Kevadine
SUURKOGU 2017
27.APRILL KELL 14-15

PÄEVAKORD:

★

★
★

★

★

Registreerumine ja
hääletusmandaatide jagamine- Hendrik
Tiirats (sport), Nora Kaplinski
(kultuur);
Kohaloleku kontroll;
Arvamusküsitlus ”Kuidas tajuti ÕK
tegevust?” - Anu-Kristel Unt (ÕK
avalik poliitika)
Aasta eesmärkide ja tegevuste
ülevaade, küsimustele vastamine ja
ÕK tegevusele hinnangu andmine;
ÕK VII hooaja lõpetamine

Koosolekut juhatab Eva-Lotta Meinart (ÕK
president) ja protokollib Karolina Luht
(ÕK kommunikatsiooni valdkonna liige)

ARVAMUSKÜSITLUS ÕK TEGEVUSE KOHTA
★

Küsitlus viidi läbi koostöös KKI dega ajavahemikus 10.04.17 -17.04.17

★

Valim: 212 õpilast - 3.a (21), 4.a (21), 4.b (19), 5.a (19), 5.c(13), 6.a(15), 7.a (22), 7.b
(19), 8.a (19), 8.b (22), 9.b (22).

★

Eesmärk: ÕK VII hooaja tegevuse tajumine Kesklinna kooli 3.-9. klasside õpilaste
arvamuste põhjal.

★

Keskmine hinne 3.2 - valdkondade keskmised:
○

sport - 3.6

○

avalik poliitika - 3.3

○

meelelahutus - 3.2

○

kommunikatsioon - 3.1

○

kultuur - 3

ETTEPANEKUD VIII HOOAJA ÕKle:
MUUTA ÕK TEGEVUS KA VISUAALSET NÄHTAVAKS
(nt. ÕK värvides ja logoga särkide kandmine erinevate
ettevõtmiste korraldamisel)
LÄBI OTSESE SUHTLUSE JA PERSONAALSE
LÄHENEMISE kaasata õpilasi enda poolt juhitud
valdkonna tegemistesse.

MEELELAHUTUS

★
★
★

★

KOMMUNIKATSIOON
SPORT

KULTUUR

Lahedad tegevused.
Teemapäevad muudavad
päeva põnevamaks.
Uued põnevad ettevõtmised.

★

Kogu vajalik info õigeaegselt
olemas.
Info jagamine toimib hästi.

★
★
★

Lemmik.
Tore, et on AV.
Kõik on väga hea.

★
★

Koolileht on põnev ja uudne.
Väga meeldib.

★
★

★
★

★
★
★

Hea muusikaraadio.
Super hea raadio.
Vinge!

Kellaaegade täpsus.
Kasutada info edastamiseks
kooliraadiot.

★
★
★
★
★

Ei ole huvitatud
Paljud ei võta osa.
Igavad.
Pole kuulnud, et
midagi toimuks.
Vähe tegevusi

★
★

Ei käi, ei tea.
Mõttetu

★

Koolileht ilmub natuke
harva
Pole lehest kuulnud.
Vähe ristsõnu.

Rohkem erinevaid võistlusi.
Võistluste ajad viimasel hetkel viivitav ja segadusse ajav!
★
★
★

AVALIK
POLIITIKA

Rohkem: reklaami,
teemapäevasid ja tegevusi
Tegevused täpsemalt
läbimõelda.

★
★
★

Rohkem ristsõnu.
Koolileht võiks ilmuda
sagedamini.
Eelreklaam lehe ilmumise kohta
vähene!
Muusikaraadiot võiks kõlada
mitmel korral nädalas.
Küsitlused on igavad - vähem
küsitlusi.
Rohkem pop-laule.

★
★

Selgitus: AP Tegelik ülesanne on
küsitluste läbiviimine, millega
selgitatakse välja õpilaste
arvamusi ja vajadusi! Niisiis on
AP valdkonna tüdrukud tublid,
sest jõuavad teha mitut erinevat
asja!

