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KINNTATUD 

direktori 12.01.2017 

 käskkirjaga nr  2-2/17 

 

PÕLVA KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS  

 

 

1. Üldsätted  
1.1. Põlva Kooli õpilasesindus (edaspidi „ÕE”) on Põlva Kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.  

1.2. ÕE liige on Põlva Kooli 5.-9. klassi õpilane, kes valitakse vabadel ja otsestel valimistel kõigi 

õpilaste poolt üheks õppeaastaks.  

1.3. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, 

Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.  

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

kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud, õpilasesindusele sihtotstarbeliselt 

eraldatud vahendeid, anda välja autasusid, omada häälekandjaid ja ringhäälingut.  

1.5. ÕE põhimääruse koostab ja võtab vastu õpilaskond ning kinnitab direktor.  

1.6. Põlva Kooli ÕE aadress on Kesk 25, Põlva, Eesti Vabariik. Kontaktisik on ÕE president.  

 

2. ÕE moodustamise kord  
2.1. Esimese ÕE valimised korraldab direktor hiljemalt ühe kuu jooksul õppeaasta algusest.  

2.2. ÕE valivad kõik kooli statsionaarses õppes õppivad õpilased. Igal õpilasel on üks hääl.  

2.3. ÕE-sse on võimalik kandideerida kõikidel 5. – 9. klassi õpilastel. Kandideerimiseks tuleb 

esitada vastavasisuline avaldus direktori poolt määratud isikule. 

2.4. Valimised on salajased. Valija saab tembeldatud sedeli, kirjutab sinna oma väljavalitud 

kandidaadi numbri ning toimetab sedeli valimiskasti.  

2.5. ÕE koosneb 15-st liikmest.  

2.6. Esimesel koosolekul valitakse salajasel hääletusel lihthäälteenamusega ÕE president ja 

asepresident.  

 

3. Eesmärgid  
3.1. Õpilaskonna esindamine. 

3.2. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees.  

3.3. Õpilaste huvide ning õiguste eest seismine.  

3.4. Kaasa aidata hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmisele.  

3.5. Säilitada ja arendada kooli traditsioone õpilaskonna kaudu.  

3.6. Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes 

õpetajate ja kooli juhtkonnaga.  

3.7. Vahendada õpilaste probleeme direktsiooni, hoolekogu ja õpilaskonna vahel.  

3.8. Organiseerida üritusi koolis.  

 

4. Õigused  

4.1. Valida oma esindaja Põlva Kooli hoolekogusse. ÕE esindajatel on õigus osaleda huvipooltega 

kokkuleppel kõigil õpilasi ja õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel. 

4.2. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda kooli direktori nõusolekul kooli õppenõukogu 

koosolekutel.  

4.3. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi. Teha ettepanekuid probleemide 

lahendamiseks.  

4.4. Algatada ja korraldada üritusi koolis. 

4.5. Esindada kooliõpilaste huve kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees ja teistes 

organisatsioonides.  

4.6. Saada koolilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  
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4.7. Õigus tasuta kasutada kooli ruume ja inventari oma tegevuste läbiviimiseks.  

4.8. Õigus esindada ja osaleda koolivälistes üritustes, mis on olulised ÕE liikmete 

enesetäiendamise või harimiseseisukohast.  

4.9. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega. 

 

5. Kohustused ja vastutus  
5.1. Kaitsta õpilaste huve  

5.2. Informeerida ÕE tegevustest huvijuhti ning vajadusel ka kooli juhtkonda ja õpetajaid. 

5.3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.  

5.4. Tagada ÕE järjepidevus õppeaasta jooksul.  

5.5. ÕE ei sekku mõjuva põhjuseta õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat.  

5.6. Põlva Kooli direktsioon võib kooskõlas seadustega ÕE nõusolekul anda talle täiendavaid 

ülesandeid.  

 

6. Töökord  
6.1. ÕE koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui kaks korda kuus.  

6.2. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.  

6.3. Koosoleku poolt tehtud otsus on jõustunud, kui selle poolt on hääletanud 50%+1 

otsustusvõimelisest ÕE koosoleku liikmetest. 

6.4. ÕE liikmed valivad endi hulgast salajasel hääletusel presidendi ja asepresidendi.  

6.4.1. Valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat.  

6.5. ÕE tegevust juhib president.  

6.6. ÕE liikmete, presidendi ja asepresidendi volituste kestvus on 1 õppeaasta. 

6.7. ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele dokumendi algusaastast veel 3 aastat.  

6.8. Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt, kooli kodulehelt ja 

teadetetahvlilt. Need klassid, mis ei ole esindatud ÕE-s, saavad informatsiooni klassivanemalt.  

6.9. ÕE koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.  

6.10. ÕE koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis.  

6.11. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollid on avalikud. Vajadusel 

saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele ja teistele 

asjasse puutuvatele isikutele.  

6.12. Vajaduse korral president või mõni muu ÕE liige esindab õpilaskonda aktustel ja 

vastuvõttudel.  

6.13. ÕE liige vabastatakse ennetähtaegselt juhul kui ta ei osale ÕE töös ja/või koosolekutel 

kolmel järjestikusel korral mõjuva põhjuseta, ei täida antud ülesandeid, ei järgi põhimäärust, rikub 

kooli kodukorda või tema tegevus kahjustab kooli mainet. Sel juhul kutsutakse ennetähtaegselt 

vabastatav liige kutse alusel ÕE koosolekule. Mitte ilmumise korral langetatakse otsus hääletuse 

teel. 

6.14. ÕE tööd koordineerib huvijuht, keda on selleks volitanud direktor. 

 

7. President  
7.1. ÕE president valitakse vabadel ja otsestel valimistel esimesel koosolekul. Hääletus on 

salajane. Esinduse presidendiks võib kandideerida iga esinduse liige. Hääleõigus on kõikidel 

esinduse liikmetel.  

7.2. Presidendi õigused ja kohustused: 

7.2.1. Olla ÕE tahte väljendajaks.  

7.2.2. Saada valitud selleks ettenähtud korras.  

7.2.3. Astuda tagasi.  

7.2.4. Kutsuda kokku ÕE koosolekud.  

7.2.5. Valmistada ette koosolekud.  

7.2.6. Koostada koostöös ülejäänud ÕE-ga tegevuskava.  

7.2.7. Osaleda kooli õppenõukogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga.  
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7.2.8. Esindada ÕE-d.  

7.3. ÕE presidendi ülesandeid täidab viimase äraolekul ÕE asepresident.  

7.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui:  

7.4.1. president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, 

õppeedukuse vms. põhjusel.  

7.4.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kooli põhimäärusele, president rikub või ei 

arvesta ÕE volitusi, ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.  

7.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli ja/või ÕE mainet.  

7.5. ÕE presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik asendaja.  

7.6. ÕE presidendi volitused lõppevad uue ÕE presidendi valimisega.  

7.7. Presidendi tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 50% + 1 ÕE liikmetest.  

 

8. Tegevuse lõpetamine  
8.1. ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 ÕE liikmetest.  

8.2. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos vastava põhjendusega 

võib teha president või 2/3 õpilaskogu liikmetest, samuti kooli juhtkond.  

8.2.1. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud ÕE jätkamise 

suunas, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest. 


