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PAIKUSE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Paikuse Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna (PGS § 60 lg 1).
1.2. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse
alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi (PGS § 60 lg 2).
1.3. Õpilaskonnal on õigus valida 6.-9. klasside õpilaste hulgast õpilasesindus (edaspidi tekstis
ÕE), kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires
koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. ÕE lähtub
oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest (PGS § 60 lg 3 p 4).
Kuulumine õpilasesindusse on vabatahtlik ning sinna võib kuuluda 6.-9. klassi õpilane, kes on
aktiivne ning peab kinni kooli kodukorrast.
1.4. Õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad
seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud
samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada (PGS § 60 lg 3 p 3).
1.5. Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning
töökord sätestatakse ÕE põhimääruses. ÕE põhimääruse koostavad õpilaskonna volitatud
esindajad, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud
koolitöötajatega. Õpilaskonna volitatud esindajad kiidavad õpilasesinduse põhimääruse heaks
kooli põhimääruses sätestatud korras. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse
kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab
direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud
õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab
kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada (PGS § 60 lg 3 p 5).
1.6. ÕE lähtub oma tegevuses kooli põhimäärusest ja käesolevast põhimäärusest.
1.7. ÕE moodustatakse üheks õppeaastaks vabatahtlikkuse alusel, esitades avalduse ÕE
juhendajale.

2. EESMÄRGID
2.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine. ÕE lahendab õpilaste ja õpetajate
vahelisi konflikte ning kaasab vajadusel teisi spetsialiste.
2.1.2. Kooli traditsioonide säilitamisele ja arendamisele kaasa aitamine.
2.1.3. Mitmekülgse, loova tegevuse kaudu aidata kaasa koolielu korraldamisele ja õpilastele
positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomisele.
2.1.4. Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga; aidata sisustada õpilaste vaba aega ÕE ettevõtmiste kaudu,
viia läbi koolielu elavdavaid üritusi.
2.1.5. ÕE koostöö teiste õpilasesindustega.
2.1.6. Korraldada koolielu elavdavaid ühisüritusi.

2.1.7. Vahendada õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahelist informatsiooni.

3. ÕIGUSED
3.1. ÕE määrab esindaja kooli õppenõukogusse (PGS § 72 lg 2).
3.2. Õpilaskonna esindajana võib ÕE pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist
puudutavate vaidlusküsimuste korral (PGS § 73 lg 11).
3.3. ÕE avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste kohta (PGS § 17 lg 2).
3.4. ÕE avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta (PGS § 67 lg 2).
3.5. ÕE avaldab arvamust kodukorra ja selle muudatuste kohta (PGS § 68 lg 2).

4. KOHUSTUSED
4.1. ÕE on kohustatud:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Järgima kooli põhimäärust ja kodukorda, pidades kinni kõikidest kokkulepetest.
Järgima koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone.
Võtma osa ÕE koosolekutest.
Täitma endale ÕE-ga võetud kohustusi.
Kaitsma õpilaste huve koolis ja väljaspool seda.
Mitte sekkuma otseselt õppeprotsessi.
Toetama kooli positiivse mainet.

5. TÖÖKORRALDUS
5.1. Õpilasesindust juhib juhtkond, kuhu kuuluvad president ja asepresident, kes valitakse
esinduse liikmete salajasel hääletamisel. President ja asepresident valitakse ÕE koosolekul
täishäälteenamusega üheks õppeaastaks. Enim hääli saanud isik saab presidendiks ning
temast järgmine asepresidendiks.
5.2. Juhtkonna ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust.
5.3. Presidendi pädevuses on:
5.3.1. Esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel
5.3.2. Vajadusel määrata end esindama kompetentne inimene.
5.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kaks kolmandikku
ÕE liikmetest, kui
5.4.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse tõttu vm põhjusel.
5.4.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhikirjale, kooli põhikirjale või ta ei täida või rikub
talle antud volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi.
5.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.
5.5. Asepresidendiks saab presidendi valimistel teiseks tulnud kandidaat.
5.5.1. Teise kandidaadi puudumisel valitakse asepresident ÕE liikmete hulgast
lihthäälteenamusega.
5.5.2. Asepresident valitakse ametisse üheks aastaks.
5.5.3. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.

5.6.

ÕE moodustatakse igal aastal ministeeriumid. Ministeeriumite ülesandeks on koordineerida
ÕE tööd. Ministeeriumid valivad endale ministri, kes koordineerib ministeeriumi tööd.
5.7. ÕE-l on kohustus kohtuda koosolekutel vähemalt kaks korda kuus. Koosoleku võib kokku
kutsuda ÕE juhendaja, ÕE president või asepresident, kooli juhtkond või ÕE liikmed.
Vastavalt vajadusele võib koosolekuid korraldada tihedamini.
5.8. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest. Otsused võetakse
vastu lihthäälteenamusega.
5.9. Koosoleku otsused võetakse vastu avaliku või salajase hääletamise teel. Igal liikmel on üks
hääl. Kõik isikuvalimised on salajased. Ülejäänud hääletamised, kas on salajane või avalik,
otsustab president.
5.10. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse ning kõik protokollid säilitakse.
5.11. Koosolekut juhatab ÕE esindaja, vajadusel toetab ja suunab ÕE juhendaja.
5.12. ÕE koosoleku pädevuses on:
5.12.1. Põhimääruse vastuvõtmine.
5.12.2. Põhimääruse muutmine.
5.12.3. Presidendi ja asepresidendi valimine.
5.12.4. ÕE reorganiseerimise vajaduse otsustamine.
5.12.5. Ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule.
5.12.6. Uute liikmete vastuvõtmine.
5.13. ÕE-st liikme vabastamise kohta või viiel järjestikusel koosolekul või tema tegevus ei vasta
põhikirjale või kui ta ei täida talle antud ülesandeid.
5.14. Oma tegevuses ÕE lähtub kooli töökavast koostöös kooli juhtkonnaga.
5.15. Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras
(PGS § 40 lg 2).

6. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE
6.1. ÕE liikmed võivad teha ettepaneku põhimääruse muutmiseks.
6.2. Põhimääruse muutmise ettepanekut peab toetama konkreetne argument.
6.3. Kui ettepanek on põhjendatud, läheb muudatus hääletamisele.
6.4. Põhimäärust saab muuta vaid häälteenamusel.

7. TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
7.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos vastava
põhjendusega võib teha president või 2/3 õpilasesinduse liikmetest, samuti kooli juhtkond.
7.3. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse
jätkamise suundade, sihtotstarbeliste summade kasutamise või üleandmise kohta.
7.4. Õpilasesinduse reorganiseerimisel uue õpilasesinduse moodustamist ei loeta õpilasesinduse
asutamiseks.

