks jääda. Kuid me ei ole paika pannud teist varianti, et kas ja kuidas summa peaks
muutuma.
Liige 107: Kas sellel juhul jääb kehtima ka tavaline igakuine lapsetoetus?
Helena Veldre: Jah, kõik toetused, mida arutame on lisatoetustena.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi esimese variandi hääletuse. (vastu: 37, erapooletuid:2)
Otsus: kehtima hakkab variant number 2, kus toetusesumma muutub.
2. Soodustused.
2.1 Ühistranspordi sõidusoodustus
Helena Veldre: Õpilastele võib teha sõidusoodustusi. See sõltub kohalikust omavalitsusest – nii
KOVi poolt organiseeritud transpordi puhul kui ka eraettevõtjate puhul. Välja koorusid neli erinevat
varianti. Kõikjal ei kasutata soodustusi. Peaks olema kindlalt paigas, milline peab olema
miinimumsoodustus. Esimese kahe variandi puhul on põhimõtteline vahe, seal räägitakse õpilastest.
Variandid 3 ja 4 on noorte kohta. Esimeste variantide puhul on tegu VÄHEMALT 25% ja 50%. See
peaks siis olema miinimum, mida tagada riiklikel liinidel.
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada kõiki variante eraldi.
Variant 1 hääletus: (vastu: 15, erapooletuid: 8)
Variant 2 hääletus: (vastu: 49, erapooletuid: 8)
Variant 3 hääletus: (vastu: 21, erapooletuid: 8)
Variant 4 hääletus: (vastu: 36, erapooletuid: 5)
Otsus: Kehtima hakkab variant 1.
Helena Veldre: Kui kehtima jäi variant 1, siis on vaja teha muudatusettepanek selle kohta, et 50%

Fr. R. Kreutzwaldi 4
10120 Tallinn

kodulehekülg: www.opilasliit.ee
e-post: opilasliit@opilasliit.ee

reg nr. 80140436
a/a 10220015646012

EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT
ette lisanduks sõna „vähemalt“.
Britt Järvet: 2.1.2 variandid tulid välja tehtud aruteluringidest. Kuna me liigume üle
riigigümnaasiumitele, siis võib tihti juhtuda, et laps käib muus maakonnas koolis, siis selle jaoks
see toetus on mõeldudki.
Liige 15: Kool tähendab ka ülikooli?
Britt Järvet: Kui sa soovid, et me lisaks ka selle, siis tee muudatusettepanek.
Üldkoosoleku juhataja paneb antud punkti variandid hääletusele. Toimub variandi 1 hääletus:
(vastu: 22, erapooletuid:2). Kehtima hakkab variant number 2.
Britt Järvet: Kuna te otsustasite variant 2 poolt, siis me ei pea hääletama variant 2.1.3 üle, kuna
variant 2 katab ka 2.1.3 punkti.
Britt Järvet: 2.1.4 punkti juures tuli antud ettepanek teie poolt, et maakondades oleksid
sõidukaardid. Minukool asutusel on olemas kaardid, mis ei ole veel ühistranspordi kaardina
kasutusel. Kui te leiate, et see teeks teie elu mugavamaks, siis hääletage selle punkti poolt.
Üldkoosoleku juhataja paneb punkti 2.1.4 hääletusele. (vastu: 0, erapooletuid: 4)
Otsus: Antud punkt jääb sisse.
2.2 Hambaravi
Helena Veldre: Ettepanek on, et visiiditasul on ülempiir, mitte, et hambaravi oleks täiesti tasuta.
Üldkoosoleku juhataja paneb esimese variandi hääletusele. (vastu: 13, erapooletuid: 0)
Otsus: Dokumenti jääb kehtima esimene variant.
2.2.2 Hambaravi
Britt Järvet: Ettepanek on selline, et kuna ortodontia on nii kulukas, siis see võiks olla mingil
määral kompenseeritud.
Helena Veldre: Soodustused peaksid olema üksikvanemale või suurperele. Vajaduspõhine tähendab,
et teeme kindlaks, kellele on vaja ja kellele mitte. Ehk siis hääletusele läheb 2.2.2 tervikuna.
Üldkoosoleku juhataja paneb punkti 2.2.2 hääletusele. (vastu: 1, erapooletuid:1)
Otsus: see punkt jääb sellisel kujul sisse.
2.3 Muud soodustused
Helena Veldre: 2.3.1 Meie otsustame selle üle, kas soodustused on mõeldud noortele või õpilastele
ning mis ulatuses. See praegune jaotus tundub üsna selge, välja on toodud soodustuse suurus ja
konkreetne sihtgrupp.
