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Juhatas huvijuht Anne Kulamaa.
Protokollis Liisa Maria Võhmar.
Võtsid osa: Raneli Reinaus, Ivika Kruuse, Holger Tiismus, Angeelica Kokla, Annabel Kuul.
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Ülevaade õpilaskogu 9. koosseisu valimistest ja hääletuse tulemustest (Lisa1, ÕK
valimiste raport).
3. ÕK 9. koosseisu rollide jaotamine ja kinnitamine, valdkondade tutvustus.
4. Muu: tutvumisring “Kes me oleme?“

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Kuulati: A. Kulamaa tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida edaspidi Liisa Maria
Võhmari ning protokollijaks Raneli Reinaus`i. Esimesel koosolekul juhatas koosolekut
A.Kulamaa.
Otsustati: Valida koosoleku juhatajaks Liisa Maria Võhmar ning protokollijaks Raneli
Reinaus ning esimese koosoleku juhatajaks A. Kulamaa.
Hääletustulemus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

2. Ülevaade õpilaskogu 9. koosseisu valimistest ja hääletuse tulemustest.
Kuulati: A. Kulamaa tutvustas valimiste korraldust ja valimistulemusi.
Valimiskomisjoni kuulusid ja hääletussedelite lugemise juures viibisid 6.b klassi
õpilased: Iiris Marii Mõttus, Carmen Kallas, Meriliis Juht, Pääsu Ladva, Robin Haaviste,
Astrid Paluteder, Anette Lippmaa.

Tartu Kesklinna koolis toimusid tänavu VIII demokraatlikud õpilasesinduse
(õpilaskogu) valimised. Käesoleval aastal valiti juba õpilaskogu 9. koosseis ning
esmakordselt olid valimistesse kaasatud ka 3. klasside õpilased.
Valimistel hääletasid 13 õpetajat ja 208 õpilast s.o. 57.1%, 3.- 9. klasside õpilaste
üldarvust (364), hääletanuid kokku oli 221. Positiivsena mainiti, et õpilaste
valimisaktiivsus on kasvanud võrreldes möödunud aastaga 20% võrra, mis võib
näidata, et kandidaatide valimislubadused kõnetasid Kesklinna kooli valijaid. Ka
õpetajate hulk hääletamisel oli kasvanud. Valimisaktiivsus klassiti: kõige rohkem
hääletas 6.b klassis (92%) ning kõige väiksem huvi oli 4.b klassis (4,2%). Keskmine
valimisaktiivsuse % klasside lõikes oli 53,9%.
ÕK-sse kandideeris 6 õpilast ja hääled jagunesid:
Nr 6. Liisa Maria Võhmar (7.c), 65 häält;
Nr 2. Holger Tiismus (8.a), 49 häält;
Nr 1. Ivika Kruuse (9.b), 40 häält;
Nr 5. Annabel Kuul (8.a), 31 häält;
Nr 4. Raneli Reinaus (9.b), 19 häält;
Nr 3. Angeelica Kokla (9.b), 17 häält.
Kuna kõik kandidaadi kogusid rohkem kui viis häält, siis osutusid kõik valituks.
Otsus: Kinnitada valimistulemused ja hinnata valimiskomisjoni töö heaks.
Hääletustulemus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.
3. ÕK 9. koosseisu liikmete rollide jaotamine ja kinnitamine, valdkondade tutvustus
(Lisa 2. ÕK põhimäärus: https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=32094).
3.1.

Kuulati: A. Kulamaa tegi ettepaneku valida ÕK presidendiks Liisa Maria Võhmari
(7.c), kes pälvis valijate poolehoiu, kogudes 65 häält.

Otsus: Kinnitada 2018/2019 ÕK presidendiks Liisa Maria Võhmar (7.c).
Hääletustulemus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.
3.2.

Kuulati: ÕK liikmeid, kes põhjendasid oma valdkondade valikuid.
R. Reinaus peab tähtsaks õpilaste õigustega seotud temaatikat, lisaks on ta aktiivselt
asunud tegutsema Eesti Õpilasliidu tegevuses ning üheks väljakutseks on Tartu linna
õpilasesinduste ööseminari ja –orienteerumise korraldamine ja õpilasesinduste
kokku toomine meie koolis, mistõttu meeldiks talle juhtida avaliku poliitika
valdkonna tegevust.

I.Kruuse meelest on kooli tegemised väga lahedad ning ta on võtnud oma
missiooniks leida viis, mis sütitaks eakaaslasi, muutes huvi kooli tegemiste vastu
elavamaks ja positiivsemaks. I. Kruuse peab oluliseks iga hinna eest teiste kaasamise:
„ Kuulan ja tunnen huvi – tule ja räägi mulle oma huvidest ning mõtleme koos, kuidas
10 minutit koolipäevast ägedamaks muuta“. Kõige paremini saab seda teha läbi
meelelahutuse ehk meelelahutusvaldkonda juhtides.
H. Tiismus tunneb huvi kultuurivaldkonna, eelkõige kooliraadio kasutamine nii
reklaami - kui ka muusikaraadiona.
A. Kokla peab oma tugevuseks kunstiannet, mistõttu oli ta valmis enda peale võtma
erinevate plakatite kujundamise, samuti uute tegevuste algatamise, mis ühendaksid
erinevate klasside õpilasi.
A.Kuul tahab oma teekaaslasi lähemalt tundma õppida. Tema meelest peab inimest
vastu võtma nii nagu ta sünnipäraselt on loodud. Ta usub, et koos suheldes ja
tegutsedes saadakse julgemaks. Kommunikatsioonivaldkonna juht saab iga nädal
kokku klassi kontaktisikutega, mis võimaldab ühelt poolt tihedalt kontakteeruda,
kaaslasi julgustuda, teisalt kajastada erinevates infoallikates õpilaskogu s.h õpilaste
saavutusi ja ettevõtmisi.
Otsus: kinnitada ÕK 9. koosseis 6-liikmelisena:
Liisa Maria Võhmar (7.c) - ÕK president;
Raneli Reinaus (9.b) – avaliku poliitika valdkonna juht, samuti ÕK asepresident.
Holger Tiismus (8.a) – kultuurivaldkonna juht;
Annabel Kool (8.a) – kommunikatsioonivaldkonna juht;
Ivika Kruuse (9.b) – meelelahutusvaldkonna juht;
Angeelica Kokla (9.b) – meelelahutusvaldkonna liige.
Hääletustulemus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.
4. Muu: tutvumismäng „Kes me oleme?“
Õk likmeid said üksteisest rohkem teada. Räägiti, kust tullakse, mis on tugevused, mis
meeldib, mis ei meeldi, millised on igaühe teravused ning millele teised peaksid tähelepanu
pöörama, et tekkinud tujudega hakkama saada. Kokkuvõtteks märgiti, et kui hoida fookuses
positiivset ja avatud meelt ning probleeme võtta kui väljakutseid, siis laabub kõik. Tähtis on
saada iseseisvalt tegutsevaks õpilasesinduseks, kes on tuntud koolikogukonnas. Juba pärast
esimest kohtumist tekkis kõigil tunne, et meeskonnas on inimesed, kes on valmis proovima,
eksima, vabas õhkkonnas ütlema julgelt välja arvamusi ja ideid, taluma kriitikat ning kõige
tähtsam – viima ellu valimislubadusi, mis nüüd üleval ÕK infoseinal, pealkirja all „Meie
lubadused“.

