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Põhikooli direktori 03.september 2019
käskkirjaga nr 1.1-1/15

KOHTLA- JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOLI
ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

Kohtla- Järve Kesklinna Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus kehtestatakse „Põhikoolija gümnaasiumiseaduse“ (Riigikogu 9. juunil 2010. a seadus) § 60 lg (5) alusel.
ÜLDPÕHIMÕTTED
1. Kohtla- Järve Kesklinna Põhikooli õpilasesindus on kooli vabatahtlik esindus,
kuhu kuuluvad 5.-9. klasside õpilased.
2. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse
valimised korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras, lähtudes
demokraatlikest põhimõtetest (PGS § 60 lg 6).
3. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja
õpilasesinduse kokkulepetest, õpilasesinduse põhimäärusest ja Eesti Vabariigi
kehtivatest seadustest.
4. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja
kohustustest (PGS § 60 lg 4).
5. Õpilasesindusel on õigus kasutada kooli rekvisiite ja õpilasesindusele
sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid vastavalt kooli kodukorrale.
6. Õpilasesinduse koosoleku otsused fikseeritakse protokollis. Protokollidega on
võimalik tutvuda koolikodulehel.
7. Õpilasesinduse põhimääruse koostab ja võtab vastu õpilaskond ning kinnitab
direktor.
ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID
1. Tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet.
2. Kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
3. Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
4. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
5. Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes,
suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.
6. Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.

7. Koostöös õpilasesinduse juhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja
leida võimalust vaba aja sisustamiseks.
8. Mitmekülgse, loova tegevuse kaudu aidata kaasa koolielu korraldamisele ja
õpilastele eakohase, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomisele.
ÕPILASESINDUSE MOODUSTAMINE
1. Õpilasesindus koosneb 5.-9. klasside õpilaste esindajatest.
2. Igast klassist valitakse 1-2 õpilast õpilasesindusesse esimesel klassitunnil.
3. Õpilasesindus moodustatakse hiljemalt septembri lõpuks.
4. Õpilasesinduse juhatus koosneb õpilasesinduse esimehest, aseesimehest ja
sekretärist. Esimehe, aseesimehe ja sekretäri valitakse üheks õppeaastaks.
5. Iga juhatuse liige valitakse eraldi toimuvate hääletuste teel.
6. Igal õpilasesinduse liikmel on õigus esitada kandidatuur õpilasesinduse juhatuse
kohale.
7. Iga õpilasesinduse liige saab anda iga juhatuse liikme hääletamisel ühe hääle
ühele kandidaadile.
8. Iseenda poolt hääletada ei saa
9. Juhatusse kinnitatakse kandidaat, kes kogus vastava hääletuse tulemusena
enim hääli.
10. Erakorralise juhatuse koosoleku kutsub kokku õpilasesinduse esimees.
11. Õpilasesinduse liikmetest valitakse esindaja hoolekogusse.
ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED
1. Osaleda kooli õppetöö ja klassivälise tegevuse korraldamisel.
2. Omada kooli juhtkonnalt informatsiooni koolielu ja õppetöö korraldamisest.
3. Teha ettepanekuid
hoolekogule.
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4. Kaitsta õpilaste huve kooli juhtkonna õppenõukogu ja hoolekogu ees ja teistes
organisatsioonides.
5. Kooli juhtkonnaga kokkuleppel viia läbi küsitlusi, algatada ja korraldada
ülekoolilisi, maakondlikke, vabariigilisi ja rahvusvahelisi üritusi, konkursse ja
võistlusi.
6. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
7. Luua sidemed teiste koolidega ja kuuluda maakondlikesse, vabariiklikesse
õpilasühendustesse ja organisatsioonidesse.
8. Avaldada arvamust kooli õppekava, kodukorra ja muude koolidokumentide ning
nende muudatuste kohta (PGS § 17 lg 2) (PGS § 68 lg 2).

ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED
1. Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust, sisekorda, õpilasesinduse põhimäärust ja
peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse kokkulepetest.
2. Edastada informatsiooni ja esitada kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele ja kooli
juhtkonnale ja hoolekogule ja õppenõukogule vastava nõude esitamisel.
3. Vastutada õpilasesinduse poolt korraldatud ürituste eest.
4. Järgida koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone.
5. Kaitsta õpilaste huve koolis ja väljaspool seda.
6. Mitte sekkuma otseselt õppeprotsessi.
ÕPILASESINDUSE TÖÖ
1. Õpilasesindus töötab plaani alusel, mis koostatakse õppeaasta algusel ning võib
olla muudetud ja lisatud õppeaasta jooksul.
2. Koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus.
3. Koosolekust võib esimehe loal määratud probleemi arutamiseks osa võtta ka
õpilane, kes ei kuulu õpilasesindusse.
4. Õpilasesinduse nimekiri kinnitatakse õpilasesinduse esimesel koosolekul.
5. Koosolekut juhatab õpilasesinduse esimees, vajadusel toetab ja suunab kooli
direktori poolt määratud isik (õpilasesinduse eestvedaja).
6. Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla
õpilasesinduse esimees ja sekretär.
7. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
7.1.

kõik isikuvalimised tehakse salajase hääletamise teel;

7.2.

kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohal olevatest esindajatest.
Koosoleku otsuseid võetakse vastu avaliku hääletuse teel,
lihthäälteenamuse alusel.

ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE
1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise kohta tehakse üldkoosolekul vastav otsus.
2. Ettepaneku tegevuse lõpetamise kohta koos vastava põhjendusega teeb
esimees.
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