LEISI KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leisi Kooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus,
kuhu kuuluvad Leisi Kooli (edaspidi kool) 5.-9. klasside poolt valitud esindajad.
1.2. ÕE juhindub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest, kokkulepetest
kooli juhtkonna ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.3. ÕE

esindab

õpilaskonda

koolisisestes

suhetes

ning

suhetes

kooliväliste

organisatsioonide või asutustega.
1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus
kasutada tasuta kooli kui haridusasutuse rekvisiite, ruume ja kooli eelarvesse kantud
ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.

2. EESMÄRGID
2.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi,
õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
2.1.3. järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.4. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

3. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele
kooli juhtkonnaga;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt
ainelist abi oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja teha sellest tulenevalt parendusettepanekuid;
3.1.5. algatada ja teostada projekte kooli juhtkonna nõusolekul;
3.1.6. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui
välismaal;

3.1.8. esindada kooli õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning teistes
organisatsioonides;
3.1.9. võrdsetel

alustel

kaasa

rääkida

kooli

juhtkonnas,

õppenõukogus,

tervisenõukogus ja hoolekogus kõigis koolielu puudutavates küsimustes,
määrates töögruppidesse oma esindaja;
3.1.10. välja anda koolitus- ja reklaamimaterjale, perioodilisi väljaandeid.
3.2. ÕE-l on kohustus:
3.2.1. kaitsta õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja õppenõukogu
ees, samuti väljaspool kooli;
3.2.2. järgida kooli põhimäärust ja sisekorraeeskirju, pidada kinni kooli juhtkonna ja
ÕE vahelistest kokkulepetest;
3.2.3. aktsepteerida õppemetoodikat ja õppeprotsessi;
3.2.4. anda tagasisidet ÕE tegevusest õpilaskonnale vähemalt üks kord aastas.

4. SISEKORD
4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus.
4.1.1. Põhimääruse võtab vastu või muudab ÕE koosolek lihthäälteenamusega.
4.1.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
4.2. ÕE koosolekud
4.2.1. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala
jooksul. Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib eelmise aasta ÕE
president.
4.2.2. ÕE president kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid
vähemalt korra õppeveerandi jooksul.
4.2.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või
kooli juhtkond.
4.2.4. Koosolekut juhatab president. Tema puudumisel asepresident, viimase
puudumisel kõige vanem hääleõiguslik esindaja.
4.2.5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50%+1 ÕE liikmetest. ÕE
otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.2.6. ÕE otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel v.a juhul kui on tegemist
isiku valimistega või salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige.
4.2.7. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis.
Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.2.8. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil
ÕE liikmetel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele,
kooli juhtkonnale, õpetajatele jne.
4.3. ÕE pädevuses on:
4.3.1. ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule,
hoolekogule, kohalikule omavalitsusele ja EÕEL-ile;
4.3.2. ÕE põhimääruse koostamine, muutmine ja kooskõlastamine;
4.3.3. teiste õpilasesinduste, kohalike või üleriigiliste organisatsioonidega ühinemise
ja/või koostöö algatamise otsustamine;
4.3.4. ÕE tegevuskava kinnitamine;
4.3.5. otsuste tegemine ÕE ürituste korraldamiseks;
4.3.6. korjanduse või annetuste teel laekunud summade ning sihtotstarbeliste
vahendite kasutamise üle otsustamine

5. ÕE LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. ÕE koosseisu kuuluvad 5.-12. klasside esindajaid, kes on nõus kandma ÕE
põhimäärusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
5.2. ÕE liikmeks saab astuda õpilane, kelle on endi seast esindama valinud klass.
5.3. ÕE liikmel on õigus:
5.3.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;
5.3.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja töö tõhustamiseks;
5.3.3. saada ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja projektide
organiseerimisel;
5.3.4. olla töögrupi juht;
5.3.5. esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel;
5.3.6. peatada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused;
5.4. ÕE liikmel on kohustus:
5.4.1. järgida ÕE otsuseid ning põhimäärust;
5.4.2. täita endale võetud kohustusi;
5.4.3. anda ÕE-le põhjendatud nõudmisel aru oma tegevusest;
5.4.4. võtta osa koosolekutest, kus tema osalus on vajalik, lähtudes liikme rollist ÕEs ning osalemise võimatuse selgumisel teatada sellest viivitamatult presidendile;
5.5. ÕE liikme volitused lõppevad:
5.5.1. liikme isikliku avalduse alusel;
5.5.2. koolist lahkumisega;

5.5.3. ÕE liikme, kooli juhtkonna või õppenõukogu ettepanekul ÕE koosoleku
otsusega.

