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TARVASTU GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

 

1 ÜLDSÄTTED 

1.1  Tarvastu Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Tarvastu Gümnaasiumi  õpilasi 
esindav vabatahtlik organisatsioon, kuhu saavad kuuluda 6. – 12. klassi õpilased. 

1.2 ÕE tegevus on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi õigusaktidega, kooli põhimäärusega ja 
käesoleva põhimäärusega. 

1.3 Õpilasesindus ei ole iseseisev juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli 
juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli eelarvesse lisaks 
kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid. 

 

2 ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID 

2.1  Õpilasesinduse eesmärk on: 

2.1.1  aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele; 

2.1.2 kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õiguseid; 

2.1.3 vahendada informatsiooni ÕE töö kohta õpilastele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale; 

2.1.4 oma otsuseid ellu viia; 

2.1.5 järgida ning edendada kooli traditsioone; 

2.1.6 organiseerida õpilasüritusi ning arendada ettevõtlikkust; 

2.1.7 aidata säilitada kooli head mainet ning tõsta kooli atraktiivsust; 

2.1.8 arendada suhteid teiste koolide ja noorteorganisatsioonidega; 

2.1.9 Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses ning 
suhetes õpetajate ning teiste kooli töötajatega . 

2.2 Eesmärgi täitmiseks õpilasesindus: 

2.2.1 kaasab ÕE aktiivseid õpilasi väljastpoolt õpilasesindust. 

2.2.2 teeb koostööd teiste õpilasesindustega, noorteorganisatsioonidega, õpetajatega 
ning kooli juhtkonnaga; 

2.2.3 teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale ja kohalikule omavalitsusele. 

 

3 ÕPILASESINDUSSE KANDIDEERIMINE 

3.1 ÕE liikmeteks saavad kandideerida kõik Tarvastu Gümnaasiumi 6. – 12. klassi  õpilased. 

3.2 ÕE liikmeks astuja on kohustatud täitma ÕE poolt antud ankeedi. 

3.3 ÕE liikmeks astujail peavad olema head õpitulemused. 

3,4 ÕE on kohustatud andma tagasisidet ÕE-sse kandideerinud õpilastele. 
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3.5 Õpilasesindusse astumiseks peab õpilane täitma ankeedi, milles ta põhjendab oma 
liikmeks astumise soovi. 

3.6 Liikmete vastuvõtmise otsustab ÕE koosolek hääletades. 

3.7 ÕE liikme volitused kehtivad kooli lõpetamiseni. 

3.8 Erakorraliste valimiste korra otsustab juhatus. 

 

4  LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1 ÕE liikmel on õigus: 

4.1.1 osaleda kõigil  ÕE sündmustel; 

4.1.2 osaleda hääleõiguslikuna ÕE koosolekutel; 

4.1.3 olla valitud ÕE presidendiks; 

4.1.4 saada informatsiooni ÕE tegevuse kohta; 

4.1.5 õpilasesindusest välja astuda vastava avalduse esitamisel; 

4.1.6 avaldada umbusaldust ÕE juhatusele või juhatuse liikmele (umbusaldus läheb 
arvesse siis kui 2/3 ÕE liikmetest selle poolt hääletavad) ; 

4.1.7 teha ettepanek ÕE liikme välja arvamiseks, kui liige pole ÕE töös osalenud ilma 
mõjuva põhjuseta. Samuti on õigus  välja arvamise alustamiseks, kui isiku 
tegevus on kahjustanud ÕE või Tarvastu Gümnaasiumi  mainet või kui isik on 
rikkunud ÕE põhimäärust (välja arvamine läheb arvesse siis kui 2/3 liikmetest 
selle poolt hääletavad)  ; 

4.1.8 tutvuda kõigi ÕE tööd puudutavate dokumentidega; 

4.2 ÕE liikmed on kohustatud: 

4.2.1 järgima ÕE põhimäärust; 

4.2.2 osalema ÕE töös; 

4.2.3 kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ÕE kasutuses olevat vara; 

4.2.4 täitma talle antud ülesandeid; 

4.2.4 hoidma ning kaitsma ÕE ja Tarvastu Gümnaasiumi mainet. 

