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1. Üldsätted 

1.1 Õpilasesindus on kooli 5.-9.klasside õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik 

ühendus. 

1.2 Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhikirjast ja käesolevast 

tegevusjuhendist. 

2. Eesmärgid 

2.1 Kooli õpilaste vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaskonna huvide väljendamine ja 

kaitsmine. 

2.2 Kooli traditsioonide järgimine ja arendamine. 

2.3 Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, 

õpetajate ning juhtkonna suhtes ning probleemide lahendamisele kaasa aitamine. 

2.4 Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine. 

2.5 Kaasa aitamine kooli omanäolisemaks muutmisel. 

3. Õpilasesinduse õigused ja kohustused 

Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus: 

3.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuste organiseerimisel, 

3.2 kaitsta õpilaste huvisid kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees, 

3.3 osaleda koolisisestel koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga, 

3.4 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul,  

3.5 vastutada enda poolt korraldatud ürituste eest, 

3.6 luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega. 

3.7 Õpilasesindus kohustub järgima kooli põhikirja ja kodukorda, samuti kinni pidama  

kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest, 

3.8 Õpilasesindusel ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi, ega ignoreerida 

õppemetoodikat. 

4. Sisekorraldus ja juhtimine 

4.1 Põhikirja võtab vastu õpilaskogu esimene koosolek lihthäälteenamusega. 

4.2 Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt. 

4.3 Õpilasesindus on kooli õpilaste omavalitsuse kõrgemaks juhtimise organiks, kuhu 

kuuluvad 5.-9.klasside poolt volitatud hääleõiguslikud esindajad. 

4.4 Õpilasesinduse tegevus toimub üldjoontes pärast õppetööd ja –aega. 

4.5 Õpilasesindus kutsutakse kokku üks kord kuus. 

4.6 Õpilasesinduse volitused kestavad ühe õppeaasta. 

4.7 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda soovib 2/3 õpilasesinduse 

liikmetest. 

4.8 Õpilasesindus valib salajasel hääletusel presidendi ja asepresidendi. 

4.9 Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel 



4.10 Õpilasesinduse koosoleku läbiviimine protokollitakse ja otsused 

formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

president või asepresident. 

4.11 President,  asepresident ja revident valitakse õpilasesinduse poolt 

hääletamise teel üheks õppeaastaks. 

5. Juhatuse ülesanded 

5.1 Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja revidendist. 

5.2 Juhatuse ülesanneteks vastutada õpilasesinduse poolt vastu võetud otsuste 

täideviimise eest. 

5.3 Võtta vastu otsuseid õpilaste vääritut käitumist puudutavates küsimustes. 

5.4 Esindada õpilaskogu õppenõukogu juures. 

5.5 Teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste organiseerimiseks, valida eestvedajad. 

5.6 Korjanduste teel, samuti annetatud ja kooli poolt ürituste läbiviimiseks eraldatud 

rahaliste vahendite kasutamise otsustamine. 

5.7 Igal juhatuse liikmel on otsustamisel üks hääl. 

6. Presidendi ülesanded ja kohustused 

6.1 Presidendi ülesanneteks on koordineerida Õpilasesinduse tegevust ning juhatuse 

tööd. 

6.2 Presidendi pädevuses on osaleda kooli õppenõukogu-, hoolekogu ja juhtkonna töös 

vastavalt kokkuleppele ja Õpilasesinduse volitusi arvestades. 

6.3 Esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel. 

6.4 Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 

Õpilasesinduse liikmetest, kui 

6.4.1 president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, 

tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjustel 

6.4.2 Presidendi tegevus ei vasta Õpilasesinduse põhimäärusele või kooli põhikirjale, ta 

ei täida oma volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepitud tingimusi. 

6.4.3 Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet. 

7. Asepresident 

7.1 Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat. 

7.2 Asepresidendi ametiaeg on üks õppeaasta. 

7.3 Asepresident vastutab koos presidendiga Õpilasesinduse funktsioonide täitmise 

eest. 

7.4 Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi. 

7.5 Asepresident võib esindada Õpilasesinduse liikmeid volituse alusel. 

7.6 Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 

Õpilasesinduse liikmetest või Õpilasesinduse president samadel asjaoludel kui 

toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või asendamine 

8. Revident 

Revidendi ülesandeks on: 

8.1 kontrollida Õpilasesinduse rahaliste vahendite liikumist ja kasutamist, 

8.2 kontrollida Õpilasesindusele kuuluva vara kasutamist,  

8.3 esitada Õpilasesinduse koosolekul revisjoni aruanne, 

8.4 revidendil on õigus saada teavet kooli juhtkonnalt Õpilasesinduse tegevuse 

toetuseks ettenähtud rahalistest vahenditest. 



8.5 Revidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 

Õpilasesinduse liikmetest või Õpilasesinduse president samadel asjaoludel kui 

toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või asendamine 

  


