TARTU TAMME KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1.1. Õpilasesindus jaguneb kaheks astmeks: noorem aste (5.-6. klass) ja vanem aste
(7.-9. klass);
1.1.2. Õpilasesinduse juurde kuulub ka aktiiv.
1.2. Aktiiv on klassiesindajate organ, kuhu kuuluvad liikmed 1.-9. klassist ning see teeb
tihedat koostööd kooli õpilasesindusega.
1.3. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja
õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest, käesolevast põhimäärusest ning Eesti
Vabariigi õigusaktidest.
1.4. Õpilasesindus pole juriidiline isik.
2. EESMÄRGID
2.1. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;
2.1.3. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
2.1.4. muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks;
2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.
2.1.6. anda sisendit katuseorganisatsioonidele (nt. Eesti Õpilasesindste Liit)
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus:
2.2.1. kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, kooli hoolekogu,
juhtkonna ja õppenõukogu ees
2.2.2. delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
2.2.3. algatab ja korraldab nii õpilasüritusi kui ka Tartu Linna õpilasesindustele suunatud
üritusi;
2.2.4. koostab õpilasesinduse tegevuskava;
2.2.5. saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist
abi oma eesmärkide saavutamiseks;
2.3. Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust ja töökorralduse reegleid, peab kinni kooli
juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.
3. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
3.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus;
3.2. Põhimääruse võtab vastu või muudab õpilasesinduse koosolek 2/3 häälteenamusega;
3.3. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori ja õpilasesinduse poolt.
3.4. Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks.
3.5. Õpilasesinduse vanem aste tuleb kokku vähemalt 2 korda nädalas ja noorem aste
vähemalt 1 korra nädalas.
3.6. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 51% õpilasesinduse
liikmetest.
3.7. Õpilasesinduse otused võetakse vastu lihthäälteenamusega
3.7.1. Kõik ÕE sisesed hääletused on avalikud välja arvatud juhul kui salajast hääletust
soovib vähemalt üks õpilasesinduse liige
3.8. Igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl.
3.9. Õpilasesinduse pädevuses on:
3.9.1. õpilasesinduse tegevuskava kinnitamine;

3.9.2. otsuste tegemine kooliürituste korraldamiseks;
3.9.3. ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja
hoolekogule;
3.9.4. õpilasesinduse põhimääruse vastuvõtmine;
3.9.5. õpilasesinduse liikme, presidendi ja asepresidendi volitamine, täitmaks
õpilasesinduse otsustest tulenevaid ülesandeid.
3.10. Õpilasesinduse koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis.
3.11.Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
3.12.Protokollidega on õigus tutvuda kõigil õpilasesinduse liikmetel. Vajadusel saadetakse
protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele jne.
3.13.Õpilasesinduse otsused on ülimuslikud presidendi ja asepresidentide otsuste üle.
3.14.Õpilasesinduse logo ning meenete kasutamise korra otsustab õpilasesnduse juhatus
4. LIIGE
4.1. 4.2. Õpilasesinduse liikme õigusteks on:
4.1.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
4.1.2. teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks;
4.1.3. olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest;
4.1.4. esitada õpilasesindusele proteste teiste liikmete, presidendi, asepresidendi või
õpilasesinduse tegevuse kohta;
4.1.5. saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning
projektide organiseerimisel;
4.1.6. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(t)e alusel;
4.1.7. peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud
kohustused;
4.1.8. teha ettepanek presidendi ja/või asepresidendi tagasikutsumises.
4.2. Õpilasesinduse liikme kohustusteks on:
4.2.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
4.2.2. järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhimäärust;
4.2.3. täita endale võetud kohustusi;
4.2.4. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest.
4.3. Õpilasesindusse saab kuuluda liige juhul kui tema käitumine on vähemalt hea ja hoolsus
vähemalt rahuldav, vastasel juhul on kooli õpilasesindusel õigus liige tagasikutsuda.
5. PRESIDENT JA ASEPRESIDENDID
5.1. Presidendi ja asepresidentide valimiste kord.
5.1.1. Presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad igal aastal septembrikuu
Jooksul, erandkorras oktoobrikuus.
5.1.2. Kandideerimiseõigus on kooli igal 5.-9. klassi õpilasel;
5.1.3. Kandidatuur seatakse üles 14 päeva enne valimisi;
5.1.4. President ja asepresidendid valitakse lihthäälteenamusega, hääletustulemused
avalikustatakse kooli õpilastele ja töötajatele.
5.1.5. Üks asepresident esindab 5.-6. ja teine 7.-9. klassi. Hääletamisel osalevad ainult
need õpilasesinduse liikmed, kes esindavad vastavat vanuseastet.
5.1.6. President ja asepresidendid valitakse üheks õppeaastaks, ning nende mandaat
lõppeb uue juhatuse valimisega.
5.2. Presidendi õigused ja kohustused:
5.2.1. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest;

