Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu KEVADINE SUURKOGU

PROTOKOLL
12.04.2019/nr 3.

Algus kell 14, lõpp 15.15
Juhatas Liisa Maria Võhmar
Protokollis Annabel Kuul
Võttis osa 50 -st liikmest 35 liiget, osalusaktiivus 70 %.
Kohal oli 35 suurkogu liiget:
4.a: Joosep Krenin
4.b: Emma- Leena Meinart, Mirjam Märtin, Mikk- Marlon Kähr
4.c: Ekke Malki, Patrick Korkka, Christer Tasa
5.a: Oskar Männik, Sandra Allas, Helena Peedosk (Hanna Pihu asendaja)
5.b: Geneli Posti, Saara Metsoja
6.a: Adeli Ilves, Nora Ranniku, Arabella Mathilda Ling (Rando Pihlaku asendaja)
6.b: Mia Britt WIlliams, Astrid Paluteder, Pääsu Ladva, Bianca Daria Sosnovski, Torm Rünkla
7.b: Kristjan Ristolainen
7.c: Margaret Saks, Liisa Maria Võhmar, Kristiine Merzin
8.a: Kaarup Öövel, Mia Laos, Annabel Ilisson, Ade Leena Haamer, Holger Tiismus, Annabel Kuul
9.a: Adele Tamm
9.b: Raneli Reinaus, Angeelica Kokla, Ivika Kruuse
Puudusid 15 suurkogu liiget:
4.a: Lauri Linn, Anete Pihlak
4.c: Saara Podekrat, Elo Liisbeth Sõõro
5.a: Kirke Maria Selberg, Mirtel Marjapuu
5.b: Arno Kauts, Anete Haak
6.a: Pillerin Vilipuu, Karmo Karlis
7.a: Hendrik Tiirats
8.b: Ott Kaarel Meinart, Kristjan Sild, Marie Korol, Teresa Tein
Kutsutud: Anne Kulamaa (huvijuht).

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.

Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku kontroll.
TKLK ÕK 2018/ 2019 aastaaruande esitlemine ja kinnitamine. Lisa 1. TKLK ÕK IX
koosseisu aastaaruanne.
ÕK IX hooaja lõpetamine ja tänamine.

1.

Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku kontroll.
Sekretär Ivika Kruuse jagas suurkogu liikmetele hääletusmandaate. Kohaloleku kontrolli
aitasid teostada Holger Tiismus ja Angeelica Kokla. Kohaloleku kontrolli läbiviimist juhtis
ÕK president Liisa Maria Võhmar - kohal oli 35 liiget 50-st suurkogu liikmest,
osalusaktiivus 70%.

2.

Aastaaruande esitlus ja kinnitamine. Lisa 1. TKLK ÕK IX koosseisu aastaaruanne.
ÕK president Liisa Maria Võhmar tutvustas osalejatele päevakorda ja esitas TKLK ÕK
aastaaruande (vt lisa 1).
ÕK 9. koosseisu liikmed valiti 58% 3.-9. klasside õpilaste poolt septembris ÕK
demokraatlike valimiste tulemusena. Koosseisu kuulusid: Liisa Maria Võhmar (ÕK
president), Annabel Kuul (kommunikatsiooni valdkonna juht), Ivika Kruuse, Angeelica
Kokla (meelelahutusvaldkonna liikmed), Holger Tiismus (kultuurivaldkonna juht), Raneli
Reinaus (avaliku poliitika valdkonna juht).
ÕK poolt õpilaste hulgas läbiviidud küsitluse tulemusena hinnati 68 õpilase poolt ÕK
tegevus heaks. Hinded jagunesid järgnevalt: 4 - 28 õpilast, 3- 16 õpilast, 15 - 5 õpilast, 15 õpilast, 2- 4 õpilast).
Aasta alguses püstitatud eesmärkide järgi saab öelda, et
- infovahetus
on viidud koostöötasandile
- toimuvad regulaarsed
hommikuringid, klassi kontaktisikud peavad nii hommikuringe kui ka infolehti
kasulikuks ja vajalikus, infot jagatakse klassides kokkulepitud päeval ja
regulaarselt;
- kogemuste vahetamiseks ja meeskonnavaimu hoidmiseks on kujunenud välja
kindel rutiin - reedesed nõupidamises, kus kõige muu hulgas arutati läbi ka
nädala infolehe sisu);
- kuigi liikmeskoolina esindatakse õpilasi EÕEL-i üldkoosolekutel, samuti
esindatakse õpilasi ka hoole-ja vanematekogu koosolekutel, siis pigem on
esindamine pigem passiivne;
- teiste koolidega suhtlemise heaks, aga ka ainsaks näiteks saab tuua Tartu
põhikoolide õpilasesinduste öökooli korraldamise meie koolis.
EI ...
- kutsutud kokku valdkondade arendamiseks töörühmi ega algatatud arutelusid;
- selgitatud välja õpilaste seisukohti ega ka vajadusi, sest avaliku poliitika
valdkonna tegevus jäi pigem passiivselt formaalseks - aasta lõpus viidi läbi üks
küsitlus ÕK meelelahutuse toimkonna poolt läbi tagasiside küsitlus ÕK tegevuse
kohta.
Saavutused ...
head omavahelised suhted;
suhtlejatena on muututud julgemateks;
- õnnestunud Tartu põhikoolide õpilasesinduste öökooli korraldamist, ka
kooliastmele mõeldud uusaasta disco-karnevali ning II ja III kooliastme Aasia õhtut.
Küsitluse tulemusena peab õpilaskogu tegevust ...
60% õpilastest tuntuks ja 51% usaldusväärseks;
44% jätkuutlikuks ja 41% nähtavaks;
ainult 35 % õpilastest arusaadavaks - see on mõtlemiskoht ja väljakutse, kuidas kogu
ÕK tegevust korraldada nii, et see oleks selgemalt mõistetav kõigile koolikogukonna
liikmetele.

