Viluste Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus
Kinnitatud Viluste PK direktori kk 05.04.2019. a nr 17 – 1.3

Viluste Põhikooli õpilasesinduse põhmäärus kehtestatakse „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse“ (Riigikogu 9. juunil 2010. a seadus) § 60 lg (5) alusel.

§ 1. ÜLDSÄTTED
(1) Viluste Põhikooli õpilased moodustavad õpilaskonna.
(2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas
seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi (PGS § 60
lg 3 p 1).
(3) Õpilaskonnal on õigus astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu (PGS § 60 lg 3
p 2).
(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).
(5) Õpilaskonnal on õigus valida 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 4).
(6) Viluste Põhikooli ÕE koosneb 1.-9. klassi õpilaste esindustest, igast klassist
kaks klassi poolt volitatud hääleõiguslikku esindajat.
(7) Kuulumine õpilasesindusse on vabatahtlik ning sinna võib kuuluda 1.-9. klassi
õpilane, kes on aktiivne ning peab kinni kooli kodukorrast.
(8) ÕE lähtub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest kooli juhtkonna
ja õpilasesinduse vahel ja käesolevast põhikirjast.
(9) ÕE põhimääruse koostab ja võtab vastu õpilaskond ning kinnitab direktor.

§ 2. TÖÖKORRALDUS
(1) ÕE valitakse klassides lihthäälteenamusega kõikide õpilaste poolt hiljemalt
iga aasta 10. septembriks (PGS § 60 lg 6).
(2) ÕE koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus ning need protokollitakse.
(3) ÕE nimekiri kinnitatakse õpilasesinduse esimesel koosolekul.
(4) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega protokollija ning õpilaste
esindaja õppenõukogusse ja hoolekogusse.
(5) Väljalangenud õpilase asemele on klassil õigus esitada uus kandidaat.
(6) Koosolekut juhatab ÕE esindaja, vajadusel toetab ja suunab huvijuht.
(7) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ÕE liikmetest.
(8) Koosoleku otsuseid võetakse vastu avaliku hääletuse teel, lihthäälteenamuse

alusel.
(9) Koosoleku otsused on kooli õpilaskonnale kohustuslikud.

(10)
ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga võimalus kasutada oma üritusteks kooli ruume ja võimaluse
korral saada kooli poolt rahalist toetust.

§ 3. EESMÄRGID
Õpilasesinduse tegevuse eesmärgiks on:
(1) tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke
õigusi;
(2) mitmekülgse, loova tegevuse kaudu aidata kaasa koolielu korraldamisele ja
õpilastele eakohase, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomisele;
(3) järgida ja edendada kooli traditsioone, kujundada sallivat avatud suhtumist
maailma ja inimeste mitmekesisusse;
(4) kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes,
suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga; aidata sisustada õpilaste vaba aega
ÕE ettevõtmiste kaudu;
(5) vahendada õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahelist informatsiooni;
(6) aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks.
(7) teha koostööd teiste õpilasesindustega.

§ 4. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED
Õpilasesindus:
(1) nimetab ÕE esindaja kooli hoolekogusse (PGS § 73 2);
(2) määrab ÕE esindaja kooli õppenõukogusse (PGS § 72 lg 2);
(3) teeb ettepanekuid ja kaitseb õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu
ees;
(4) õpilaskonna esindajana võib pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja
kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral (PGS § 73 lg 11);
(5) avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste kohta (PGS § 17 lg 2);
(6) avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta (PGS § 67 lg 2);
(7) avaldab arvamust kodukorra ja selle muudatuste kohta (PGS § 68 lg 2).
Õpilasesindusel on õigus:
(1) osaleda koolisisestel koosolekutel ja nõupidamistel ning õppenõukogu ja
hoolekogu koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
(2) osaleda kooli tegevuse korraldamisel;
(3) algatada ja korraldada kooli üritusi juhtkonna nõusolekul;
(4) viia läbi küsitlusi õpilaste seas ning lähtuvalt tulemustest teha ettepanekuid
asjaomastele isikutele;
(5) kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt
ainelist abi oma eesmärkide realiseerimiseks;
(6) arendada koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, esindada
õpilaskonda nende organisatsioonide liikmeks astumise taotlemisel;
(7) luua sidemeid teiste koolide õpilasorganisatsioonidega.

§ 5. ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED
Õpilasesindus on kohustatud:
(1) järgima kooli põhimäärust ja kodukorda, pidades kinni kõikidest
kokkulepetest;
(2) järgima koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone;
(3) võtma osa ÕE koosolekutest;
(4) täitma endale ÕE-ga võetud kohustusi;
(5) kaitsma õpilaste huve koolis ja väljaspool seda;
(6) mitte sekkuma otseselt õppeprotsessi.

§ 6 LÕPETAMINE
(1) ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, kooli
põhimääruse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
(2) Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb õpilasesinduse esindaja või 1/3 ÕE
liikmetest.
(3) Otsuse ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb ÕE koosolek.