USALDUST,
AVATUST,
HOOLIVUST,
KOOSTÖÖD,

Oleme väärtustanud
oma tegevuses:

LOOVUST JA
ETTEVÕTLIKKUST

KOMMUNIKATSIOON (infoliikumise
edendamine, ÕK tegevuse kajastamine TKLK
ÕK fb`s, ÕK stendil, muusikaraadio töös
hoidmine),
AVALIK POLIITIKA (õpilaste arvamuste ja
vajaduste väljaselgitamine küstluste
teel),
ÕK president (õpialaste esindamine
hoolekogus ja EÕELi koosolekutel,
foorumidel),
KULTUUR (koolilehe väljaandmine),

TEGELIKULT

ON VI HOOAJA ÕK LIIKMED OLNUD

PÜHENDUNUD TEGIJAD, KES ON AEGA NING ENERGIAT
SÄÄSTMATA KAASA RÄÄKINUD, ETTE VÕTNUD, ÄRA
TEINUD NING NII JÄTNUD OMA JÄLJE KOOLIELU
ERINEVATESSE VALDKONDADESSE NAGU…..

MEELELAHUTUS (kogukondlikel ja kooli
sündmuste eestvedajd ja/või aktiivsed
kaasa lööjad)
SPORT (aktiivsed vahetunnid võimlas,
võistluste eestvedamine)

ÕK LIIKMED 2016/2017 september-detsember, 15 liiget
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

EVA-LOTTA MEINART (9.B) ÕK PRESIDENT
KAROLINA LUHT (8.A) KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA JUHT
KARMEN VÄRK (8.A) KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA LIIGE
ANU-KRISTEL UNT (8.A) AVALIKU POLIITIKA VALDKONNA JUHT
IIRIS JÄMSEN (8.A) AVALIKU POLIITIKA VALDKONNA LIIGE
RANELI REINAUS (7.B) KULTUURIVALDKONNA JUHT
NORA KAPLINSKI (7.B) KULTUURIVALDKONNA LIIGE
STELLA TSÄKO (8.A) MEELELAHUTUSVALDKONNA JUHT
HEILIKA SOODLA (7.A) MEELELAHUTUSVALDKONNA LIIGE
RANNO SAMUEL ADSON (8.B) MEELELAHUTUSVALDKONNA LIIGE
HENDRIK TIIRATS (5.A) SPORDIVALDKONNA JUHT
ATS TOOMSALU (8.A) SPORDIVALDKONNA LIIGE
FREDDY JAKOBSON (9.A) SPORDIVALDKONNA LIIGE
ADRIANA ARRAK (9.A) SPORDIVALDKONNA LIIGE
JASS REEMANN (9.A) SPORDIVALDKONNA LIIGE

Õk liikmed 2016/2017 jaanuar-aprill, 11 liiget
★

EVA-LOTTA MEINART (9.B) ÕK PRESIDENT

★

KAROLINA LUHT (8.A) KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA JUHT

★

KARMEN VÄRK (8.A) KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA LIIGE

★

ANU-KRISTEL UNT (8.A) AVALIKU POLIITIKA VALDKONNA JUHT

★

IIRIS JÄMSEN (8.A) AVALIKU POLIITIKA VALDKONNA LIIGE

★

RANELI REINAUS (7.B) KULTUURIVALDKONNA JUHT

★

NORA KAPLINSKI (7.B) KULTUURIVALDKONNA LIIGE

★

STELLA TSÄKO (8.A) MEELELAHUTUSVALDKONNA JUHT

★

HEILIKA SOODLA (7.A) MEELELAHUTUSVALDKONNA LIIGE

★

RANNO SAMUEL ADSON (8.B) MEELELAHUTUSVALDKONNA LIIGE

★

HENDRIK TIIRATS (5.A) SPORDIVALDKONNA JUHT

Õk presidendi tegevused
(1)

Õpilaste ja ÕK huvide esindamine, kaitsmine ja väljendamine avalikkuse, kooli
juhtkonna ja hoolekogu ees, lähtudes õpilaste õigustest, kohustustest, vajadusest ja
arvamusest

★ Hoolekogu koosolekud (september, november, jaanuar)
★ Vanematekogu koosolekud (jaanuar, märts).
(2) Õpilaskonna esindamine EÕEL-i (Eesti Õpilasliidu) üldkoosolekutel, eelfoorumitel ning
suhtluses teiste koolidega.

