
Kinnitatud direktori 02.01.2020 käskkirjaga 5-3/nr 26 

VASTSE-KUUSTE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 4.-9. 

klasside poolt valitud esindajad vabatahtlikkuse ja motiveerituse alusel. Soovituslik 

arv on kuni kaks esindajat igast klassist.  

1.2. Iga õppeaasta algul toimuvad valimised, mille organiseerib eelmise aasta ÕE.  

1.3. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest (lepingutest) kooli 

juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja heast 

tavast. 

1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus 

kasutada kooli rekvisiite (tempel, blankett jms) ja ruume. 

1.5. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu. 

1.6. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks, 

mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega. 

1.7. ÕE on moodustatud määramata ajaks. ÕE koosseis valitakse üheks õppeaastaks. 

1.8. Eelarvevahendite olemasolul on ÕE-l õigus saada toetust ürituste korraldamiseks. 

Toetuse saamise eelduseks on kooli juhtkonna poolt kinnitatud tegevuskava.    

II TEGEVUSE ÜLESANDED 

2.1. Õpilasesinduse tegevuse ülesanded on: 

2.1.2. seista õpilaste seaduslike õiguste ja huvide ees; 

2.1.3. esindada õpilasi, edastada nende arvamusi juhtkonnale ja õppenõukogule; 

2.1.4. teha koostööd õpilaste, kooli juhtkonna ja erinevate partneritega meeldiva õppe- ja 

suhtluskeskkonna loomiseks ja koolielu huvitavamaks muutmiseks; 

2.1.5. suurendada noorte osalust ühistegevuses, aidata kaasa kodanikuühiskonna 

arendamisele; 

2.1.6. kujundada koolis häid tavasid ja ühtset väärtusruumi; 

2.1.7. hoida ja arendada kooli traditsioone; 

2.1.8. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse, riigi ja rahvusvahelisel tasandil. 

III ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 



3.1. Kooskõlas kooli põhikirja, kehtivate seaduste ja käesoleva ÕE põhikirjaga on ÕE-l õigus 

oma eesmärkide saavutamiseks: 

3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 

3.1.2. osaleda nõupidamistel ja koosolekul vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga; 

3.1.3. kooli juhtkonna nõusolekul algatada ja viia läbi erinevaid üritusi; 

3.1.4. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli; 

3.1.5. teha ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning materiaalse olukorra 

parandamiseks; 

3.1.6. viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi ja nendest tulenevalt teha 

ettepanekuid asjaomastele isikutele; 

3.1.7. kasutada tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks. 

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l ja selle liikmetel kohustus: 

3.2.1. järgida kooli põhikirja ja kodukorda ning kinni pidada juhtkonnaga sõlmitud 

kokkulepetest; 

3.2.2.olla eeskujuks klassi- ja koolikaaslastele; 

3.2.3. edastada info ja vajadusel selgitada ÕE-e otsuseid klassikaaslastele ja klassijuhatajale; 

3.2.4. vastutada ÕE-e otsuste eest; 

3.2.5. osaleda ÕE-e koosolekutel. Kui puudumiseks on mõjuv põhjus, võib ta määrata endale 

asendaja, kes edastab talle vajaliku info; 

3.2.6. tegutseda igas olukorras kooli huvides, hoolitseda kooli maine ja traditsioonide 

säilimise eest. 

IV JUHTIMINE 

4.1. ÕE-e korraline koosolek toimub vähemalt kord kuus. Koosoleku toimumise päevad 

lepitakse kokku iga poolaasta alguses.  

4.2. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku 

ÕE-e liikmetest, kooli juhtkonna nõudmisel või kui tekkinud probleem vajab kohest 

lahendamist. 

4.3. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 51% liikmetest. 

4.4. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhimääruse muutmise otsus, 

mille poolt hääletab 51% liikmetest. 



4.5. Otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Igal ÕE liikmel on üks hääl, kaasa 

arvatud juhatuse valimisel, kus hääl antakse ühe kandidaadi poolt. 

4.6. Koosolekuid protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis, protokollid säilitatakse 

paberkandjal koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega. 

4.7. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori ja ÕE presidendi poolt. 

4.8. Esinduse tegevust juhib juhatus 

4.8.1. Juhatus koosneb õpilasesinduse presidendist ning kolmest õpialsesinduse poolt valitud 

liikmest. 

4.9. Juhatuse tööülesanded  

4.9.1. Juhatuse ülesanded on: 

- Koostada õpilasesinduse tegevuskava. 

- Volitada presidenti või teist juhatuse liiget täitma õpilasesinduse või juhatuse otsustest 

tulenevaid ülesandeid. 

-Võtta vastu otsuseid kooli direktori, õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse liikmete, 

samuti kooli õpilaste ettepanekute läbiviimiseks. 

-Volitada presidenti või juhatuse liiget allkirjastama kokkuleppeid kooli direktoriga. 

- Täita kooli direktoriga sõlmitud kokkuleppeid. 

-Otsustada korjanduse teel, samuti annetatud või kooli eelarves õpilasesinduse tegevuseks 

võimaldatud rahaliste vahendite kasutamise üle. 

- anda õpilasesindusele ja presidendile aru oma tegevusest. 

4.9.2. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega kohalviibivate juhatuse liikmete 

arvust avaliku hääletamise teel. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 

50%+1 juhatuse liikmetest (nende hulgas president). Häälte võrdsel jagunemisel jõustub 

otsus, mille poolt hääletas president. 

4.9.3. Juhatuse kutsub kokku president või 50%+1 juhatuse liikmetest, näidates ära arutusele 

tulevad päevakorrapunktid. 

4.9.4. Ettepaneku juhatuse kokkukutsumiseks saab teha ka kooli direktor või õppenõukogu, 

näidates ära arutamisele tuleva(d) küsimuse(d). 

4.9.5. Juhatuse liikmel on võimalik tagasi astuda. 

V LIIKMED 

5.1. ÕE-e liikme volitused kehtivad üks aasta.  



5.2. Juhatuse liige jääb ametisse järgmiste valimisteni, lahkumisavalduse esitamiseni või 

erakorralise välja arvamiseni (kooli maine kahjustamine, õigusvastase teo toimepanek vms). 

5.3. ÕE-e liikme võib välja arvata, kui 

5.3.1. ta on koosolekult põhjuseta puudunud 3 järjestikust korda; 

5.3.2  ta ei täida ÕE poolt talle antud ülesandeid ja kohustusi; 

5.3.3. ta ei võta osa ÕE poolt korraldatud projektidest ja üritustest; 

5.3.4 tal on mitterahuldav õppeedukus. 

VI VALIMISKORD 

6.1.Igal sügisel valitakse uued liikmed järgmisesse koosseisu. 

6.2.  Igast klassist peab olema esindatud vähemalt 2 õpilast, v.a erandjuhul. 

6.3. Valitud ÕE liige kinnitab kirjalikult oma nõusolekut täita kõiki punkte ÕOV 

põhimääruses. 

VII LÕPETAMINE 

7.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetatamiseks võib teha president, juhatus või 2/3 

liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast. 

7.2. Põhjenduses peab olema esitatud ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste 

summade kasutamisest või üle andmisest. 


