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Kinnitatud Jüri Gümnaasiumi käskkirjaga 23.01.2014 nr 1-1/237 

 

Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus 

 

1. Üldsätted 

1.1. Jüri Gümnaasiumi õpilasesindus (edasipidi ÕE) on kooli aktiivsete õpilaste ühendus. 

1.2. ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

1.3. ÕE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhimäärusest 

ja koolis kehtivatest kordadest. 

 

2. Õpilasesinduse moodustamine 

2.1. Kõikide klasside õpilastel on õigus esitada oma kandidatuur ÕE-sse.  

2.2. ÕE toimib kahes erinevas vanuseastmes - 4.-9. klassid ja 10.-12. klassid.  

2.3. ÕE moodustatakse ülekooliliste valimiste teel, kus õpilaskond valib ÕE-sse liikmeid.  

2.4. ÕE liikmed moodustavad üldkogu. 

2.5. ÕE liikmeks kandideerija või ÕE liikme käitumishinne peab olema vähemalt 

„rahuldav“. 

2.6. ÕE-l on alalised struktuuriüksused (näiteks juhatus, toimkonnad), mida võib 

vastavalt vajadusele ümber korraldada. 

 

3. Õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus 

3.1. Õppe-ja kasvatustöö arengu toetamine, õpilaste vaba aja sisustamise võimalustele 

kaasaaitamine. 

3.2. Õpilaste omavahelise suhtlemise tihendamine ja kogemuste vahetamine nii kooli 

siseselt kui koolidevaheliselt. Informatsiooni edastamine kaasõpilastele. 

3.3. Teiste liitude liikmeks astumine. 

3.4. Õpilaskonna esindamine kooli põhimääruses sätestatud pädevuste piires koolisisestes 

suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 

3.5. Ettepanekute tegemine koolielu puudutavates küsimustes ja juhtkonnaga info 

vahetamine.  

3.6. Arvamuse avaldamine ja ettepanekute esitamine seadusandluses sätestatud 

koolidokumentide osas. 

3.7. Liikmete välja heitmine, kes ei täida ÕE põhimäärust. 
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4. Õpilasesinduse töökord 

4.1. ÕE kõrgeimaks organiks on üldkogu, kõik juhatuse vastuvõetud otsused arutatakse 

läbi või kinnitatakse hääletuse kaudu üldkogu koosolekul.  

4.2. Kõik üldkogu liikmed on hääleõiguslikud. 

4.3. Õppeaasta alguses koostab üldkogu ÕE õppeaasta põhise tegevuskava. 

4.4. Üldkogul on õigus tagandada ÕE (sh juhatuse) liikmeid. 

4.5. Üldkogu koosolekud toimuvad õppeaasta jooksul kokku lepitud aegadel ning 

koosolekuid puudutav informatsioon edastatakse meililisti kaudu. 

4.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on 50%+1 hääleõiguslikku liiget, otsused 

langetatakse avalikult ning lihthäälteenamusega. 

 

5. Liikme õigused ja kohustused 

5.1. Osaleda ÕE tegevuses ja täitma liikmelisusega seotud kohustusi.  

5.2. Olla informeeritud ÕE juhatuse tegevusest. 

5.3. Avaldada arvamust ja teha ettepanekuid ÕE tegevuse kohta. 

5.4. Avaldada umbusaldust ÕE liikmetele. 

5.5. Järgida koolis kehtivaid kordi, ÕE põhimäärust ja juhatuse otsuseid. 

5.6. Esindada vajadusel ÕE-d ja andma sellest ülevaate üldkogu koosolekul. 

5.6.1. Olla valitud kooli pedagoogilistesse üksustesse ÕE esindajana (näiteks 

õppenõukogu, hoolekogu). 

5.7. Katkestada oma liikmelisus ÕE-s. 

 

6. Toimkonnad  

6.1. ÕE võib moodustada alalisi ((näiteks õpilasüritused- ja projektid)) ja ajutisi 

toimkondi, mis tegelevad õppe- ja kasvatustöö arendustegevuste planeerimisega ja 

eestvedamisega.   

6.2. Alaliste toimkonna ülesanded ja vastutus määratletakse ÕE õppeaasta tegevuskavas.  

6.3. Alaliste toimkondade juhid valitakse üldkogu poolt häälteenamusega.  

6.4. Ajutise toimkonna juht valitakse juhatuse poolt ja selleks saavad kandideerida kõik 

õpilaskonna liikmed.  

 

7. Juhatus 

7.1. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, sekretär, toimkondade juhid ning 2-5 

lihtliiget. 
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7.2. Juhatuse liikmed valitakse ÕE üldkogu koosoleku hääletusel üheks õppeaastaks 

lihthäälteenamusega. Asepresidendi valib president. 

7.3. President ja asepresident valitakse üheks õppeaastaks. 

7.4. Juhatus koordineerib ja vastutab ÕE toimimise ja tegevuskava täitmise eest. 

7.5. Juhatusel on õigus kutsuda kokku erakorraline üldkogu koosolek. 

7.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 juhatuse liiget.  

7.7. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

7.8. Juhatuse koosolekud peetakse tavaliselt enne üldkogu koosolekut. 

7.9. Koosolekud protokollitakse ja protokollid säilitatakse vastavalt Jüri Gümnaasiumi 

asjaajamiskorrale.  

7.10. Presidendi õigused ja kohustused: 

7.10.1. ÕE juhatuse töö koordineerimine. 

7.10.2. ÕE koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine. 

7.10.3. ÕE esindamine ja huvide kaitsmine erinevatel tasanditel. 

7.10.4. Õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel osalemine. 

7.11. Asepresidendi õigused ja kohustused on: 

7.11.1. Presidendi puudumisel tema asendamine. 

7.11.2. Presidendi abistamine ÕE töö korraldamises. 

7.11.3. Õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel osalemine. 

 

8. Õpilasesinduse põhimäärus 

8.1. Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord sätestatakse Jüri Gümnaasiumi 

põhimääruses.  

8.2. Põhimääruse muutmist saab algatada, kui: 

8.2.1. Põhimäärus vajab parendamist. 

8.2.2. Põhimäärus on aegunud. 

8.2.3. Põhimäärus on vastuolus riigi seadusandlusega või koolis kehtivate 

kordadega. 

 

9. Tegevuse lõpetamine 

9.1. ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimäärusega koolis 

kehtivate dokumentidega või Eesti Vabariigi seadusandlusega.  