6. ÕE JUHATUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. ÕE-d juhib president, kellel on kaks asetäitjat: aseesimees ja sekretär. Nemad
moodustavad kahe valitud lihtliikmega ÕE juhatuse.
6.2. Juhatus valitakse ÕE poolt demokraatliku hääletamise teel üheks õppeaastaks.
6.3. ÕE juhatusel on õigus ÕE tööst välja lülitada või taotleda ümbervalimist klassidelt,
kelle esindajad ei osale ÕE töös regulaarselt ning ei täida neile usaldatud ülesandeid.
6.4. On õigus kokku kutsuda ÕE erakorraline koosolek.
6.5. Juhatus valmistab ette ÕE koosolekuid, kontrollib ÕE vastuvõetud otsuste täitmist.
6.6. Teatab eelnevalt õppenõukogu juhatajale ÕE esindaja osalusest õppenõukogu
koosolekul.
6.7. Esitab kooli õpilaskonnale aruande ÕE tööst möödunud õppeaastal ja valmistab ette
esimese ÕE koosoleku uuel õppeaastal.

7. ÕE PRESIDENT JA ASEPRESIDENT
7.1. Presidendi ja asepresidendi valimise kord.
7.1.1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik ÕE liikmed. Igal liikmel on üks hääl.
7.1.2. Presidendi ja asepresidendi valimised toimuvad hiljemalt teisel kuul õppeaasta
algusest.
7.1.3. Presidendiks võib kandideerida ÕE liige.
7.2. Presidendi õigused ja kohustused:
7.2.1. õigus kutsuda kokku ja kohustus ette valmistada koosolekuid;
7.2.2. õigus määrata ÕE liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud ÕE otsuste
täitmiseks;
7.2.3. õigus esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel;
7.2.4. õigus astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused;
7.2.5. kohustus koostada ja muuta ÕE toimimiseks vajalikke alusdokumente
koostöös selleks määratud töögrupiga;
7.2.6. kohustus vastutada ÕE funktsioonide täitmise eest;
7.2.7. kohustus anda aru ÕE-le oma tegevusest
7.2.8. kohustus anda tagasisidet õpilaskogule, kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja
hoolekogule ÕE tegevusest.
7.3. Asepresidendi õigused ja kohustused:

7.3.1. õigus saada volitatud ÕE-d esindama presidendi puudumise korral;
7.3.2. õigus astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused;
7.3.3. kohustus vastutada ÕE funktsioonide täitmise eest;
7.3.4. kohustus anda tagasisidet presidendile ja ÕE-le oma tegevusest.
7.4. Presidendi/asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕEle võib teha, kui :
7.4.1. president/asepresident ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese
aktiivsuse, tervisliku seisundi või muul mõjuval põhjusel;
7.4.2. presidendi/asepresidendi tegevus ei vasta ÕE ja/või kooli põhimäärusele, Eesti
vabariigi seadusandlusele või muudele õigusaktidele;
7.4.3. president/asepresident rikub ÕE volitusi;
7.4.4. president/asepresident ei täida erinevate koostööpartneritega sõlmitud
kokkuleppeid;
7.4.5. presidendi/asepresidendi tegevus kahjustab kooli ja/või õpilaskonna mainet.
7.4.6. presidendi/asepresidendi tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 2/3
ÕE liikmetest.
7.4.7. Presidendi/asepresidendi tagandamisel valib järgmine korraline ÕE koosolek
uue presidendi/asepresidendi oma liikmete hulgast. Endine president/asepresident
jääb ÕE liikmeks.

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus või
2/3 ÕE liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
8.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ning reorganiseerimise puhul peavad olema tehtud
ettepanekud uue ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või
üleandmisest.

Vastu võetud Leisi Kooli ÕE koosolekul 09.10.2019

