KEHTESTATUD
direktori/ kuupäev digiallkirjas/
käskkirjaga nr 1-2/22/51

SAAREMAA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1.

Üldsätted

1.1. Saaremaa Gümnaasiumi (edaspidi SG) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaste vabatahtlik
esindus.
1.2. ÕE tegutseb aadressil Väljaku tänav 8, Kuressaare, 93811 Saaremaa vald, Saare maakond,
Eesti.
1.3. ÕE on usuliselt sõltumatu ja rangelt apoliitiline.
1.4. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE
vahel, ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning heast tavast*.
1.5. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada
kooli kui haridusasutuse rekvisiite. Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid
õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.
2.

Eesmärgid

2.1. Õpilasesinduse eesmärgid on järgmised:
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja õigusi, lähtudes õpilaste vajadustest ja kohustustest;
2.1.2. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;
2.1.3. luua ühtsustunnet SG kooliperes;
2.1.4. järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.5. rikastada koolielu erinevate tegevuste ja ettevõtmiste kaudu;
2.1.6. esindada SG õpilasi;
2.1.7. panustada kooli arengusse ja edendada koosloomet;
2.1.8. kujundada vajadusel seisukohti õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes;
2.1.9. olla heaks eeskujuks;
2.1.10. luua ja hoida häid suhteid kaasõpilaste, õpetajate ja juhtkonnaga;
2.1.11. ühise
arengu
nimel
luua
sidemeid
ja
sõprussuhteid
teiste
koolide
õpilasorganisatsioonidega;
2.1.12. tagada kooli hea maine ja väärikus.
3.

Õpilasesinduse õigused

3.1. Õpilasesindusel on õigus oma eesmärkide saavutamiseks:
3.1.1. teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õppetöö ja tegevuste suunamiseks;

3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja teistel õpilaste huve ning õigusi puudutavatel
koosolekutel;
3.1.3. algatada ja korraldada erinevaid sündmusi ning projekte ja kujundada traditsioone;
3.1.4. esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
3.1.5. probleemide lahendamiseks nende üle arutleda ja/või teha ettepanekuid õpetajatele,
mentoritele, juhtkonnale ja hoolekogule;
3.1.6. viia läbi küsitlusi koolipere seas ning teha sellest tulenevalt arendusettepanekuid;
3.1.7. kasutada info edastamiseks erinevaid koolipoolseid kanaleid, sealhulgas koolimeediat ja
raadiosüsteeme;
3.1.8. korraldada õpilasesindusesiseseid välkkoosolekuid;
3.1.9. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
3.1.10. mõjuval põhjusel (mittetoimiv ÕE kord) muuta ÕE liikmete ja presidendi valimise korda;
3.1.11. kaasata oma eesmärkidesse saavutamiseks kaasõpilasi, õpetajaid, juhtkonda ja vajadusel
välisorganisatsioone;
3.1.12. algatada korjandusi ÕE eelarve täitmiseks või heategevuseks, kuid mitte õpilasesinduse
üksikisikute tulu teenimiseks.
4.

Õpilasesinduse kohustused

4.1. Õpilasesinduse kohustused on:
4.1.1. toetada avatud õhkkonda kõigi osapoolte vahel;
4.1.2. kaitsta õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli,
lähtudes kooli ja ÕE põhimäärusest ning kodukorrast;
4.1.3. järgida kooli ja ÕE põhimäärust ning kodukorda, pidada kinni kooli ja ÕE vahelistest
kokkulepetest;
4.1.4. anda oma tegevusest ülevaade kooli veebilehel, kooli kultuurijuhile ja vajadusel kooli
direktorile ning õppenõukogule;
4.1.5. protokollida regulaarseid ja ka olulisemaid mitteregulaarseid koosolekuid;
4.1.6. koostada iga õppeaasta alguses tegevusplaan ja õppeaasta lõpus protokollide põhjal
õpilasesinduse tegevuse kohta aastaaruanne.
5.

