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PÄEVAKORD:
1. ÕK aastaplaani arutamine - väärtuspõhine koostöö
aastaplaani valguses, hea kaasamise ja koostöö tava nii
kirjavahetuses kui ka igapäevases vahetus suhtlemises.
KUULATI:
R.Suss tutvustas 2014/2015 aastaplaani, kus tegevuste
eesmärgid ja oodatavad lõpptulemused kajastavad ühtselt
kokkulepituid väärtusi: meie-tunne, koostöö, usaldus,
ettevõtlikkus ja loovus, mis on eriti olulised ka omavahelise
koostöö edendamisel.
Sõnavõtus tõsteti esile, et koos tegutsemine pakub rõõmu siis,
kui igaüks teab, mida teeb ning vastutab endale võetud
ülesannete eest õigeaegselt (vt aastaplaan).
A. Kulamaa märkis, et hea kaasamine tähendab vabatahtlike
tegevustesse kaasamist,
arutelusid ja arvamustega
arvestamist, tagasiside andmist kokkulepitud tähtajaks,
ettevõtmistest teavitamist vähemalt 2-3 nädalat varem, et
osalised saaksid oma aega planeerida, viisakat ja sõbralikku
suhtlemist ja käitumist, tahan – tean - teen hoiakut.
Kõik ÕK liikmed vastutavad ühelt poolt personaalselt oma
toimkonna tegevuste ellu viimise eest, teisalt aga on osalevad

vajadusel nii ÕK koosolekutel (isikliku seisukoha kujundamine,
otsustamine ja vastu võetud otsuste täitmine) kui ka
ühisaruteludel. Väga tähtis on meeles pidada, et ÕK on ellu
kutsutud selleks et...
esindada Tartu Kesklinna Kooli (TKLK) õpilaste huve ja arvamusi
avalikkuse ees, suhetes hoolekogu, vajadusel riigiasutustega;
aidata kaasa koolielu ja arutelukultuuri edendamise eesmärgil
nii õpilastevahelisele kui ka õpetajatevahelisele koostööle ning
kogemuste vahetamisele - osaleda erinevates töögruppides;
seista õpilasesindus demokraatliku arengu ja järjepideva
tegevuse eest Kesklinna koolis ning kaitsta õpilaste õigusi;
seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna
õpimotivatsiooni tõstmise eest;

parandamise

ja

edendada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada
õpilaste omavahelist suhtlemist;
informeerida õpilasi koolis toimuvate ettevõtmiste, aga ka kooli
ja Eesti hariduselu kohta;
suurendada õpilaste osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna
arengule;
Eesti Õpilasliidu liikmeskoolina esinda Kesklinna kooli õpilasi nii
üldkoosolekutel kui ka teistel liidu poolt välja pakutud
arutelurühmades või töögruppides.
Kõneleja märkis, et planeeritud tegevusplaan on valminud
toimkondade vahelises koostöös, arvestades osaluspiknikul
välja käidud ideid. Aastaplaanis kirja pandud tegevused
jaotuvad järgmistesse valdkondadesse:
I.
II.

avalikud suhted, kaasamine;
meeskonda liitvad - meie tunnet süvendavad ettevõtmised.

III.

kultuur

IV.

vahetund;

V.

uudsed
ja
meelelahutus)

traditsioonilised

sündmused

(sport,

R.Suss tegi ettepaneku kinnitada 2014/2015 aastaplaan (lisatud
lisana) ning sõnavõtus välja toodud ettepanekud teadmiseks ja
täimiseks.
OTSUSTATI: Kinnitada aastaplaan
sõnavõtus välja toodud

ning

võtta

ettepanekud teadmiseks ja täitmiseks.
Hääletustulemus: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.

teadmiseks

