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LISA 1. 

  Kinnitatud direktori 15.04.2013 kk nr 1.-2/12 

Muudetud direktori 21.10.2013  kk   nr 1.-2/6 

Muudetud direktori 02.10.2014  kk   nr 1.-2/20 

 
 

Õpilasesinduse põhikiri 
 
 

I. PÕHIMÕTTED, MISSIOON JA VÄÄRTUSED 
 
1.1 Õpilasesindus on õpilaste esindusorgan, mis on loodud õpilasesinduse ülesannete teostamiseks.  
1.2 Õpilasesindus esindab õpilasi koolisisestes suhetes ning ka suhetes rahvusorganisatsioonide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 
1.3  Õpilasesinduse ülesanded on: 

1) informeerida õpilasi nende õigustest ja kohustustest; 
2) õpilaste abistamine küsimuste lahendamisel, mis on seotud nende õppimisega koolis; 
3) õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine koolielu korraldamise küsimustes; 
4) õpilaste informeerimine õpilasesinduse otsusest. 

1.4 Õpilasesinduse tegevuse kohta info edastamine toimub klassivanemate, Õpilasomavalitsuse 
stendi, kooli kodulehe kaudu. 

1.5 Õpilasesinduse tegevuse kohta annavad infot õpilasesinduse president või õpilasesinduse 
sekretär. 
 
 

II. ÕPILASESINDUSE VOLITUSED JA ÕIGUSED  
 
1.2 Õpilasesindusel on õigus: 

1) kooskõlas seadusega, moodustada organistsioone ja liite teiste õpilaste kollektiividega; 
2) astuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse vastavalt oma tegevusele ja arendada 
rahvusvaheliste kolleegidega koostööd; 
3) lahendada kõik küsimused, mis on seotud koolielu korraldamisega, mille lahendamine 
seaduse põhjal ei ole teiste organite volitus; 
4) taotleda raha eraldamist kooli reservidest oma tegevuse jaoks; 
5) kasutada oma tegevuses kooli ruume ja inventare; 
6) võtta vastu lisadokumente, mis reguleerivad oma tegevust; 
7) määrata ja kasutada õpilasesinduse sümboleid. 

2.2 Õpilasesindus määrab õpilaste esindaja kooli hoolekogusse iga õppeaasta alguses. 
2.3 Õpilasesinduse poolt määratud esindajal on õigus osaleda kõikidel õppenõukogu koosolekutel. 
2.4 Õpilasesinduse president võib osaleda gümnaasiumi Töökeskkonna, Tervisenõukogu, 

Õppenõukogu ja Juhtkonna koosolekutel. 
2.5 Õpilasesinduse otsused tehakse teatavaks kõikidele õpilastele Õpilasomavalitsuse stendil. 
 
 
III. VOLITUSTE KESTUS JA ÕPILASESINDUSE LIIKMETE VALIMISE KORD 
 
3.1 Õpilasesinduses on 13 liiget. Õpilasesinduse korralised valimised korraldatakse õppeaasta 

alguses septembris. 
3.2 Õpilasesinduse liikme volituste kestus algab alates õpilasesinduse liikmete valimistulemuste 

kinnitamisest direktori poolt ja lõpeb uue õpilasesinduse ametisse astumisega või liikme 
avalduse alusel enne õpilasesinduse uusi valimisi. 

3.3 Õpilasesindusse valitakse  igast lennust (klassidest) 3-6 õpilast iga õppeaasta alguses. 
Konkreetse esindusnormi määrab õpilasesindus õppeaasta alguses 10 päeva enne korraliste 
valimiste algust. 
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3.4 Õpilasesindus valib liikmete hulgast õpilasesinduse presidendi, asepresidendi ja sekretäri. 
3.5 Õpilasesinduse juhatuse valmine toimub hääletamisega lihthääletuse põhimõttel. 
3.6 Õpilasesindus võib töö korraldamiseks moodustada õpilasesinduse komisjone. Komisjonide 

juhid otsustab õpilasesindus lihthäälteenamusega. 
3.7 Õpilasesinduse liikmete koosseisu või juhatuse koosseisu muutmine võib toimuda korraliste 

valimiste vahelisel perioodil õpilasesinduse liikme või juhatuse algatusel ja  juhul kui õpilane 
soovib lahkuda õpilasesindusest või õpilasesinduse juhatusest. Õpilasesinduse juhatuse või 
liikme algatus peab olema põhjendatud ja motiveeritud. 

3.8 Juhul kui õpilasesinduse liige lahkub õpilasesinduse koosseisust, asendab lahkunud liiget 
korralistel valimistel esimesena õpilasesinduse koosseisust välja jäänud õpilane. Juhul kui 
korralistel valimistel esimesena välja jäänud õpilane ei soovi kuuluda õpilasesinduse koosseisu, 
siis tehakse ettepanek järgmisele enim hääli saanud õpilasele. Juhul kui pole õpilasi, kes said 
korralistel valimistel hääli, kuid jäid õpilasesinduse koosseisust välja, korraldab õpilasesinduse 
juhatus lahkunud liikme asemele 30 päeva jooksul uue õpilasesinduse liikme valimised. 

 
 
IV. ÕPILASESINDUSE TÖÖKORRALDUS 
 
4.1 Õpilasesinduse töövormid on õpilasesinduse koosolekud, komisjonide tegevus ja projektipõhine 

tegevus koosolekute vahelisel perioodil. 
4.2  Korralised istungid toimuvad 2 korda kuus. Õpilasesinduse koosolekud on avatud. Kõikidel 

õpilastel ja gümnaasiumi töötajatel on õigus viibida õpilasesinduse korralisel koosolekul. 
Korralise koosoleku kohta koostatakse protokoll.  

4.3 Õpilasesindus teeb otsuseid, kui koosolekul osaleb pool või rohkem liikmetest. 
4.4 Esimest koosolekut juhatab õpilasesinduse kõige vanem liige.  
4.5 Aasta tegevuskava ja töökorralduse kinnitab õpilasesindus teisel õpilasesinduse koosolekul. 
4.6 Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad sekretär, president ja asepresident. 
4.7 Õpilasesindusel on õigus moodustada alalisi ja ajutisi komisjone, töögruppe ja delegatsioone. 
4.8 Õpilasesinduses on moodustatud 3 alatist komisjoni: kultuurikomisjon, halduskomisjon ja 

avalike suhete komisjon. 
4.9 Erakorralised istungid toimuvad nii, et ei kannataks õppimine. 
 
 
V. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD 
 
5.1 Muudatused põhikirjas tehakse ainult siis, kui nad on kõikide õpilasesinduse liikmete poolt 

heaks kiidetud. 
5.2 Põhikirja muudatused kinnitab direktor. 