 

5 ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED 

5.1 Õpilasesindusel on õigus: 

5.1.1 tõstatada õpilasprobleemide arutelu; 

5.1.2 teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule, hoolekogule ja kohalikule 
omavalitsusele; 

5.1.3 algatada ÕE põhimääruse muudatusettepanekuid; 
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5.1.3.1 Põhimääruse muudatusettepanek võetakse vastu, kui 2/3 ÕE liikmetest 
selle poolt hääletavad. 

5.1.4 kasutada kooli ruume juhindudes kooli kodukorra eeskirjadest; 

5.1.5 kajastada oma tegevust meedia väljaannetes; 

5.1.6 viia läbi küsitlusi ja uuringuid õpilaste seas, tulemustest lähtuvalt teha 
ettepanekuid kooli juhtkonnale; 

5.1.7 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekul vastavalt kooli põhimäärusele ja 
kokkuleppele kooli juhtkonnaga; 

5.1.8 saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust õpilaste õiguste kaitsmisel; 

5.1.9 saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust sündmuste ja projektide organiseerimisel ja 
rahastamisel; 

 

6 ÕPILASESINDUSE KOHUSTUS JA VASTUTUS 

6.1 Õpilasesindusel on kohustus: 

6.1.1 enne õppeaasta algust koostada poolaasta tegevusplaan ning peale poolaasta 
lõppu koostada aruanne; 

6.1.2 tõstatada õpilasprobleemide arutelu; 

6.1.3 jagada informatsiooni õpilastele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale; 

6.1.4 teavitada oma otsustest õpetajaid ja kooli juhtkonda; 

6.1.5 kajastada oma tegevust kooli väljaannetes; 

6.1.6 järgida koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone; 

6.1.7 oma otsuseid ellu viia; 

6.1.8 vastutada enda korraldatud ettevõtmiste eest; 

6.1.9 mitte tekitada oma tegevuse läbi puudujääke õppetöös. 

 

7 ÕPILASESINDUSE JUHTIMINE 

  7.1 ÕE kõige kõrgemaks organiks on ÕE koosolek. Koosolek toimub vähemalt kord 2 nädala 
jooksul. 

7.2  Kui juhatusele esitatakse avaldus juhatuse või juhatuse liikme umbusaldamiseks, siis 
lisatakse see järgmise koosoleku päevakorda. 

7.3 ÕE igapäevaseks juhtimiseks moodustab president vähemalt 3-liikmelise juhatuse 
(president ja asepresident ja 1 ÕE liige). 

 

8 ÕPILASESINDUSE KOOSOLEK 

8.1 Õpilasesinduse koosoleku kutsub kokku juhatus. 



4 
 

 8.2 Õpilasesinduse koosoleku pädevusse kuuluvad: 

8.2.1 presidendi valimine; 

8.2.2 uue liikme vastuvõtmine; 

8.2.3 juhatuse ja juhatuse liikme umbusaldamine; 

8.2.4 õpilasesinduse liikme väljaarvamine; 

8.2.5 tegevusplaani kinnitamine 

8.2.6 ÕE põhimääruse muutmine, 

8.3 Koosolekut juhatab ÕE president, asepresident või presidendi poolt volitatud ÕE liige; 

8.4  Koosolek on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest. 

8.5   Juhatus peab koosolekust vähemalt kaks päeva enne koosoleku toimumist ette 
teatama õpilasesinduse facebooki  grupis ning seal avaldama ka päevakorra. 

8.6  ÕE koosoleku protokolli peab avaldama 3 päeva jooksul peale koosoleku toimumist 
ÕE  facebooki  grupis. 

 

9 ÕPILASESINDUSE JUHATUS 

9.1 Juhatus koordineerib õpilasesinduse tööd 

9.2 ÕE juhatuse liikmed määrab õpilasesinduse president. 

9.3 ÕE juhatus moodustatakse augustikuu viimasel nädalal. 

9.4 ÕE juhatuse volitused kestavad 1 aasta. 

9.5 Juhatuse töövormiks on koosolek. 

9.6 Juhatuse koosolekuid juhib ÕE president. 

9.7 Juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda ÕE presidendil. 

9.8 Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest, võrdsete häälte 
korral on presidendi hääl otsustav. 

