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SUURKOGU PROTOKOLL
19.04.2018/nr 3.
Algus kell 14.30, lõpp 15.20
Juhatas Leonard Ladva
Protokollis Raneli Reinaus
Hääli lugesid: Heilika Soodla ja Raneli Reinaus.
Võttis osa 53st liikmest 35 liiget.
Kohal olid 35 suurkogu liikmed:
4.b:Jakob
Puu,
5.a: Arabella Ling, Katariina Varak.

Mikk

Jaaniste.

5.b: Mia Britt Williams, Jass Andreas Kukk, Bianca Daria Sosnovski, Carmen Kallas.
6.a: Jürgen Güsson, Hendrik Tiirats.
6.b: Mehka Kartau, Arabella Ambre, Hedi Simson, Kristjan Ristolainen
6.c: Margaret Saks, Eerik Eensaar, Elsa Puu, Kristiine Merzin, Ann Liis Kitt, Kristel Sikk.
7.a: Kaarup Öövel, Holger Tiismus, Mia Laos, Mattias Rajando, Annabel Ilisson.
7.b: Marta Kann, Annabel Lokko
8.a: Adele Tamm, Heilika Soodla. .
8.b: Nora Kaplinski, Angeelica Kokla, Raneli Reinaus.
9.a: Leonard Ladva.
9.b: Liis Rossner, Ranno Samuel Adson.

Puudus 20 liiget:
4.a: Hanna Pihu, Kirke Maria Selberg, Marie Merzin, Uku Tamm, Oskar Männik.
4.b: Geneli Posti, Anete Haak, Mia Manderbacka.
5.a: Pilleriin Vilipuu, Adeli Ilves, Rando Pihlak, Nora Ranniku
5.b: Mia-Lisette Kohva.
7.b: Rasmus Tralla, Kristjan Sild.
8.a: Rasmus Lindmäe, Karl Joonas Kuznetsov.
9.a: Karmen Värk, Stella Tsäko, Laura-Aurora Vahtra,, Anu-Kristel Unt

Kutsutud: Anne Kulamaa (huvijuht)
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PÄEVAKORD:
1. Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku kontroll.
2. 2018´7/2018 õpilaskogu aastaaruande esitlemine ja kinnitamine.
3. ÕK VIII hooaja lõpetamine.
1. Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku kontroll.
L. Ladva jagas kätte hääletusmandaadid ning Raneli Reinaus viis läbi
kohalolekukontrolli, kus suurkogu liikmed andsid oma kohalolekust märku
hääletusmandaadiga. Kohal oli 35 suurkogu liiget ja puudus 20 liiget. Kuna osalejad
hilinesid, siis algus viibis veerand tunni võrra, sest iga kord tuli uuesti läbi viia kohaloleku
kontroll. Leonard Ladva juhatas suurkogu, tutvustas osalistele päevakorda ning kuulutas
suurkogu avatuks.
2.

Aastaaruande esitlemine ja kinnitamine, ülevaade aastaaruandest, lisa 1.