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele kõik neli varianti.
Variant 1 hääletus. (vastu: 31, erapooletuid: 2) poolt 33
Variant 2 hääletus. (vastu: 16, erapooletuid:3) poolt 47
Variant 3 hääletus. (vastu: 46, erapooletuid:0) poolt 20
Variant 4 hääletus. (vastu: 51, erapooletuid:2) poolt 13
Otsus: kehtima jääb variant 2.
2.3.2
Helena Veldre: Praegu on olemas ülemaailmne õpilaspilet, kuid selle eest peab maksma ja see on
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kohustuslik. Eesmärk on see, et ühendada kõik need soodustused, mis juba on, uue kaardiga.
Britt Järvet: Ainuke probleem on see, et seda kaarti ei kasuta kõik koolid. Kas minna üle Minukooli
õpilaspileti peale, mis on HTMi poolt kinnitatud või liituda ISICuga. Punkti üle hääletades lugege
kollast osa ka.
Üldkoosoleku juhataja paneb punkti 2.3.2 hääletusele. (vastu: 0, erapooletuid: 2)
Otsus: Punkt on dokumenti vastu võetud.
3. Teenused
3.1 Koolitoit, -piim, -puuvili
Helena Veldre: Koolipiima saab anda küll kuni 12nda klassini, see sõltub koolist. Koolipuuvili
antakse tavaliselt 1.-5.klassini. Selle jaoks peab tegema eraldi taotluse, et gümnaasiumile ka
puuvilja pakkuda. Peaksite nüüd andma seisukoha, kas olete nõus nende mõtetega.
Liige 103: Kas teise variandi puhul on ka gümnaasiumi koolitoit ka sealhulgas?
Helena Veldre: Ausalt öeldes võib lüüa need alapunktid kokku, et hääletate tervet 3.1 punkti
tervikuna.
Üldkoosoleku juhataja paneb punkti 3.1 hääletusele. (vastu: 1, erapooletuid:4)
Otsus: Punkt 3.1 läheb dokumenti sisse.
3.2 Õpilaskodud
Helena Veldre: Üsna tavapärane on see, et koolivõrgukorrastamisega luuakse riigigümnaasiumite
kõrvale ka vajalikul hulgal õpilaskodusid, kuna kooli tulevad kokku noored, kes ei ela alati kooli
lähedal. Peaksite valima alternatiiv 1 ja alternatiiv 2 vahel. Hetkel on õpilaskodud tasulised. Siin on
tehtud vahe sisse, et kas õpilaskodu peaks olema kõigile tasuta või ainult neile, kel on raske
majanduslik seis.
Üldkoosoleku juhataja paneb variandi number 1 hääletusele. (vastu: 39, erapooletuid: 4)
Otsus: dokumenti läheb teine variant.
Üldkoosoleku juhataja paneb terve 3.2 punkti hääletusele. (vastu: 0, erapooletuid 1)
Otsus: Terve 3.2 punkt läheb dokumenti sisse.
3.3 Koolibuss/transport
Helena Veldre: Te peaksite heaks kiitma selle idee, mis siin kirjas on. See on välja toodud nelja
erineva punktina. On olukordi, kus kool asub ühes kohas, aga peatused pole kooli juures.
Liige 231: Mul on ettepanek tekitada nõudepeatus.
Liige 232: Kas selle võiks laiendada ka rongiliiklusele.
Helena Veldre: Ja see on väga hea mõte!
Liige 55: Kas on võimalik laiendada see ka marsruutbussidega?
Helena Veldre: Ja, hea mõte, tee muudatusettepanek!
Üldkoosoleku juhataja paneb terve punkti korraga hääletusele. Puntki 3.3 hääletus. (vastu: 0,
erapooletuid:2)
Otsus: Punkt läheb tervikuna dokumenti sisse.
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3.4 Huviringid
Helena Veldre: Hetkel on olukord, kus valitsus tahtis teha süsteemi, kus iga laps saaks käia
huviringis. Kahjuks see mõte kadus ära neil, kuna valitsus ei leidnud seda vajaminevat summat.
Meie nägemuses peaks see siiski olemas olema.
Üldkoosoleku juhataja paneb kõik alapunktid eraldi hääletusele.
Alapunkti 3.4.1 hääletus. (vastu: 4, erapooletuid: 3)
Otsus: punkt 3.4.1 jääb dokumenti sisse.