Klassi kontaktisikutest on saanud ÕK kõige aktiivsemad kaasteelised - infoliikumise
edendajad. Kokku toimus 22 nädala hommikuring oktoobrist kuni aprillini, mille
eestvedajaks oli ÕK kommunikatsiooni valdkonna juht Annabel Kuul. Toetudes küsitluse
tulemustele, peavad klassi kontaktisikud (lühend: KKI) nii hommikuringe kui ka nädalate
infoleht vajalikeks ja kasulikeks. Tähtsaks peeti ka klassi kontaktisiku rolli. Näiteks peavad
KKId ennast kohusetundlikeks, vastutustundlikeks ning motiveerituteks. Hommikuringi
juhi tegevuses hinnati väga kõrgelt: ettevalmistatust, selgesõnalisust ning täpsust nii
info edastamisel kui ka õigeaegses kohal olemises. Kindlasti toetas KKIsid ka huvijuhi
poolt välja töötatud ja ÕK poolt kinnitatud hea tava nõuded klassi kontaktisikule, mis
silma all huvijuhi ruumis ja ÕK seinal.
Murekohana märgiti KKIde poolt, et 47% kaasõpilastest ei keskendu, kui infot jagatakse.
Samuti pole KKId ka ise väga altid klassikaaslastelt tagasisidet küsima ega koguma
kaasõpilaste arvamusi, ettepanekuid. Ka algatuste poole pealt paistavad õpilased silma
pigem passiivsusega.
17-st klassi kontaktisikust hindas oma tegevuse kas suurepäraseks või väga heaks 12 KKId
(70%). Hommikuringi juhi tegevust hindasid aga suurepäraseks või väga heaks lausa 15
KKid (88%).
Kokkuvõttes võib öelda, et kõige rohkem viidi käesoleval aastal taas läbi
vahetunnitegevusi, heade näidetena 4.a, 4.b, 5.b, 6.b vungirühmade vunk-vahetunnid,
ÕK muusikavahetunnid (Holger HD raadio) ja ÕK meelelahutuslikud teemavahetunnid.
Info koostöötasandile viimist toetasid loomulkult iga nädalalsed hommikuringid klasside
kontaktisikutele.
Suureks väljakutseks jääb endiselt õpilaste kaasamine läbi arutelude, hea näitena saab
tuua ainult sügisel toimunud mõttetalgud aastaplaani ideede genereerimiseks ning e arutelu aastaplaani kinnitamiseks, kus suurkogu liikmetel tuli koos klassi meeskondadega
läbi vaadata, arutada ning kinnitada TKLK ÕK aasta tegevusplaan.
Pärast aruande esitamist tegi L.M Võhmar suurkogu liikmetele ettepaneku aastaaruanne
kinnitada.
2.1 Otsustati: K
 innitada TKLK ÕK 2018/2019 aastaaruanne.
Hääletustulemus: 35 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
3. ÕK IX hooaja lõpetamine ja tänamine
Huvijuht Anne Kulamaa tänas ÕK IX koosseisu liikmeid tänukirjaga, võttes kokku ja
tõstes esile iga liikme tugevuse ja panuse 2018/2019 õppeaastal. L.M Võhmar tänas
huvijuhti õpilaskogu liikmete nimel koostöö ja abi eest.
Lõpetuseks tehti traditsiooniline suurkogu liikmete ja ÕK ühine foto..
Koosoleku juhataja
Liisa Maria Võhmar

Koosoleku protokollija
Annabel Kuul

