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KOOSOLEKU PROTOKOLL

28.o9.2014/nr 1.

Algus kell 15.00, lõpp 16.30
Juhatas Ralf Markus Suss
Protokollis Liis Kivend
Võtsid osa: Marian Jaarman, Sander Reemets, Keiro Jääger, EvaLotta Meinart, Angeelica Silm, Crisgel-Berit Poljakov, Liis
Kivend, Ralf Markus Suss, Hanna Raudsepp, Ivika Kruuse,
Katariina Luug, Eliis Evel
Puudusid: Hanna Raudsepp, Ivika Kruuse, Katariina Luug.
Kutsutud: huvijuht Anne Kulamaa.

PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. ÕK V hooaja valimistulemuste tutvustamine, uue koosseisu
kinnitamine.
3. ÕK väärtused, sümboolika, eesmärgid – tegutsemise ja käitumise
alustalad, põhimääruse uuendamine.
4. Heategevuslike ettevõtmiste korraldamine.

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
KUULATI: Eva - Lotta Meinart tegi ettepaneku valida koosoleku
juhatajaks Ralf-Markus Sussi ja protokollijaks Liis Kivendi
OTSUSTATI:
1.1.Kinnitada koosoleku juhatajaks Ralf Markus Suss ja protokollijaks
Liis Kivend.
Hääletustulemus:12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
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2. ÕK V hooaja valimistulemuste tutvustamine, uue koosseisu
kinnitamine.
2.1.KUULATI: Esmalt tutvustas Ralf Markus Suss ÕK 2014/2015
valimistulemusi märkides, et võrreldes möödunud aastaga (81, 4%)
on valimisaktiivsus kahanenud (47%). Samas tõstis ta esile üht
olulist muutust, nimelt olid sel aastal kandidaadid oluliselt
julgemad ja leidlikumad valimiskampaania ajal, mistõttu ka
nooremad kandidaadid kogusid päris palju hääli. Kokku
kandideeris sügisestel valimistel 10 liiget, neist 9 pääsesid
ametlikult ÕKsse, neist 1 jäi häälte puudumisel välja. Kandidaat nr
2, Laura - Eliis Nukka, taandus kohe pärast valimisi ÕK
liikmestaatusest, põhjenduseks aja puudumine. Kandidaat nr. 3,
Eliis Evel, kes sai küll o häält, avaldas tungivalt soovi saada ÕKs
liikmestaatust. ÕK liikmestaatuse sai ka Crisgel Berit Poljakov, kes
pääses ÕKsse kevadistel presidendivalimistel saadud häältega.
Eelpoolnimetatud vangerdused said võimalikuks seetõttu, et ÕK
põhimäärus on uuendamata, mistõttu pole seal ka täpselt paika
pandud ÕKsse kandideerimise kriteeriumid s.h häälte arv, millega
on võimalik ÕK liikmestaatust saada.
R.M. Suss tegi ettepaneku anda ÕK liikmestaatus nii Eliis Evelile
kui ka Crisgel Berit Poljakovile.
OTSUSTATI:
2.1. 1 Anda Eliis Evelile ÕK liikmestaatus 2014/2015 õppeaastaks.
Hääletustulemus: 11 poolt, 1 vastu, 0 erapooletu.
2.1.2. Anda Crisgel Berit Poljakovile ÕK liikmestaatus 2014/2015
õppeaastaks.
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
2.2.KUULATI: R. M. Suss tegi teatavaks ÕK 2014/ 2015 V hooaja
koosseisu. Samas kinnitasid liikmed veelkord valitud toimkonna,
kui ka selle, et on tutvunud ÕK rollide kirjeldustega kooli
kodulehel ning mõistavad enda vastutusalasse kuuluvate ülesannete
tähendust.
R. M. Suss tegi ettepaneku kinnitada lõplikult ÕK 2014 /2015
koosseis ja uuendada ka õpilasesinduse andmed EÕEL-i kodulehel.
president, avalikud suhted – Ralf Markus Suss;
asepresident, avalikud suhted –Liis Kivend;
kultuuritoimkond- Hanna Raudsepp;
reklaami-ja infotoimkond – Angelica Silm;
meelelahutustoimkond – Crisgel Berit Poljakov, Eliis Evel, Ivika
Kruuse, Katariina Luug;
sporditoimkond – Keiro Jääger, Eva-Lotta Meinart, Sander
Reemets, Marian Jaarman.
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OTSUSTATI:
2.2.1. Kinnitada ÕK V hooaja koosseis (lisatud valimiste raport) ja
uuendada andmed EÕEL-i kodulehel.
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
3. ÕK väärtused, sümboolika, eesmärgid – tegutsemise ja
käitumise alustalad.
3.1.KUULATI: A. Kulamaa tutvustas sümboolika (logo, moto) ja
tunnusvärvide tähendusi - KOLLANE - päikseline ja avatud meel,
positiivne hoiak, mis loob rõõmsa pinnase inspireeritud
tegutsemiseks. MUST - visadus, nutikus, kriitiline meel, sihikindlus,
usaldusväärsus - koos tegutsemise veenvus ja kestvus, mis juhivad
tähelepanu omadustele, mida oodatakse ÕK liikmetelt. Samuti pani
ta südamele, et ÕK liikmete eeskuju ning tegutsemine, lähtudes
ühistest väärtustest, on suure tähendusega nii kaasõpilaste hoiakute
kujunemisel, meeskonnatunde loomisel kui ka koos tegutsemisel,
mille kaugemaks eesmärgiks on tagada TKLK ÕK jätkusuutlikkus
ja usaldusväärus koolikogukonna liikmete hulgas.
Ühise eesmärgi leidmiseks palus A. Kulamaa, et ÕK liikmed
sõnastaksid tulevikunägemuse ehk mida ja kuidas loodetakse oma
tegevusega saavutada.
Koolielu saab olema kooliaasta lõpuks: parem, lahedam,
naljakam, lõbusam, toredam, uued tegevused on muutnud
mitmekesisemaks meie kooli sündmuste prismat, saavutatud on
stabiilsus juba välja kujunenud tegevustes, meeskonnaliikmete
vahel on suurenenud meie-tunne ja usaldus.
Eelnevat plaanitakse saavutada: üheskoos tegutsedes - pidades
silmas hea kaasamise tava s.h õigete inimeste leidmist, hoolekogu
ja õpetajatega koostööd, iseseisvust ja vastutustundlikkust
arendades, väsimuse korral, mitte alla anda, vaid tegelda nii
iseenda kui ka kaaslaste motiveerimisega nii, et kokkulepitud
tegevused saaksid ellu viidud sunnivabal t- rõõmuga, põnevate
uute sündmuste korraldamisega, mis köidaksid nii korraldajate kui
ka kaasõpilaste tähelepanu, usaldusväärsuse ja meie-tunde
arendamiseks tuleb korraldada ÕK/KKI meeskonda liitvaid ühiseid
tegevusi s.h koolitusi ning pidada kinni nii omavahelistest
kokkulepetest kui ka aastaplaanis korraldavate tegevuste
tähtaegadest.
A. Kulamaa tegi ettepaneku, et ÕK president R. Suss koostaks
(meeskonnaliikmete abiga) ja viiks hooaja lõpus (aprilli 2. nädal)
4.-9. kl õpilaste hulgas küsitluse, mille eesmärgiks saada teada,
kuidas ja kas kaasõpilased tajusid muutusi koolielus ~ parem,
lahedam, naljakam, lõbusam, toredam, uued tegevused on muutnud
mitmekesisemaks meie kooli sündmuste prismat, saavutatud on