Alapunkti 3.4.2 kahe variandi hääletus. Toimub esimese variandi hääletus. (vastu: 20,
erapooletud:0)
Otsus: Kehtima jääb esimene variant.
Alapuntki 3.4.3 hääletus. (vastu: 4, erapooletuid:4)
Otsus: Alapunkt 3.4.3 jääb dokumenti.
Liige 107: Viimase punkti kohta – kas võistluste alla lähevad ainult spordivõistlused?
Britt Järvet: Eks ikka kõik kultuurivõistlused.
Liige 55: Kui võistlused toimuvad kuskil kaugemal, kas kool katab transpordikulud?
Britt Järvet: See on koht, kus saate teha muudatusettepaneku. Kui soovite, et ka transpordikulud
oleks kaetud.
4. Muud hüved
Helena Veldre: Ülikoolis on see mure, et kui sa oled akadeemilisel puhkusel, siis ravikindlustust
pole. Kui saad tervisetõttu akadeemilise puhkuse, siis muidugi on ravikindlustus olemas. 4.1.1
räägib, et ravikindlus peab olema kõigile kuni 26.aastastele ja seda ka akadeemilisel puhkusel
viibivatele tudengitele.
Karl Andreas Sprenk: Aruteludest tuli ettepanek, et traumapunkti ise minnes peaks olema see teenus
siiski tasuta.
Liige 45: Kui suur on visiiditasu?
Helena Veldre: See on 5€.
Liige 56: Kas sellisel juhul ei peaks olema kõikidele inimestele traumapunkt tasuta?
Helena Veldre: Kuna see on õpilastele suunatud garantiide kontseptsioon, siis me käsitleme siiski
pigem õpilasi ja tudengeid. Aga kui soovid, siis võid teha muudatusettepaneku.
Üldkoosoleku juhataja paneb alapunktid eraldi hääletusele.
Alapunkti 4.1.1 hääletus (vastu: 1, erapooletuid:2)
Otsus: see punkt jääb dokumenti.
Alapunkti 4.1.2 hääletus (vastu: 0, erapooletuid: 2)
Otsus: See punkt jääb dokumenti.
Punkti 4.1 hääletus. (vastu:0, erapooletuid: 0)
Otsus: punkt 4.1 jääb dokumenti.
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4.2 Tasuta õpikud jm õppevahendid
Helena Veldre: Õppevahendite all oleme mõelnud ka suusatamisvarustust, kõik tööõpetuse tunni
materjalid – kõik need materjalid peavad olema kättesaadavad, vajalikud ja tasuta. Mis puudutab
töövihikuid, siis nende vajadus peab olema kindlaks tehtud. Haridusplatvorm ütleb praegu, et võiks
üle minna töölehtedele ja üldse üle minna digitaalsetele õppevahenditele. Õpikud ja töövihikud
peavad olema ajakohased ja omavahel seotud. „Võiks kaaluda suusatamise muutmist
valikkursusena.“ Kui suusatamine on kohustuslik ja sul pole vahendeid, siis pole võimalik sellest
kursusest osa võtta.
Liige 107: 4.2.2 punkti kohta on küsimus, et kas ei peaks olema tasuta printimine?
Helena Veldre: Kui see on ettepanek, siis tee sellekohta muudatusettepanek.
Helena Veldre: Täpsustan, et 4.2.8, need on mingisugused mõtted, mis on siia sisse pandud, siis te
tegelikult näete, et kui toetuseskeemid, mis eelnevalt on arutatud, siis ei ole vaja hääletada seda
punkti. Sama käib ka 4.2.7 kohta.
Üldkoosoleku juhataja paneb punktid eraldi hääletusele.
Alapunkti 4.2.1 hääletus (vastu: 0, erapooletuid: 3)
Otsus: Punkt 4.2.1 läheb dokumenti.
Liige 231: Kas koolid ei võiks mitme koolipeale koos osta antud vahendid.
Helena Veldre: Jah, kanname selle protokolli, sest miks mitte.
Liige 4: Kui kool peab tagama suusakomplekti, siis kas ei või tekkida olukord, et kui koolil pole
ostmiseks vahendeid, siis kaotatakse üldse see kursus ära?
Helena Veldre: Ma soovitan arutada selle üle, et mis selle lahendus on. Suusatamine võiks olla
valikkursus, mis tähendab, et kõikidele õpilastele ei pea komplekte ostma.
Helena Veldre: juhin tähelepanu, „Või võimaldama alternatiivi“, sellisel juhul peab olema mingi
muu viis, kuidas saada kehalise kasvatuse kursus tehtud.