❖
❖
❖
❖

EÕELi SUVESEMINAR ”MINA JÄÄN” (august)
EÕEL XXXV ÜLDKOOSOLEK, Rakvere(oktoober), asendas ANU-KRISTEL UNT
EÕEL XXXVI ÜLDKOOSOLEK, Lihula (aprill)
EÕEL XXXVI ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK, Tallinn (mai)

Meeskonnavaimu kujundamine
ÕK koostöö edendamine,
meeskonnaviamu kujundamine.
(3)

kogemuste

vahetamine

ja

regulaarse

kooskäimise

★

EÕELi REGIONAALNE KOOLITUS (oktoober-KJPG, märts-MRK).

★

REEDESED VÄLKNÕUPIDAMISED (33 korda),

★
★
★

REPSIDE ÕHTU (november)
JÕULUÕHTU “PIME ÕHTUSÖÖK” (detsember)
HOOAJA LÕPETAMINE (mai)

s.h

nt. Bll korrusel mobiiliprii ala
kehtestamise arutelu ja keelumärgi kujunduse loomine - MÄRKA , PUHKA, SUHTLE, MÄNGI, KUULAarutelulele kaasatud kooli psühholoog, nädala ettevõtmiste arutelud, infolehehe koostamiseks vajaliku
info kogumine, kooli suhtlemis-ja käitumiskultuuri arutelu-kaasatud kooli med-töötaja jne)

Kommunikatsiooni valdkonna tegemised
(4) Õpilaste informeerimine nii kooli kui ka Eesti hariduselus toimuva kohta, infovahetuse
viimine koostöötasandile.
★
★
★
★

HOMMIKURINGIDE EESTVEDAMINE (oktoober-aprill), 27 korda.
INFOKIRJA KOOSTAMINE REEDETI (oktoober-aprill).
ÕK INFOSTENDIL päevakajalisuse tagamine (oktoober-aprill).
ÕK tegevuste kajastamine TKLK ÕK FB`s.

ÕPILASTE KAASAMINE

(5) Õpilaste kaasamine erinevate valdkondade töörühmadesse, arutelukultuuri edendamine.
★ ÕK VII KOOSSEISU VALIMISED (september) - Eva-Lotta Meinart
★ OSALUSKOHVIK (september)- Signe Parts (praktikant), Anne Kulamaa ~ ÕK liikmed
★ SÜGISENE SUURKOGU (oktoober) -ÕK ja klasside suurkogu liikmed
★ 2017-2021 ÕPPEKAVALE ARVAMUSE AVALDAMINE (oktoober) - ÕK liikmed
★ KIUSAMISE VASTU: küsitluse tulemuste ülevaade, filmiõhtu, aruteluring (november)avalik poliitika & kultuur, Signe Parts (praktikant).
★ KEVADINE SUURKOGU (aprill)-ÕK & klasside suurkogu liikmed

(6) Tunnivälise tegevuse, s.h traditsioonide, kooliringide mitmekesistamine ja edendamine.

l VÄÄRTUSLIK VAHETUND
★
★
★
★
★
★
★
★

II
★
★
★
★
★
★
★

NAERATUSTE PÄEV (oktoober) ~meelelahutus & VT
AKTIIVSED VAHETUNNID 90 korda(oktoober-aprill)~Hendrik, Nora, Raneli
REEDENE MUUSIKARAADIO 23 korda (oktoober-aprill)-Karmen, Anu-Kristel, Iiris
VÄRVIPOTI NÄDAL (oktoober)~ meelelahutus
STIILIPÄEVAd “Minevik”, “Tulevik” (aprill) - meelelahutus
KEELENOHIK (märts)- Anu, Stella
KALLI-KOLLIPÄEV (jaanuar)-Stella, Karmen, Karolina; Anu-Kristel, Iiris, Nora, Eva, Ranno
SÕBRAPÄEV (veebruar) - ÕK liikmed.
MEELELAHUTUSVALDKONNA TEGEMISED
ÕIGEKIRJA VÕISTLUS 4.-8. (märts)
AARDEJAHT 1.-4. (aprill)
JÕULUTRALL (detsember)- ÕK liikmed, KKI
ANNABELI LAULUVÕISTLUS (märts)
VIDEOMÄNGUDE VÕISTLUS (november) - Tormi-Kalle, Johann Erich Ints, Harry Jakob Ling (7.a)
NOBEDATE NÄPPUDE RING - Sandra Allas, Lisett Noring, 3.a
PÕGENEMISTUBA (aprill, juuni) - 8.a vabatahtlikud