Õpilasesinduse moodustamise kord

5.1. ÕE koosseis on ametis nii kaua kuni valitakse uued esinduse liikmed.
5.2. Kui endine ÕE liige soovib kuuluda ka uude ÕE koosseisu, saab ta sinna uuesti kandideerida
võrdselt teiste huvilistega.
5.2.1. Kampaaniapäevad toimuvad valimisnädala esimesel kolmel päeval. Valimisnädal lõpeb
oktoobrikuu esimese reedega, mil toimuvad ka valimised.
5.2.2. Kampaaniavaba päev on päev enne valimisi.
5.2.3. Valimised kuulutab välja kehtiva õpilasesinduse esinduskoosseis koostöös kultuurijuhiga.
5.3. ÕE uus koosseis valitakse õpilaskonna üldkoosolekul vähemalt 2/3 õpilaskonna osalusel.

5.3.1. ÕE koosseisu liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega.
5.3.2. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal valitavate õpilasesinduse
liikmete arvule vastav häälte arv, arvestades et igal õpilasel on ühele kandidaadile võimalik
anda üks hääl.
5.4. Kolmeliikmeline valimiskomisjon on määratud kooli juhtkonna poolt.
5.5. Uued esinduse liikmed kuulutab välja direktor valimispäeval.
5.6. Uus esindus astub ametisse esimesel võimalusel peale valimisi.
5.7. Erakorralised valimised toimuvad, kui seda soovib vähemalt 2/3 ÕE liikmetest või kooli
juhtkond.
5.8. Juhul kui mingil põhjusel peaks ÕE koosseis vähenema, toimub liikme(te) asendamiseks ÕE
sisene, uute liikmete vastuvõtmise hääletus.
5.8.1. Valimised toimuvad algsest ÕE koosseisust välja jäänud isikute vahel, tingimusel, et nad
on ise nõus endiselt ÕEga ühinema.
6.

Töökord

6.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus.
6.2. Põhimäärus jõustub pärast kooli direktori käskkirjaga kinnitamist.
6.3. Põhimääruse muutmiseks võib ettepaneku teha iga ÕE liige, kooli kultuurijuht ja direktor.
Muutmist arutatakse ÕE koosolekul ja muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna
üldkoosolekul. Muudatustega põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist käskkirjaga
direktori poolt.
6.4. Koosolekuid viib läbi õpilasesinduse president, presidendi puudumisel teeb seda
asepresident.
6.5. ÕE koosolekud protokollitakse ja otsused sõnastatakse protokollis. Protokollile kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid registreeritakse ja säilitatakse digitaalselt
SG dokumendihaldussüsteemis. Protokollid lisatakse dokumendihaldussüsteemi hiljemalt
viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest.
6.6. Koosolek toimub vähemalt kord nädalas kokkulepitud ajal.
6.7. Igal õpilasel on õigus esitada SG ÕE järgmise koosoleku päevakorda ettepanekuid.
6.8. Välkkoosoleku saab kokku kutsuda iga ÕE liige vastavalt selle vajaduse tekkimisele.
7.

Õpilasesinduse struktuur

7.1. Õpilasesindust juhib president ja üks asepresident, kes ühtlasi täidab ka raamatupidaja
kohustusi.
7.2. Õpilasesinduse koosolekute protokollimiseks valitakse liikmete seast kaks protokollijat
lihthäälte enamuse alusel, kes ei ole president ega asepresident.
7.2.1. Mõlema protokollija koosolekul viibimisel, otsustatakse omavahel, kumb antud koosolekut
protokollib.

7.2.2. Ühe protokollija kohalviibimisel on tema kohustatud koosolekut protokollima.
7.2.3. Protokollijad vastutavad dokumentatsiooni korrashoiu ja protokollide säilitamise eest.
7.3. Õpilasesinduse liikmete vahel on jagatud järgmised valdkonnad: meedia ja
kommunikatsioon, sport, kultuur, tehnika ja kunst. ÕE komplekteerib valdkondlikud
õpilasaktiivid, mida juhib vähemalt üks ÕE liige.
7.4. Otsuste langetamisel on kõigil õpilasesinduse liikmetel eranditult üks hääl.
7.5. Tähtsad otsused*, mille alla läheb liikmete tagasiastumine ning väljaheitmise otsuste lõplik
läbiviimine ning mille vastuvõtmiseks peavad olema nõus vähemalt 2/3 ÕE liikmetest.
8.

