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I ÜLDSÄTTED
1. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valivad 5.
kuni 9. klasside õpilased.
2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi
õigusaktidest.

II EESMÄRGID
3. ÕE tegevuse eesmärgid on :
3.1

tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve

3.2

aidata kaasa koolielu korraldamisele

3.3

järgida ja edendada kooli traditsioone

3.4

kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes ja
suhetes õpetajatega

3.5

aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele

III ÕPILASOMAVALITSUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
4.1

osaleda koolis toimuvate tegevuste korraldamisel

4.2

osaleda hoolekogu koosolekutel valides sinna oma esindaja

4.3

olla kaasatud õppenõukogu tegevusse saades informatsiooni õppenõukogus tehtud
otsuste kohta

4.4

kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt rahalist
abi oma eesmärkide saavutamiseks

4.5

esindada kooli õpilaskonna huve nii koolis kui väljaspool seda

4.6

läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha
ettepanekuid, näiteks kooli juhtkonnale, koolielu edendamiseks

4.7

leida sponsoreid oma tegevuste läbi viimiseks

4.8

algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul

4.9

luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui
välismaal

5. ÕE-l on kohustus:
5.1

teavitada kooli juhtkonda ja hoolekogu ÕE poolt tehtud koolielu puudutavates
otsustes

5.2

lähtuda oma tegevuses õpilaste õigustest ja kohustustest

5.3

järgida kooli põhikirja ja kodukorda, pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE
vahelistest kokkulepetest

5.4

mitte sekkuda oma tegevusega õppeprotsessi

5.5

järgida koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid

5.6

õpeaasta lõpus teha kokkuvõte oma tegevusest ning teavitada sellest õpilaskonda

IV SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
6. ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus
6.1

põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek

6.2

põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli juhtkonna poolt

7. ÕE on kooli õpilaskonna kõrgem juhtorgan, mis on vähemalt 5 liikmeline ja kuhu
kuuluvad 5. - 9. klasside poolt valitud esindajad, kelle käitumine on eeskujulik või hea.
Kõik klassid ei ole kohustatud esindajat välja panema.
8. ÕE-sse valitakse üheks õppeaastaks ja valimine toimub I trimestril salajasel või avalikul
klassisisesel hääletamisel.
9. ÕE koosolekud toimuvad l kord nädalas või vastavalt vajadusele.
10. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega.

11. Vajadusel kutsub ÕE kokku õpilaskonna koosoleku. Seda juhul kui koolielu puudutava
küsimuse lahendamiseks on vaja laiemat arutelu.
12. ÕE erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli
juhtkond.
13. ÕE koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
14. ÕE pädevuses on:
14.1 valida enda hulgast
14.2

teha ettepanekuid ja avaldusi kooli juhtkonnale ja hoolekogule

14.3 muuta
14.4

president, asepresident ja teised ametiesindajad

ÕE põhimäärust

teha koostööd teiste õpilasesinduste ja muude organisatsioonidega.

15. ÕE koosolekud protokollitakse
16. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse 3-aastaks

V ÜMBERVALIMINE
17. Kui ÕE liige puudub vähemalt kolmelt järjestikuselt koosolekult põhjuseta, on ÕE-l õigus
see liige nimekirjast kustutada. Vajadusel korraldab klass oma õpilaskonna seas uue
liikme valimise.

VI LÕPETAMINE
18.ÕE ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku võib teha kooli juhtkond või ÕE ise
kui:
18.1

tegevus ei vasta põhimäärusele

18.2 tegevus

segab õppetööd