(6) Tunnivälise tegevuse, s.h traditsioonide, kooliringide mitmekesistamine ja edendamine.

III

SPORDIVALDKONNA TEGEMISED

★
★
★
★

SAALIHOKI (märts)
RAHVASTEPALL (november)
SAALIJALGPALL (november)
KORVPALL (veebruar)

IV

KULTUURIVALDKONNA TEGEMISED
KOOLILEHE KOOSTAMINE JA ILMUMINE (november, detsember, veebruar, aprill, mai) lehe kujundajana kaasatud laspevanem Marge Nelk.

★

V
★
★
★

KOGUKONDLIKKU TEGEVUSSE PANUSTAMINE
ADVENDILAAT (detsember)- huvijuht, ÕK liikmed
SUPILINNA PÄEVADE PLATSIPÄEV koostöös Supilinna Seltsiga (aprill) - Anu- Kristel, Karmen,
Leonard, Kaspar, Nora, Raneli, Stella, Karolina, Eva-Lotta.
KOGUKONNAPÄEV (aprill)- ÕK+ vabatahtlikud

Avaliku poliitika tegemised
Õpilaste vajaduste välja selgitamiseks küsitluste läbiviimine, analüüsitud tulemuste põhjal
ettepanekute tegemine asjaomastele isikutele.
(7)

★

KÜSITLUS “KAARDISTAME KOOLIKIUSAMISE” (oktoober), tulemusi tuvustati kiusamisvastasel
filmiõhtul, kui ka hommikuringis KKI-dele, kõik said kaasa väikse kokkuvõtte klassidesse üles
panemiseks ning sõnumi klassides edastamiseks - MÄRKA, HOOLI JA SEKKU.

★

KÜSITLUS “KOOLITOIDUST- MAITSE, VALIK” (veebruar), ettepanek hoolekogule taimetoidu
võtmiseks menüüsse, otsustati 2017/2018.õppeaastal võtta taimetoit menüüse juhul, kui soovijaid on
vähemalt kümme.

★

RAHULOLUKÜSITLUS ÕK TEGEVUSE KOHTA (aprill)

MIDA ÕK LIIKMED ISE ARVASID oma tegemistest VII hooajal
★

Kõik on olnud tore - uuel aastal uue hooga edasi.

★

Meid iseloomustab: vastutustundlikkus, ausus, töökus, pühendumus,
usaldusväärsus, loovus ja ettevõtlikkus.

★

ÕK on vajalik- see toob koolile elu sisse, see on investeering tulevikku.

★

Hea meel on, et ÕK-s on just sellised inimesed, kes mõtlevad kaugemale
tulevikku ning tegelevad millegi paremaks muutmisega.

★

Olen tänulik, et olen leidnud oma tee siia, mis on viinud mind kokku paljude
huvitavate ja ettevõtlike inimestega.
★ Seltskond on tore ja koos on mõnus olla ning koos on lahe midagi ära teha.