Kuulati: L.Ladva, kes andis ülevaate ÕK tegevusest 2017/2018 õppeaastal. mille analüüs
põhines ÕK põhimääruses kirjeldatud ja aasta alguses kokkulepitud eesmärkidel,
väärtustel ja koostööpõhimõtetel. ÕK tegutsemist iseloomustas aasta alguses
püstitatud moto“ Minimalistlikult, aga entusiastlikult“. Koolisisisestes ettevõtmistes
keskenduti meelelahutuslikele tegevustele (nt. kaks korda nädalas kõlas aastaringselt
Ranno Raadio, toimus Srabble võistlus vol.2 jne), samuti osaleti hoolekogu-ja
vanematekogu aruteludel, nt õuevahetunnid, kogukonnapäev, õuelal planeerimine).
Kommunikatsioonivaldkonna tegemistes eelkõige koostöös klasside kontaktisikutega
iga-nädalased hommikuringid. Saavutuseks peame ÕK meeskonnavaimu hoidmist,
peaaegu iga nädalaste nõupidamiste korraldamistning koostöö edendamist teiste
koolide õpilasesindustega, näiteks osalesime
õhtusel orienteerumisel ja
ööseminaridel, kus meie meeskond saavutas 1. koha ning sai au korraldada uuel
õppeaastal Kesklinna koolis nii õhtune orienteerumine kui ka ööseminar. Kogu
tegevusaasta vältel toimus ÕK eestvedamisel 13 ettevõtmist- kõige enam toimus
meelelahutusvaldkonnas tegevusi (20,8%) ning neile järgnesid kommunikatsiooni
valdkonna tegevused (12,5%), kõige vähem, ainult üks küsitlus“Millised
ettevõtmised ühendaksid õpilaskonda meie koolis“ (8,3%). Kokkuvõttes saab öelda,
et aasta alguses alustasime energiliselt ja entusiastlikult, siis takerdusime aja
planeerimisse ning tekkis ajapuudus ja meie tegutsemise efektiivsus langes, näiteks ei
toimunud päris palju, 54% planeeritud tegevustest. Kõigele vaatamata saime väga
palju uusi kogemusi, teadmisi ja tunde, et saame ning oleme võimelised päris ise
midagi ette võtma ja ära tegema. Kindlasti kasvas teadlikkus organiseerimisest,
kuidas ja mida teha nii et asjad õnnestuksid. Kõige boonuseks märgati meie tegemisi
ning tunnustati tänukirjade ja maiustustega. 6.c õpilane Eerik Eensaar küsis, et kui
populaarsed on ÕK liikmete hinnangul nende poolt eestveetud ettevõtmised koolis,
mille peale vastas L.Ladva, et kuigi ta pole teinud statistikat, siis pigem mitte väga
populaarsed. Ta lisas, et kuigi huvi oli vähene, siis tegelikult oli igal korraldatud
ettevõtmistel olemas huvigrupp, kes kaasa lõid. Samuti arvas ta, et passiivse
hoiakuga kaasõpilast ongi väga keeruline kaasa tõmmata, aga seda suurem oli rõõm,
kui leidus kaasa tegijaid. Lõpuks tegi L.Ladva ettepaneku anda hinnang ÕK
2017/2018 aasta tegevusele. Häälte kokkulugemisel jagunesid suurkogu liikmete
hinnangud järgmiselt: 3 hindasid tegevuse mitterahuldavaks, 6 rahuldavaks, 19
heaks ja 6 väga heaks. Kokkuvõttes otsustati hinnata ÕK VIII koosseisu tegevus
heaks.

Hääletustulemus: 32 poolt, 3 vastu,
4. ÕK VIII hooaja lõpetamine.
A. Kulamaa tänas õpilaskogu liikmeid tubli panuse eest ning tänas
suurkogu liikmeid, kes üsnagi aktiivselt kevadisel suurkogul osalesid.
Tema sõnul on oluline, et valitud liikmed oma ülesandeid mõistaksid ning
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neid ka vastutustundlikult ja kirglikult täidaksid. Olla valitud, tähendab,
et kaaslased on teid usaldanud. Valitu jaoks tähendab see aga võimalust
läbi oma vastutustundliku tegevuse ja teiste kaasamise näidata, et valija
pole eksinud sind usaldades. Meie koolis toimuvadki juba VIII hooaega
demokraatlikud valimised just seetõttu, et anda võimalus õpilastele olla
valitud, olla otsustamise juures, olla kaasa rääkija ja esindada seejuures
Kesklinna kooli õpilaste huve. Kõik need, kes õpilaskogusse valitakse
saavad teada, et olla valitud, tähendabki panustada päris palju aega ja
energiat erinevatesse ettevõtmistesse. See tähendab vastutust, koostöö
tegemist ja uusi väljakutseid, mis mõnikord rõõmustavad, teinekord aga
kurvastavad. Tänavune väga väikese koosseisuga ÕK andis endast
parima, jättes jälje Kesklinna kooli ÕK järjepidevuse hoidmisse.
Suurkogu liikmetel palus A. Kulamaa viia järgmise sõnumi kaalsasteni:
“ Kaasamine on lihtne ja annab korraldajale häid emotsioone, kui sind
ümbritsevad inimesed, kes positiivse valmisoleku ja personaalse
panustamisega kaasa löövad. Aga kindlasti väga kurnav, kui hoiak on
vastutöötav, virisev ja negatiivne. Mõlemal juhul teeb korraldaja sama
suure hulga tööd, kulutades aega ja energiat. Kindlasti on lõpptulemus
mõlemale poolele positiivsem, kui tehakse koostööd ja rõõmsa
valmisolekuga. Lõpuks tänas A.Kulamaa VIII koosseisu liikmeid kollase
ja musta toonides ning ÕK logoga tänukirja, meenutades tunnusvärvide
tähendust, ÕK logo ja moto kujunemislugu ning neid ÕK liikmeid, kes on
aastate vältel oma jälje jätnud ÕK kujunemise lukku.
.
Koosoleku juhataja
Leonard Ladva

Koosoleku protokollija
Raneli
Reinaus

