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KIRIVERE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

KIRIVERE KOOLI ÕPILASESINDUS (ÕE) on grupp tegusaid inimesi kooli 5. – 9. klassist,
kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi.
Struktuuriliselt on esinduses juhatus, kuhu kuuluvad president ning asepresident. Igast klassist
(5. – 9. klass) on esinduses kaks esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesindusest
heidetakse välja, kui liige ei täida kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja
kõlblusnorme, endale võetud kohustusi õpilasesinduses.
Eesmärgid
 Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
 Aidata kaasa õppetöö ja koolielu paremale korraldamisele.
 Järgida ja edendada kooli traditsioone.
 Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate ja kooli juhtkonnaga.
 Aidata kaasa koolielu probleemide väljaselgitamisele ja lahendamisele.
 Organiseerida kooliüritusi.
Õigused
ÕE-l on õigus:
 Valida oma esindaja , kellel on õigus vajadusel ja Kirivere Kooli direktori loal osaleda kooli
õppenõukogu koosolekutel.
 Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete kohaselt saada koolilt materiaalset abi oma
eesmärkide saavutamiseks.
 Viia läbi juhtkonnaga eelnevalt kooskõlastatud küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende
tulemusi ja teha ettepanekuid kooli direktorile ja huvijuhile.
 Algatada üritusi ja korraldada neid kooli direktori nõusolekul.
 Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.
 Esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.
 Saada direktorilt ja huvijuhilt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Kohustused
ÕE-l on kohustus:
 Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.

 Järgida kooli põhimäärust ja kodukorraeeskirju, pidada kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse
vahelistest kokkulepetest.
 Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi.
 Vastutada enda korraldatud ürituste eest ning järgida väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
 Informeerida oma tegevusest kooli juhtkonda.
 Tagada ÕE järjepidevus.
Töökord
 ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel.
 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 60% ÕE liikmetest.
 Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.
 ÕE koosolekud protokollitakse ja dokumendid kuuluvad säilitamisele.
 Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja teadetetahvlilt.
 ÕE liikmed ja president valitakse üheks õppeaastaks.
 Presidendi valivad kooli kõik 1.-9. klassi õpilased salajase hääletamise teel.
 Enim hääli saanud kandidaat saab presidendiks, tulemuselt teine kandidaat saab
asepresidendiks.
 Protokollija valivad ÕE liikmed endi hulgast hääletamise teel.
 President juhib ÕE tegevust.
 Vajaduse korral president esindab õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.
 Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik asendaja.
 Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui:
a) president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi,
õppeedukuse vms. põhjusel.
b) presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või president rikub või ei arvesta ÕE
volitusi või ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
c) presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.

Põhimääruse vastuvõtmine, jõustumine ja muutmine
 Põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui selle poolt on hääletanud 60% õpilasesinduse
koosseisust
 Põhimäärus jõustub pärast seda, kui kooli õppenõukogu on selle heaks kiitnud ning kooli
direktor selle kinnitanud
 Põhimäärust võib muuta ÕE koosoleku vastava otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud
60% ÕE koosseisust. Muudatused jõustuvad pärast seda kui kooli õppenõukogu on need heaks
kiitnud ja kooli direktor need kinnitanud.

Tegevuse lõpetamine
 ÕE tegevus lõpetatakse , kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, kooli põhimääruse,
Eesti Vabariigi põhiseaduse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
 Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb president
või kooli juhtkond.