Mida oleme õppinud läbi aasta ja mille poolest olen parem?
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Ajaplaneerimist - olen parem ajaplaneerija.
Sündmuste ettevalmistamist ja läbiviimist- saan rohkem aru, KUIDAS ja MIKS tehakse?
Andnud julgust ja enesekindlust.
Oskan väärtustada teiste tööd, olen õppinud märkama teiste panust.
Olen õppinud ÕK tegevusest paremini aru saama.
Õppisin kasutama printerit.
Uhkusetunne - olen tähtis osa meeskonnast ja olen midagi käega katsutavat saavutanud.
Võrreldes aasta algusega olen rohkem tsiviliseeritum - olen parem suhtleja.
Oskan ja julgen inimestega paremini suhelda.
Järgmisel aastal tuleksin ka... ja ülejärgmisel aastal ka, kui ainult saaksin…
On andnud võimaluse osaleda kogukondlikest ettevõtmistest - tunnen, et minuga arvestatakse,
saan midagi muuta ja mõjutada.
Tunnen ennast tähtsana ning tajun rohkem end kuuluvat koolikogukonda, samuti tunnen, et olen
oluline osa meie koolist

MIda õk on minult võtnud?
★
★
★

EI-ütlemine on olnud raske, mistõttu olen võtnud enda peale üsna palju kohustusi, mis on
kasvanud mõnikord ülepea.
Suur ajakulu, enda jaoks jääb vähe aega.
Rõõmu.

klasside kontaktisikud (kki) - TÄNAME KAASTEELISi!
4.a- adeli ilves
4.b -mia-britt williams
5.a-karlotta kattai
5.b -Markos mihkelson
5.c -margaret saks, kristine merzin
6.A -KAARUP ÖÖVEL, HOLGER TYIISMUS
6.B -otto taaniel kärblane
7.a -heilika soodla
7.b -emily talvik
8.a -laura aurora vahtra
8.b-liis rossner
9.a -rasmus luha

kohusetundlikud SUURKOGU LIIKMED -täname kaasteelisi!
7.A

4.A
❖
❖
❖

Adeli Ilves
Rahel Paarop!
Arabella Matilda Ling!

4.B
❖
❖
❖

Mia Britt Williams
Anette Lippmaa
Bianca Daria Sosnovski

5.A
❖

Hendrik Tiirats

❖
❖
❖
8.A
❖
❖
❖
❖
❖

Heilika Soodla
Auli Zingel
Adele Tamm
Laura Aurora Vahtra
Valter Pakk
Mikk Marten Miljan
Robert Kurvits
Emil Rupert Kõiv

8.B
5.C
❖
❖
❖

Margaret Saks
Kristiine Merzin
Kristel Sikk

6.A
❖
❖
❖
❖

Holger Tiismus
Kaarup Öövel
Mia Laos
Annabel Ilisson

❖
❖
❖
❖
❖

Liis Rossner
Annabel Täheväli
Ilona Peedosk
Andrea Nataly Nad
Rasmus Sild

Vabatahtlikud - täname kaasteelisi!
Leonard Ladva, Kaspar Jesmin,Valter Pakk
(8.a), Tormi-Kalle, Johann Erich Ints, Harry
Jakob Ling (7.a), Annabel Täheväli, Sandra
Allas, Lisett Noring (3.a).

KEVADISE Suurkogu liikmed, kuulanud ära aastaaruande,
hindasid ÕK VII hooaja tegevuse suurepäraseks ehk väga heaks!

Oleme uhked, et meie ootused täitusid ja KOOSTÖÖ PÕHINES...
VASTASTIKUSEL LUGUPIDAMISEL, KAASATUSEL
OSALUSEL JA KOKKULEPITUD VÄÄRTUSTEL:
★
★

JA

AVATUS - oleme ausad, otsekohesed ja avatud uutele ideedele ning inimestele;
USALDUS- oleme kohusetundlikud, kindlad üksteise oskustes ja
vastutustundes, täidame lubadusi;

★

HOOLIVUS - oleme sõbralikud ja abivalmid, soovime luua inimeste vahel häid
suhteid, mis tugevdaksid ühtsutunnet;

★

LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS

oleme aktiivsed ja algatusvõimelised,
omame tahan-tean-teen hoiakut, oleme iseseisvalt algatusvõimelised ja valmis
koos midagi ette võtma ja ära tegema.
-

AITÄH KOOSTÖÖ JA VÕIMALUSE EEST TEID KÕIKI ESINDADA ning TEIEGA KOOS PALJU
TOREDAT KORDA SAATA!

