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Koosolek algas kell 14:00, lõppes kell 15:00

Koosolekut juhatas: Anne Kulamaa

Protokollis: Anne Kulamaa

Koosolekust võttis osa: 3.-9. klassidest 51 õpilast, nimekiri lisatud

Puudus: Puudus 5 õpilast.

  

Päevakord : 

 
1. Ootused õpilasesindusele lähtudes põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest § 60 

2. Õpilaste kogu valdkondade põhisest tegevusest 2020/2021 õppeaastal.

3. Õpilaste kogu presidendi ja juhatuse valimised .

4. Õpilaste esindamisest nii koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, 

asutuste ja isikutega. 

 
1. Ootused õpilasesindusele lähtudes põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest § 60 

 
A. Kulamaa tutvustas põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60, milles öeldakse, 

et  õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilasi õpilasesinduse 

põhimääruses sätestatud pädevuse piires, koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 

organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste 

huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Ootused 2020/2021 õppeaasta õpilaste kogule. 

Lisa 2: Ootused õpilasesinduse tegevusele lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseadus  § 60.

1.        Õpilaste õiguste eest seismine, huvide kaitsmine ja koostöö edendamine.

2.        Õpilaste esindamine, nende arvamuste edastamine.

3.        Koolielu korraldamises arvamuste avaldamine.

4.        Koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.

Õpilasesinduse tähtsaks rolliks on aktiivsem õpilaskonna kaasamine (nt 

osaluskohvikud,  arutelud, vestlusringid, debatid, diskussioonid ja erinevad ettevõtmised / 

tegevused jne), ÕE tegevuste kommunikeerimine (info edastamine, vahendamine ja 

tagasisidestamine hommikuringide, kooliraadio, blogi, koolilehe kaudu), et õpilastel oleks 

lihtsam oma arvamust kooli korraldamise osas õpilasesindusele esitada. 

Otsustati: lähtuda õpilaskogu tegevuses järgmistest põhimõtetest -  õpilaste õiguste eest 

seismine, huvide kaitsmine ja koostöö edendamine, õpilaste esindamine,  nende arvamuste 

edastamine, muuta koolielu omanäolisemaks ja elavamaks ning õpilastevaheline ühtsustunne 

läbi erinevas vanuses õpilaste kaasamise suuremaks. 

2.  Õpilaste kogu valdkondade põhisest tegevusest 2020/2021 õppeaastal.



2.  Õpilaste kogu valdkondade põhisest tegevusest 2020/2021 õppeaastal.

Ettepanek: H.Tiirats tegi ettepaneku võtta õpilaste kogu tegevuse aluseks valdkondade põhine 

tegevus, nii nagu see oli olnud õpilaskogu tegevuses ajavahemikus 2010-2019. Klasside 

usaldusisikud saaksid koonduda avaliku poliitika valdkonna ja klasside kontaktisikud 

kommunikatsiooni valdkonna alla ning ühendada spordivaldkonna tegevused  meelelahutuse 

valdkonna alla.

Otsus: õpilaste kogu tegevuse valdkonnad 2020/2021 õppeaastal on avalik poliitika, 

kommunikatsioon, meelelahutus.

3. Õpilaste kogu presidendi ja juhatuse valimised 

ÕK presidendiks avaldasid soovi kandideerida Karlotta Kattai (9.a), Hendrik Tiirats (9.a), 

Mehka Kartau (9.b), Mia-Britt Williams (8.b), Pillerin Vilipuu (8.a). Hääletamine toimus 

avalikult, kusjuures igal suurkogu liikmetel oli üks hääl. Kõige enam hääli saanud kandidaat 

saab presidendiks, temast järgmiste häälte arvuga asepresidendiks ning vähem hääli saanud 

saavad ÕK juhatuse liikme staatuse.

Suurkogu liikmete hääled jaotusid kandidaatide vahel järgnevalt

Karlotta Kattai (25) - ÕK president;

Mia-Britt Williams (14) - ÕK asepresident;

Hendrik Tiirats (9) - ÕK meelelahutuse valdkonna juht;

Pillerin Vilipuu (2)- ÕK kommunikatsiooni valdkonna juht;

Mehka Kartau (0)- ÕK juhatuse liige

Adeli Ilves - ÕK avaliku poliitika valdkonna juht.

A.Ilves juhtis tähelepanu, et välja ei kuulutatud ametlikult juhatuse liikmete valimist ning 

avaldas soovi panustada ÕK juhatuse tegevusse. A.Kulamaa ettepanekul, arvestades A.Ilvese 

asjatundlikku ja pühendunud tegevust klassi usaldusisikuna möödunud õppeaastal, võttis 

Adeli Ilves vastu  avaliku poliitika valdkonna toimkonna juhi koha.

Otsus: kinnitada Õpilaste kogu juhatuse liikmete nimekiri.

4. Õpilaste esindamisest nii koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, 

asutuste ja isikutega. 

 
Kuna Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige 2012. aastast, 

mis kohustab õpilaste esindajat osalema kõikidel üldkoosolekutel, siis pidid koostöö 

jätkamiseks suurkogu liikmed andma oma nõusoleku. L. - M. Võhmari sõnul  ei tohiks 

koostööd katkestada, sest see annab uusi kogemusi ja kontakte, mis õpilasesinduse tegevuses 

kasuks tulevad. Samuti otsustati koostöö ja õpilaste esindamine Tartu Noortevolikogu 

tegevuses ja hoolekogus.

 
Õpilasi esindab hoolekogus ja Eesti Õpilasesinduse Liidu üldkoosolekutel ÕK president 

Karlotta Kattai.

 
Tartu Noortevolikoguga suhtleb ja koob kontakte õpilaskogu juhatus selleks puhuks on 

loodud õpilaskogu e-posti aadressi kaudu, sest noortevolikogu liikmete suur soov on, et nad 

saaksid otse kirjutada õpilasesindustele, Airi Park loob õpilasesinduste listi, mille kaudu 

saavad ka õpilasesindused omavahel infot jagada/ja plaane pidada.

 

Õpilasliikmete 2. hoolekogu koolitusel Raekojas osalevad käesoleval aastal K, Kattai ja H.



Õpilasliikmete 2. hoolekogu koolitusel Raekojas osalevad käesoleval aastal K, Kattai ja H.

Tiirats.

 
Otsus: kinnitada õpilaste esindajaks koolisisestes suhetes ja suhetes teiste 

organisatsioonide, asutuste ja isikutega ÕK president Karlotta Kattai tingimusel, et eelnevalt 

on otsused läbi arutatud ÕK  juhatuse liikmete Mia-Britt Williams, Adeli Ilvesega, Hendrik 

Tiiratsiga, Mehka Kartauga, Pillerin Vilipuuga 

 

Anne Kulamaa Anne Kulamaa

Koosoleku juhataja Protokollija