Alapunkti 4.2.2 hääletus. (vastu: 5, erapooletuid: 1).
Otsus: alapunkt 4.2.2 läheb dokumenti.
Alapunkti 4.2.3 hääletus. (vastu: 0, erapooletuid: 1)
Otsus: alapunkt 4.2.3 läheb dokumenti.
Alapunkti 4.2.4 hääletus. (vastu: 2, erapooletuid:3)
Otsus: alapunkt 4.2.4 läheb dokumenti.
Alapunkti 4.2.5 hääletus. (vastu: 0, erapooletuid:4)
Otsus: alapunkt 4.2.5 läheb dokumenti.
Alapunkti 4.2.6 hääletus. (vastu: 3, erapooletuid: 2)
Otsus: alapunkt 4.2.6 läheb dokumenti.
Liige 131: Kas õpilastele tagavad sülearvutid riik või kool?
Helena Veldre: Ilmselt ikka kooli poolt. Sellises mahus summad peaksid ikka tulema kooli poolt.
Need arvutiruumid peaksid olema kättesaadavad ka peale tunde, ka õhtustel aegadel. Sellistel
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juhtudel oleks see probleem lahendatud.
Liige 88: Kui me tagame õpilasele sülearvuti, siis kas me ei peaks tagama ka interneti?
Helena Veldre: Täpselt. Just sellepärast peakski koolis olema õpperuumid, kus saaks kasutada nii
internetti kui arvuteid.
Liige 231: Kas sülearvutite puhul ei võiks kaaluda, et tegu oleks konkreetselt kasutada
õppearvuteid, kus õpilastel ei oleks võimalik kasutada arvutit muudeks otstarveteks.
Helena Veldre: Oleks tõesti väga tore, kui nad ebavajalikele lehtedele ei satuks.
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele punkti 4.2.7. (vastu: 58, erapooletuid:3)
Otsus: punkt 4.2.7 eemaldatakse dokumendist.
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele punkti 4.2.8. (vastu: 63, erapooletuid:1)
Otsus: punkt 4.2.8 eemaldatakse dokumendist.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab välja 5-minutilise pausi.
Erakorraline Üldkoosolek soovib Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esinaisele Britt Järvetile
sünnipäevapuhul õnne ja üheskoos ka lauldakse.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohaloleku kontrolli. Kohal on 64 liiget. Üldkoosolek on
otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku juhataja tutvustab muudatusettepanekute hääletamiskorda.
Muudatusettepanek 1.3.10 kohta.
Liige 190: Ettepanek on toetust tõsta 2 korda kõrgemaks 337,48 euroni.
Selgitus: Kuna dokument on sotsiaalsete garantiide ideaalsüsteem, tundub summa 2-kordne
tõstmine piisavalt sümboolne.
Otsus: Lisada punkti 1.3.10 muudatusettepanek liikmelt 190. (vastu:5, erapooletuid: 3)

Muudatusettepanek #2. 2.1 kohta
Liige 178: Ühistranspordi piletid peaksid olema õpilastele vähemalt 50% soodsamad tavapileti
hinnast.
Selgitus: Alati võib rohkem olla, kui 50% soodsam.
Otsus: Lisada punkti 2.1 muudatusettepanek liikmelt 178. (vastu: 0, erapooletuid:0)
Muudatusettepanek #3 2.1.2 kohta
Liige 15: KOV peaks noortele kompenseerima bussipiletid, mis lähevad kooli või ülikooli sõiduks.
Selgitus: Ülikoolid asuvad veelgi rohkem suuremates linnades ja üliõpilastel pole samuti
vahendeid.
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Otsus: Lisada punkti 2.1.2 muudatusettepanek liikmelt 15. (vastu: 2, erapooletuid:3)
Muudatusettepanek #4 3.3.1 kohta
Liige 232: Kohalikud bussifirmad ja rongifirmad peavad tegema koostööd koolidega ning tagama
õpilassõbralikumad bussi- ja rongigraafikud.
Selgitus: Paljud õpilased sõidavad kooli rongidega.
Otsus: Lisada punkti 3.3.1 muudatusettepanek liikmelt 232 (vastu: 0, erapooletuid:2)
Üldkoosoleku juhataja: Meieni on jõudnud kolm muudatusettepanekut punkti 3.4.4 kohta, mis ei
ole konkureerivad, vaid teineteist täiendavad.
Muudatusettepanek 3.4.4a.