9.9 Juhatuse kohustus on teavitada teisi ÕE liikmeid oma otsustest. 

 

10 ÕPILASESINDUSE PRESIDENT 

10.1 ÕE presidenti saavad valida kõik Tarvastu Gümnaasiumi 5. – 12. klassi õpilased. 

10.2 ÕE presidendi volitused kestavad 1 aasta. 

10.3 ÕE Presidendil on õigus: 

10.3.1 kutsuda kokku ning juhatada ÕE koosolekut; 

10.3.2 kutsuda kokku ning juhatada ÕE juhatuse koosolekut. 

10.4 ÕE president on kohustatud: 
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10.4.1 moodustama kolmeliikmelise juhatuse; 

10.4.2 määrama ametisse asepresidendi. 

 

11  ÕPILASESINDUSE PRESIDENDI VALIMISTE KORD 

11.1  ÕE presidendi valimisi viib läbi selleks moodustatud kolmeliikmeline 
valimiskomisjon. 

11.2  ÕE Valimiskomisjoni liige ei tohi olla ÕE presidendi kandidaat. 

11.3  ÕE presidendi valimiskomisjon on kohustatud teostama järelvalet selle üle, et: 

11.3.1 valimiskasti ei avataks enne häälte kokkulugemist; 

11.3.2  iga õpilane hääletaks ainult üks kord. 

11.4  ÕE presidendikandidaadid  peavad selguma vähemalt 1 nädal enne valimisi. 

11.5  ÕE presidendi kandidatuuri peab esitama selleks moodustatud valimiskomisjonile. 

11.6  ÕE presidendi valimised toimuvad mai kuus. 

11.7  ÕE presidendikandidaat saab olla ÕE liige kes on osalenud ÕE töös vähemalt 1 aasta. 

11.8  ÕE presidenti saavad valida kõik Tarvastu Gümnaasiumis õppivad 5.-12. klassi 
õpilased. 

11.9  Kolm päeva enne ÕE presidendi valimisi väljastatakse vastavalt põhikooli ja 
gümnaasiumi õpilaste arvule tembeldatud valimissedelid kuhu on märgitud 
kandidaatide nimed. 

11.10 ÕE presidendi valimised toimuvad juhul kui valimiste osalevad vähemalt 2 
kandidaati. 

11.11 Valides peab õpilane andma allkirja, et hiljem saaks tõestada, et õpilane on 
tõepoolest valinud. 

11.12 Valimiskomisjon loeb hääled kokku peale valimisi järgmisel ÕE koosolekul. 

11.13 Peale häälte kokkulugemist on valimiskomisjon kohustatud koostama protokolli 
milles kajastuvad hääletustulemused ning edastama protokolli õpilastele, 
õpetajatele ja kooli juhtkonnale. 

 

12 ÕPILASESINDUSE ASEPRESIDENT 

12.5 ÕE asepresident on presidendi kohusetäitja viimase äraolekul. 

12.6 ÕE asepresident saab olla ÕE liige, kes on olnud vähemalt 1 aasta ÕE liige. 

12.7 ÕE asepresidendi kandidaat peab esitama avalduse. 

12.8  ÕE asepresidendi valib ja määrab ametisse ÕE president. 
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13 LÕPPSÄTTED 

13.1 ÕE tegevuse võib peatada või lõpetada ainult ÕE koosoleku otsusega. 

13.2 Ettepaneku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks võib teha kooli juhtkond, ÕE 
juhatus või vähemalt 2/3 õpilasesinduse liikmetest. 

13.3 ÕE tegevuse peatamise põhjuseks saab olla: 

13.3.1 Kui ÕE pole täitnud korrektselt ÕE põhimäärust, kooli põhimäärust ega Eesti 
Vabariigi õigusakte. 

13.3.2 ÕE tegevusega on oluliselt rikutud kooli vara ja/või kooli mainet. 

13.4 ÕE tegevus lõpetatakse kui vähemalt 2/3 õpilasesindusest on selle otsuse poolt. 

 

 

Vastu võetud Tarvastu Gümnaasiumi ÕE koosolekul 

20. septembril 2016 

 

Tarvastu Gümnaasiumi ÕE president Deena Mäger 

Kinnitatud Tarvastu Gümnaasiumi direktori poolt 

26. septembril 2016 

 

Tarvastu Gümnaasiumi direktor Ene Savi 

 