Presidentuur

8.1. Presidendi valimine
8.1.1. Presidendiks kandideerimisel peab kandidaat esitama ÕE liikmetele motivatsioonikõne.
8.1.2. Presidendiks saavad kandideerida kõik ÕE liikmed.
8.1.3. Õpilasesinduse presidendiks saab kandidaat, kes saavutab hääletusel 50% + 1 häältest.
8.2. Presidendi kohustused on:
8.2.1. lähtuda enda tegevuses õpilasesinduse ja õpilaste huvidest;
8.2.2. tagada õpilasesinduse funktsioonide täitmine;
8.2.3. kommunikatsiooni eest vastutamine ning õpilasesinduse esindamine, suhtlus nii õpilaste,
õpetajate, juhtkonna kui ka kooliväliste isikutega;
8.2.4. koosolekute läbiviimine.
8.3. Asepresidendi valimine:
8.3.1. enne asepresidendi valimist tuleb ära valida president;
8.3.2. asepresidendiks võib kandideerida iga ÕE liige välja arvatud president.
8.4. Asepresidentide kohustused:
8.4.1. täita talle antud kohustusi ja tööülesandeid;
8.4.2. korraldada ja läbi viia ÕE koosolekuid juhul, kui president puudub.
9.

Tagandamine ja väljaheitmine

9.1. Presidendi tagandamine leiab aset, kui:
9.1.1. president ei ole võimeline ÕE tegevust koordineerima tulenevalt õppeedukusest,
tervislikust seisundist vms;
9.1.2. presidendi tegevus läheb vastuollu ÕE või kooli põhimäärusega ning kodukorraga, sh
kahjustab kooli või ÕE mainet.
9.2. Presidendi saab tagandada 2/3 ülejäänud ÕE liikmeskonna nõusolekul, kui leitakse, et
president on sellele kohale sobimatu.
9.3. Väljaheitmine leiab aset, kui toimub:
9.3.1. pidev kohustuste eiramine ning mitte kohale ilmumine;
9.3.2. ÕE ülesannetega kaasnevate õiguste ärakasutamine;

9.3.3. peale arenguvestlust murekohad ei lahene.
9.4. Kõik väljaheitmise otsused võetakse vastu 3/4 ülejäänud ÕE liikmeskonna nõusolekul.

10.

Puudumine

10.1. Koosolekult puudumisest antakse presidendile teada koosoleku toimumise päeva alguses
(kuni 12.00) koos mõjuva põhjusega.
10.2. Kolmel järjestikusel põhjuseta puudumisel toimub puudujaga arenguvestlus.
10.3. Kuuel järjestikusel põhjusega puudumisel toimub puudujaga arenguvestlus.
11.

Arenguvestlused

11.1. Arenguvestlused toimuvad ÕE sees liikme(te) probleemi(de) tekkimisel.
11.1.1. Probleem on, kui liige puudub kolmelt koosolekult ilma ette teatamata; teised liikmed
ja/või president näevad, et liikmel on probleem; liige ei täida oma ülesandeid.
11.2. Arenguvestluse viib läbi ÕE president.
11.3. Juhul, kui presidendile tuleb korraldada arenguvestlus, viib selle läbi kultuurijuht.
12.

Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine

12.1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks võib ettepaneku teha iga õpilane või kooli juhtkonna
liige.
12.2. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise ettepanek koos põhjendusega tuleb esitada kirjalikult
kooli direktorile.
12.3. Kui ettepanek vastab kooli direktori silmis nõuetele, esitatakse see kooli juhtkonnale
muudatusettepanekuteks. Ettepanek esitatakse õpilastele hääletamiseks.
12.4. Õpilaste lihthäälteenamuse korral viiakse õpilasesinduse tegevuse lõpetamine läbi vastavalt
ettepaneku sisule.
* hea tava – hea õppeedukus, kooli kodukorrast kinnipidamine ja viisakas käitumine
kaasõpilaste ning kooli personali suhtes.
* tähtis otsus – otsus, mille määrab tähtsaks president, kultuurijuht või direktor.