2014

Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu /TKLK ÕK

stabiilsus juba välja kujunenud tegevustes,
vahel on suurenenud meie-tunne ja usaldus.

meeskonnaliikmete

OTSUSTATI:
3.1.1 Kooliaasta lõpus (aprilli 2. nädalal) koostada ja viia läbi R.
M. Sussi poolt tagasisidet andev küsitlus õpilaskonna hulgas, mis
sisaldab hooaja alguses ÕK liikmete poolt paika pandud ootusi.
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
Samas tegi A. Kulamaa ettepaneku 2014/2015 V koosseisu
tegevuse alustaladeks võtta ühiselt läbi arutatud väärtused, mille
fookuses V hooajal:
meie-tunne
ühtsus põhiväärtustes - ühtsed eesmärgid ja sümbolid
igaüks on terviku oluline ja väärtuslik osa - kuuluvustunne
edutunne ja kokkuhoidlikkus ning teadmine, et koos oleme
edukamad kui üksi tegutsedes.






usaldus
üksteise tundmine, austamine
vastutus-ja kohusetundlikkus - lubaduste täitmine
kindlus üksteise oskustes ja vastutustundes
ausus
info üksteisega jagamine ja mõistmine
OTSUSTATI:
3.1.2 Kinnitada ÕK tegevuse alustaladeks kokkulepitud väärtused
ning arvestada planeeritud tegevused kajastavad kokkulepitud
väärtusi
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
L. Kivend ja R. Suss ettepaneku V hooaja ÕK tegevuse
eesmärkideks püstitada:
Üheskoos, targa mõtte ja teo ning hea kaasamise tavasid järgides
saab koolielu lõbusamaks, põnevamaks ja mitmekülgsemaks.
Õpilaskogu põhimääruse uuendamine.
OTSUSTATI:
3.1.3. Kinnitada ja võtta aluseks ÕK tegevuses kokkulepitud
eesmärgid.
Hääletustulemus: 12 poolt, 10 vastu, 0 erapooletu.

4. Heategevuslike ettevõtmiste korraldamisest.
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A. Kulamaa kutsus ka sel õppeaastal osalema UNICEF` i
jõulukaartide müügis. E.L. Meinart arvas, et kuna eelmisel aastal
läks müük väga vaevaliselt, siis pole mõtet sel aastal selle
projektiga ühineda. Küll aga leiti, et heategevuse olulisuse tähtsust
saaks rõhutada ühelt poolt advendilaadalt saadud müügitulu osalise
annetamisega Tartu Loomade Varjupaigale. Välja pakuti järgmised
võimalused: annetamisel summa määramata (A. Kulamaa), 10%
müügitulust (L. Kivend), 20% müügitulust (R. M. Suss).
Ettepanekust korraldada nn „teeme ära“ päevi, kus koos
vabatahtlikega varjupaiga tegemistes kaasa lüüa, suhtuti aga väga
positiivselt.
OTSUSTATI:
4.1.1. Kinnitati, et 2014/2015. õppeaastal ei ühineta UNICEF`i
poolt korraldatud heategevusliku jõulukaartide müügiga.
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu
4.1.2 Kinnitati, et advendilaadalt saadud tulu (müügitulust 20%)
annetatakse Tartu Loomade Varjupaigale.
Hääletustulemus: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
4.1.3. Võetakse plaani koos koos vabatahtlikega „teeme ära“
raames Tartu Loomade Varjupaiga külastamine.
Hääletustulemus:

12

poolt,

0

vastu,

0

erapooletu
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