KINNITATUD
Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli
direktori 17.10.2019.a käskkirjaga nr 1-2/42
KOHTLA-JÄRVE AHTME PÕHIKOOLI
ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I.

Üldsätted

1.1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilasesindus (edaspidi õpilasesindus) on KohtlaJärve Ahtme Põhikooli õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad õpilased 5.9.klassist. Igast klassist kuuluvad õpilasesindusse kaks liiget.
1.2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kooli
põhimäärusest ja kodukorrast, kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest ja
käesolevast põhimäärusest.
1.3. Õpilasesinduse põhimääruse koostab ja võtab vastu õpilaskond ning kinnitab kooli
direktor.
1.4. Õpilasesinduse otsusega ja direktori nõusolekul võib põhikirja sisse viia muudatusi.
1.5. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga
võimalus kasutada kooli rekvisiite, ruume ja õpilasesinduse tööks sihtotstarbeliselt
eraldatud raha ja vahendeid.
1.6. Õpilasesinduse rahalised vahendid moodustuvad kooli poolt eraldatud rahalistest
vahendistest ning erinevatest riiklikest, kohalikest projektidest.
1.7. Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks. Õpilasesinduse esimehed ja naised ning nende asetäitjad valitakse üheks aastaks.
II.

Eesmärgid

2.1. Õppetöövälise aja organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine;
kooli traditsioonide järgimine ja arendamine.
2.2. Traditsiooniliste ürituste (nagu jõulupidu, õpetajate päev jt) korraldamine ja
läbiviimine.
2.3. Vabas vormis eesti keele ja vene keele praktiseerimise tagamine ning mõlema
kultuuride tutvustamine oma töös.
2.4. Õpilaste huvide, soovide peegeldamine ja nende teada andmine huvijuhile,
õppejuhtidele, õpetajatele ning direktorile. Õpilasesindus vahendab õpilaste soove
regulaarselt.
2.5. Õpilaste unistuste, projektide, huvide väljaselgitamine ja nende täielik toetamine
ning nendele kaasa aitamine.
2.6. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel,
õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine.
2.7. Õpilasesinduse koostöö Ida-Virumaa koolide ja üle-eestiliste koolidega.
2.8. Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine, passiivsetele õpilastele
eneseteostuse tähtsuse tõestamine ja välja selgitamine, kuidas neid suunata
huviharidusele.
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III.

Õpilasesinduse õigused ja kohustused

Oma eesmärkide saavutamisel on õpilasesindusel õigus:
3.1. Osaleda kooli tegevuse korraldamisel.
3.2. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga.
3.3. Kaitsta kooli õpilasesinduse liikmete ja vajadusel ka teiste õpilaste huve juhtkonna
ja õppenõukogu ees.
3.4. Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi
oma eesmärkide saavutamiseks.
3.5. Algatada ja korraldada kooli üritusi juhtkonna nõusolekul.
3.6. Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides,
direktsiooni loal.
3.7. Luua sidemeid teiste koolide õpilasorganisatsioonidega.
3.8. Kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ning vastavalt kokkuleppele kasutada
õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
Õpilasesindus kohustub:
3.9. Järgima kooli põhimäärust ja kodukorda ning arengukava, samuti kinni pidama kooli
juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.
3.10. Viima läbi üritusi, mis on kavas tööplaanis. Viima läbi üritusi võimalikult palju õpilasi
kaasates.
3.11. Kasutama oma koosolekutel nii vene, eesti kui ka inglise keelt.
3.12. Mitte sekkuma otseselt õppeprotsessi ega ignoreerima õppemetoodikat.
3.13. Vastutama enda korraldatud ürituste eest ning küsima tagasisidet nii õpilastelt kui
ka kooli juhtkonnalt.
3.14. Olla teistele eeskujuks.
3.15. Mitte eelistama ainult huvialast tegevust, vaid tagama ka et nii õpilasesinduse kui
ka seotud õpilaste hinded on korras.
3.16. Igal õpilasesinduse liikmel on kohustus osaleda iga nädal tavakoosolekul ja kuu
lõpus suurkoosolekul. Igal liikmel on kohustus edastada informatsiooni otsuste
kohta oma klassile.
IV.

Sisekorraldus ja juhtimine

4.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus, mille võtab
vastu õpilasesindus ja mis jõustub kooli direktori kinnitamisel.
4.2. Õpilasesinduse koosseis kinnitatakse õppeaasta esimesel koosolekul.
4.3. Õpilasesindusse võivad kuuluda õpilased 5. klassist kuni 9.klassini
4.4. Õpilasesinduse suured koosolekud toimuvad vähemalt kord kuus ja koosolekuid
protokollib huvijuht ning protokollile kirjutavad alla õpilasesinduse esimees ning
huvijuht. Õpilasesinduse tavakoosolekud toimuvad korra nädalas.
4.5. Õpilasesinduse pädevuses on:
4.5.1. esimehe valimine;
4.5.2. aseesimehe valimine;
4.5.3. liikme lisandumise üle otsustamine ja kinnitamine;
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ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale ja õppenõukogule;
õpilasomavalitsuse põhimääruse muutmine;
erinevate komisjonide (nagu disainikomisjon, valimiskomisjon jne)
moodustamine;
4.5.7. oma esindaja nimetamine kooli hoolekogusse;
4.5.8. avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste kohta;
4.5.9. avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta;
4.5.10. avaldab arvamust kodukorra ja selle muudatuste kohta.
Esimees ja aseesimees
4.6.1. Juhatus koosneb: esimehest ja aseesimehest.
4.6.2. Esimees juhib koos huvijuhi abiga õpilasesinduse tegevust. Samuti peab
tema enamasti õpilasomavalitsuse poolt korraldatud üritustel kõnesid.
Esimehe puudumisel on aseesimees tema täieõiguslikuks asendajaks.
Juhatuse ülesandeks on:
4.8.1. viia ellu õpilasesinduse otsuseid;
4.8.2. teavitada õpilasesinduse liikmeid koosoleku toimumiseajast;
4.8.3. esindada õpilasesindust või määrata õpilasesinduse esindaja
koolijuhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
4.8.4. volitada esimeest vm. Juhatuse liiget täitma õpilasesinduse või juhatuse
otsustest tulenevaid ülesandeid;
4.8.5. võtta vastu otsuseid koolijuhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu,
õpilasesinduse
esindajate,
samuti
kooliõpilaste
ettepanekute
realiseerimiseks; täita koolijuhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
4.8.6. õpilasesinduse ja viimase volituste alusel iseseisvalt ürituste läbiviimine
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
Esimehe ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku õpilasesindusele
võivad teha õpilasesinduse liige (liikmed) kui:
4.9.1 esimees ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma liigse vähese
aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel;
4.9.2 esimehe tegevus ei vasta õpilasesindus või koolipõhikirjale või esimees
rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või
koolijuhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
4.9.3 esimehe tegevus kahjustab kooli mainet.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

V.

Tegevuse lõpetamine

5.1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui toimus tema
asutamine õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.
5.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks teeb esimees või pool
õpilasesinduse liikmetest või kooli juhtkond
5.2.1. Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka
ettepanekud omavalitsuse jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade
kasutamisest või üleandmisest.
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