Liige 110: Täpsustada punkti „Võistlused peavad olema tasuta“ sõnastust järgnevalt: „Võistlused,
kuhu kool saadab peavad olema tasuta.“
Muudatusettepanek 3.4.4b
Liige 55: Võistlused peavad olema tasuta. (Kui peaks olema võistlused kaugemal isiku kodukohast
ehk see on kulukas, võiks transport ka tasuta olla.)
Muudatusettepanek 3.4.4c
Liige 107: Kooli esindamine kultuuri- ja spordivõistlustel peaks olema tasuta.
Liige 39: Kas esimesed kaks muudatusettepanekut punkti 3.4.4 kohta pole mitte samad?
Üldkoosoleku juhataja: Need täpsustavad üksteist.
Liige 4: Kas selle punkti muudatusettepanekud 1 ja 3 ei võiks mitte ühendada?
Üldkoosoleku juhataja: Jah, seda võib teha.
Otsus: Kolme punkti esitajad teevad ühise muudatusettepaneku.
Muudatusettepanek #5 3.4.4 kohta
Liikmed 110, 107 ja 55: Kooli esindamine kultuuri- ja spordivõistlustel peaks olema tasuta ning
transport võistlustele kompenseeritud.
Selgitus: puudub
Otsus: Lisada punkti 3.4.4 muudatusettepanek liikmetelt 110, 107 ja 55 (vastu: 1, erapooletuid: 2)
Muudatusettepanek #6 punkti 3.4 kohta
Liige 232: KOV maksaks 50% kinni huviringist, mis on vallasisene. Valla väliselt maksaks KOV
huviringi kinni 90%, kui seda huviringi vallas pole.
Selgitus: Valla väliselt protsent nii suur, sest transport jääks enda kanda.
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Otsus: Lisada punkti 3.4 muudatusettepanek liikmelt 232. (vastu: 5, erapooletuid: 5)
Muudatusettepanek #7 punkti 4.2.2 kohta
Liige 4: (...) Suusatamise jaoks peab kool tagama suusakomplektid. Luua suusalaenutused (näiteks
mitme kooli peale), mis oleks tasuta.
Selgitus: Kui suusakomplektide ost on kooli teha, võib suusatamine tunnist ära kaduda. Luues
suusalaenutused mitme kooli peale, väheneksid koolide kulud ostudele ning suusatamine jääks
kohustuslikuna alles.
Küsimused:
Liige 131: Tüüpiliselt on ikka tunnid nii, et tunnid toimuvad üksteise järel ja koolis on igapäev
kehalise kasvatuse tunnid.
Liige 4: Kehalise kasvatuse tund ei ole viiel päeval nädalas, võiks teha nii, et ühel päeval on ühel
koolil need tunnid ja teisel koolil teistel päevadel. A’la ühel nädalal käib ükskool suusatamas ja
samal ajal teine kool on jõusaalis näiteks.
Otsus: Lisada punkti 4.2.2 muudatusettepanek liikmelt 4. (vastu: 4, erapooletuid: 5)
Muudatusettepanek #8 punkti 4.2.4 kohta.
Liige 107: ... samuti peab tagama tasuta printimise ja paljundamise teenuse õpilaste koolitöödele.
Selgitus: Koolitööde väljaprintimine ei ole paljudel kodus võimalik.
Otsus: Lisada punkti 4.2.4 muudatusettepanek liikmelt 107. (vastu: 4, erapooletuid: 4)
Helena Veldre: 4.2.2 „võiks kaaluda muuta suusatamist valikkursuseks“ Minu ettepanek on see, et
hääletada, kas see peaks olema valikkursus või ei. Üldkoosoleku juhataja paneb antud lause
hääletusele. (vastu: 22, erapooletuid: 3) Otsus: see lause jääb sellisel kujul dokumenti sisse.
Helena Veldre: 4.2.2 all „toetus õppevahendite ostmiseks vähekindlustatud peredest pärit noortele“
lause tuleks eemaldada, kuna me oleme juba varasemalt otsustatud, et need vahendid on tasuta.
Üldkoosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletusele. (vastu: 56, erapooletuid:3) Otsus: Ettepanekut
ei võetud Üldkoosoleku poolt vastu.
Üldkoosoleku juhataja paneb terve dokumendi hääletusele. (vastu: 0, erapooletuid: 0)
Otsus: Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsioon on selle otsusega ka vastu võetud.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab erakorralise Üldkoosoleku lõppenuks.
Üldkoosoleku juhataja
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