ARAVETE KESKKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED
1. Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valivad 5. kuni 12.klasside
õpilased.
2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest (lepingutest)
kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti
Vabariigi õigusaktidest.
3. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga
võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud,
õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
II. EESMÄRGID
4. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
1) Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2) Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
3) Järgida ja edendada kooli traditsioone;
4) Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises
suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
5) Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
6) Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.
III. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5. Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigused ja neist tulenevalt kohustused:
1) Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
2) Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga;
3) Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma
eesmärkide saavutamiseks;
4) Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees, samuti väljaspool
kooli;
5) Läbi viia küsitlusi kooli õpilaste seas ja analüüsida saadud tulemusi, sellest tulenevalt teha
ettepanekuid asjaomastele isikutele;
6) Algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks;
7) Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
8) Luua sidemeid teisi koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
9) Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
10) Nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puuduvates
küsimustes;
11) Õpilasomavalitsus järgib kooli põhimäärust ja kodukorraeeskirju, peab kinni kooli
juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;
12) Õpilasesindus ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat;
13) Õpilasesindus järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
IV. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
6. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesindusee põhimäärus:
1) Põhimääruse võtab vastu õpilasesinduse esimene koosolek lihthäälteenamusega;
2) Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktsiooni poolt.

7. Õpilasesinduse koosolekud on kinnised v.a. erandjuhtudel.
8. Õpilasesindus tuleb kokku regulaarselt kord nädalas.
9. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
10. Õpilasesinduse tegevus toimub väljaspool õppetööd ja –aega.
11. Õpilasesinduse erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3
õpilasesinduse liikmetest, kooli juhtkond või kui tekkinud probleem vajab kohest
lahendamist.
12. Õpilasesinduse pädevuses on:
1) Ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
2) Põhimääruse muutmine;
3) Teiste õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise
otsustamine;
4) Liikme vabastamine õpilasesinduse tööst.
13. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a.:
_ Kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletamise teel;
_ Kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest.
14. Õpilasesinduse, juhatuse ja presidendi tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad
klasse õpilasomavalitsuse liikmed.
15. Õpilasesinduse protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil
klasside volitatud esindajatel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad
klassidele, juhtkonnale, õpetajatele jne.
16. Õpilasesindusest liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine
õpilasesinduse liige kui:
1) Liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
2) Liikme tegevus ei vasta õpilasesinduse põhimäärusele;
3) Liige ei täida talle määratud ülesandeid.
V. PRESIDENT
17. President valitakse demokraatliku hääletamise teel üheks õppeaastaks, s.o. septembrist
juunini.
18. President osaleb kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele
kooli juhtkonnaga ning õpilasesinduse ja juhatuse volitusi arvestades.
19. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku õpilasesinduse võib teha
õpilasesinduse juhatus, kui:
1) President ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel;
2) Presidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli põhimäärusele, president rikub või ei
arvesta õpilasesinduse volitusi või ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga
sõlmitud kokkuleppeid;
3) Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.
VI. TEGEVUSE LÕPETAMINE
20. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.
21. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb
president või juhatus või 2/3 õpilasesinduse liikmetest, samuti kooli juhtkond.
22. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud
õpilasesinduse jätkamise suunast, sihtotstarbelise summade kasutamisest või üleandmisest.

