
NOORUSE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Nooruse Kooli Õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus õpilasesinduse

teostamiseks Nooruse Koolis (edaspidises tekstis kool).

1.2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, kooli

põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning kokkulepetest kooli juhtkonna ja

õpilasesinduse vahel.

1.3. Õpilasesindusel on oma infostend ja dokumentatsioon.

1.4. Õpilasesinduse postiaadress on: Nooruse 1, 93816, Kuressaare.

1.5. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik.

1.6. Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 6.-9. klasside

poolt valitud esindajad.

2. EESMÄRGID

2.1. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;

2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;

2.1.3. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes

õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

2.1.4. muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks;

2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

2.1.6. Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees

2.1.7. Kooli traditsioonide järgimine ja arendamine.

2.1.8. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel,

õpetajate ning juhtkonna suhtes, tekkinud probleemidele sobivate lahenduste väljatöötamine

ja rakendamine.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus:

2.2.1. kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja

õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;



2.2.2. delegeerib oma esindaja  liikmena kooli hoolekogusse;

2.2.3. algatab ja korraldab õpilasüritusi;

2.2.4. koostab õpilasesinduse tegevuskava;

2.3. Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust ja töökorralduse reegleid, peab kinni kooli

juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

3. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

3.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus;

3.2. Põhimääruse võtab vastu või muudab õpilasesinduse koosolek 2/3 häälteenamusega;

3.3. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.

3.4. Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks.

3.5. Õpilasesindus tuleb kokku vähemalt 1 kord nädalas.

3.6. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50% õpilasesinduse

liikmetest. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

3.7. Igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl.

3.8. Õpilasesinduse pädevuses on:

3.8.1. õpilasesinduse tegevuskava kinnitamine;

3.8.2. otsuste tegemine kooliürituste korraldamiseks;

3.8.3. ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja

hoolekogule;

3.8.4. õpilasesinduse põhimääruse vastuvõtmine;

3.8.5. õpilasesinduse liikme, presidendi ja asepresidendi volitamine, täitmaks

õpilasesinduse otsustest tulenevaid ülesandeid.

3.9. Õpilasesinduse koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis.

3.10.Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3.11.Protokollidega on õigus tutvuda kõigil õpilasesinduse liikmetel. Vajadusel saadetakse

protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele jne.

3.12.Õpilasesinduse otsused on ülimuslikud presidendi ja asepresidentide otsuste üle.

4. LIIGE

4.1.Õpilasesinduse liikme õigusteks on:

4.1.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;



4.1.2. teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks;

4.1.3. olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest;

4.1.5. saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning

projektide organiseerimisel;

4.1.6. teha ettepanek presidendi ja/või asepresidendi tagasikutsumises.

4.2. Õpilasesinduse liikme kohustusteks on:

4.2.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;

4.2.2. järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhimäärust;

4.2.3. täita endale võetud kohustusi;

4.2.4. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest.

5. JUHTIMINE

5.1. Õpilasesinduse juhatus

5.1 Juhatus on 2-liikmeline.

5.1.2  Juhatusse valitakse vähemalt üks liige nii 6.-7. klassist ja 8.-9. klassist

5.1.3. Juhatuse liikmed valitakse õpilasesinduse liikmete seast.

5.1.4. Juhatus koosneb presidendist ja asepresidendist.

5.1.5. Juhatuse ülesandeks on:

•Õpilasesinduse igapäevase töö korraldamine;

•Õpilasesinduse töö kooskõla kontrollimine põhimäärusega;

•Õpilasesinduse ja õpilaskonna esindamine;

•Õpilasesinduse ja õpilaskonna esindamine ja vajadusel esindajate määramine.

5.1.6. Juhatuse liikmete volitused kestavad ühe õppeaasta.

5.1.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

5.1.8 Vastutab koosolekute kokkukutsumise ja päevakorra eest.

5.2. Õpilasesinduse president ja asepresident

5.2.1  Juhib ja korraldab juhatuse tegevust, viib vastavalt vajadusele läbi juhatuse

koosolekud.

5.2.2 Esindab õpilasesindust

5.2.3 Asepresident asendab vajadusel presidenti ning osaleb juhatuse töös vastavalt

sisemisele tööjaotusele.



6. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.

6.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos

vastava põhjendusega võib teha president või 2/3 õpilasesinduse liikmetest, samuti

kooli juhtkond.

6.3. Õpilasesinduse reorganiseerimisel uue õpilasesinduse moodustamist ei loeta

õpilasesinduse asutamiseks.

LISA 1. NOORUSE KOOLI ÕPILASESINDUSE VALIMISE KORD

1.Nooruse kooli õpilasesindus valitakse Kooli 6.-9. klasside õpilaste hulgast.

2.Õpilasesinduse valimises on hääleõiguslikud 6.-9. klasside õpilased.

3.Õpilasesinduse valimised toimuvad õpilasesinduse koosoleku poolt määratud ajal ja viisil.

4.Kandidatuur tuleb esitada õpilasesinduse koosolekul määratud ajaks.

5.Kandideerimine on vabatahtlik.

6.Õpilasesinduse kandidaat annab kandideerimiseks nõusoleku, täidab vastavad ülesanded

ning esitab selle õpilasesinduse juhatusele.

7.Kandidaatide nimekirjad avalikustatakse kõikides võimalikes õpilasesinduse infokanalites

vähemalt 3 päeva enne valimisi.

8.Iga valimisõigust omav õpilane omab ühte häält.

9. Valimistulemused kehtivad, kui valimisprotsent ületab 50% hääleõiguslikest õpilastest.