5.2.2. määrata õpilasesinduse liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud õpilasesinduse
otsuste täitmiseks;
5.2.3. kutsuda kokku ja juhtida õpilasesinduse koosolekuid;
5.2.4. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest;
5.2.5. saada direktorilt ja huvijuhilt oma tööks vajalikku informatsiooni;
5.2.6. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(te) alusel.
5.3. Asepresidendi õigused ja kohustused
5.3.1. saada valitud selleks ettenähtud korras;
5.3.2. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest oma vanuseastmes;
5.3.3. presidendi puudumise korral täita presidendi ülesandeid;
5.3.4. saada direktorilt ja huvijuhilt oma tööks vajalikku informatsiooni;
5.3.5. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(te) alusel.
5.4. Presidendi ja asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku
õpilasesindusele võib teha liige, kui:
5.4.1. president/asepresident ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese
aktiivsuse, tõttu
5.4.2. presidendi või asepresidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli
põhikirjale, president/asepresident rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi või
ei täida õpilasesinduse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.4.3. presidendi või asepresidendi tegevus kahjustab kooli ja/või õpilasesinduse
mainet;
5.4.4. kui selle poolt hääletab 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
5.5 Presidendi ja/või asepresidendi tagandamisel valib järgmine korraline õpilasesinduse
koosolek nende täieõiguslikud kohusetäitjad (st. uusi ülekoolilisi valimisi ei korraldata).
5.6 õigused! aktiiv ja juhatuse vahe
6. ÕPILASESINDUSE JUHATUS
6.1. Õpilasesinduse juhatus kordineerib aktiivi ja õpilasesinduse nooremat ja vanemat astet.
6.2. Juhatus koosneb presidendist ning kahest asepresidendist.
6.2.1. President koos I asepresidendiga kordineerivad õpilasesinduse vanemat astet.
6.2.2. II asepresident kordineerib nooremat astet.
6.3. Kuni kaks juhatus liiget võivad õppida lõpuklassis.
6.4. Juhatuse kohustused:
6.4.1. Kutsuda kokku ja juhatada õpilasesinduse koosolekuid.
6.4.2. Vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest.
6.4.3. Abistada õpilasesinduse liikmeid määratud ülesanetes.
6.4.4. Seada üles kandidatuur õpilasesinduse vanemasse astmesse kandideerimiseks.
6.5. Juhatuse õigused:
6.5.1. Saada valitud ette nähtud korras.
6.5.2. Saada abi direktorilt ja huvijuhilt.
6.6. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele.
7. ÕPILASESINDUSE JUHATUSE JA LIIKMETE VALIMISE KORD
7.1. Õpilasesinduse juhatuse valivad 1.-9. klasside õpilased avalikel valimistel septembri- või
oktoobrikuus.
7.2. Juhatuse president ja I asepresident valib kandidatuuri alusel endale õpilasesinduse
vanema astme liikmed.

7.3. 5.-6. klasside õpilased valivad eraldi oma klassist kaks esindajat, kes kuuluvad
õpilasesinduse nooremasse astmesse.
7.3.1. Õpilasesinduse nooremat astet juhib õpilaskonna poolt valitud II asepresident.
7.4. Aktiivi kuuluvad 1.-9. klasside esindajad.
7.4.1. Aktiivi kuulub igast klassist üks esindaja (õpilasesinduse liige ja aktiivi liige võivad
kattuda).
7.4.2. Õpilasesinduse juhatuse liikmed ei tohi olla klassi esindajad aktiivis.
7.5. Aktiiv saab kokku vähemalt 1 kord nädalas
8. TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
8.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos
vastava põhjendusega võib teha president või 2/3 õpilasesinduse liikmetest, samuti
kooli juhtkond.
8.3. Õpilasesinduse reorganiseerimisel uue õpilasesinduse moodustamist ei loeta
õpilasesinduse asutamiseks.

