
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilasesinduse 

põhimäärus 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik 

esindus, mis valitakse 6.-12. klasside õpilaste lihthäälteenamuse teel. ÕE tegevus piirkonnaks on 

Gonsiori 38 (edaspidi Oru majas) ja Kivimurru 9. õppehoone (edaspidi Mäe maja). Mäe majas on 

ÕE esindusorganiks õpilasaktiiv, mis koosneb 4. ja 5. klasside õpilastest, on vabatahtlik ja sellesse 

võivad kuuluda kõik 4. ja 5. klassi õpilased. 

1.2. ÕE juhindub oma tegevuses EV seadustest, haridusalastest õigusaktidest, lepingutest kooli 

juhtkonna ja ÕE vahel, kooli põhimäärusest ja Õpilasesinduse põhimäärusest (edaspidi 

põhimäärus). Põhimääruse võtab vastu ÕE ja kinnitab kooli direktor. 

1.3. ÕE on moodustatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RK seadus §60 lg5). ÕE ei ole 

juriidiline isik. 

1.4. ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli, kui 

haridusasutuse rekvisiite, ruume ja kasutada kooli arveldusarvele kantud, ÕE-le sihtotspäraselt 

eraldatud vahendeid. 

 

2. EESMÄRGID  

2.1. ÕE tegevuse eesmärgid on: 

2.1.1. esindada õpilaste vajadusi ja arvamusi avalikkuse ees ja suhtes teiste 

organisatsioonide ja institutsioonidega; 

2.1.2. vahendada õpilastele koolielule seonduvat ja noorsoo- ning haridusalast 

informatsiooni; 

2.1.3 aidata kaasa kaasaegse õpikeskkonna kujundamisele ning õppetöö ja koolielu 

korraldamisele; 

2.1.4. esindada õpilaste huve kooli juhtkonna ees; 

2.1.5. järgida ja edendada kooli traditsioone; 

2.1.6. kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes 

suhetes, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga. 
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2.2. Eesmärkide saavutamiseks ÕE: 

2.2.1. viib läbi üritusi; 

2.2.2. osaleb projektides ja organiseerib projekte; 

2.2.3. selgitab välja õpilaste hoiakuid ja vajadusi ning edastab need juhtkonnale; 

2.2.4. korraldab koolitusi, loenguid, kursuseid; 

2.2.5. teeb koostööd Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduga, Haridusametiga ja muude 

institutsioonidega; 

2.2.6. õpilasesindus kohtub vähemalt kord kuus; 

2.2.7. teeb eelnevast analüüsist lähtuvaid ettepanekuid koolielu arendamiseks. 

 

3. STRUKTUUR 

3.1. ÕE-sse kuulub 6..-12. klasside hulgast igast klassist vähemalt üks valitud esindaja 

3.2. ÕE tööd juhib Õpilasesinduse president, (edaspidi president) koostöös valdkonna juhtidega.  

3.3. Valdkondade juhid valitakse järgnevates kategooriates: 

- Asepresident 

- Majandusvaldkonna juht 

- Kommunikatsiooni valdkonna juht 

- Kultuurivaldkonna juht 

- Õppevaldkonna juht  

3.4. ÕE president ja valdkondade juhid moodustavad ÕE juhtkonna.  

3.5. Valdkondade juhid valitakse peale valimisi enamhäälte saanud kandidaatide vahel.  

 

4. TÖÖKORRALDUS 

4.1. ÕE kooseisu kinnitab president üheks aastaks.  

4.2. ÕE tegevuse aluseks on põhimäärus.  

4.2.1. Põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek ⅔ häälteenamusega kõigist hääleõiguslikest     

liikmetest.  

4.2.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.  

4.3. ÕE tuleb kokku mitte harvem kui kord kuus.  

4.3.1. Koolivaheaegadel korralisi koosolekuid ei toimu.  
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4.4. Erakorralise koosoleku saab kutsuda ⅔ õpilasesindusest, president, asepresident, või kooli 

juhtkond.  

4.4.1. Erakorralise koosoleku päevakava esitab koosoleku kokkukutsuja.  

4.5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 ÕE hääleõiguslikest liikmetest.  

4.6. ÕE otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega (v.a. punktides 4.2.1. kirjeldatud juhtudel). 

Häälte võrdsel jagamisel saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. 

4.7. ÕE otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel v.a. juhul, kui tegemist on 

isikuvalimistega või salajast hääletamist nõuab 50%+1 kohal olevatest liikmetest. 

4.8. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse. Protokollidega on võimalik kõigil soovijatel tutvuda. 

4.9. ÕE tegevustest, ettepanekutest ja otsustest teavitatakse õpilasi infostendi, kooli kodulehe või 

sotsiaalmeedia kaudu. Vajaduse korral kasutatakse ka muid teabevahendeid. 

 

5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus: 

5.1.1. valida asepresident, valdkondade juhid ja sekretär; 

5.1.2. tagandada president, asepresident, valdkonna juht või liige; 

5.1.3. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 

5.1.4. saada selleks ettenähtud korras ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks fondidelt 

ja koolilt, selleks ettenähtud summades; 

5.1.5. kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid; 

5.1.6. esindada õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, asutuste ja isikutega; 

5.1.7. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puudutavates 

küsimustes; 

5.1.8. teha kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule ettepanekuid, avaldusi ja 

järelpärimisi; 

5.1.9. läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi; 

5.1.10. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks; 

5.1.11. korraldada üritusi ja teostada projekte; 

5.1.12. kirjastada koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid; 
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5.1.13. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktides sätestatud 

alusel ja korras; 

5.1.14. astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega 

koostööd; 

5.1.15. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse 

alusel antud õigusakti kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel 

antud kellegi teise otsustada ja korraldada; 

5.1.16. muuta põhimäärust. 

5.2. ÕE kohustuseks on järgida: 

5.2.1. EV seadusi ja kohustusi; 

5.2.2. kooli põhimäärust ja kodukorda; 

5.2.3. kooli juhtkonna ja ÕE vahelisi kokkuleppeid; 

5.2.4. ÕE põhimäärust. 

 

6. PRESIDENT, ASEPRESIDENT JA VALDKONDADE JUHID 

6.1. President korraldab ÕE tööd, nõustades ja kontrollides valdkonnajuhtide tööd: 

6.1.1. vahendab õpilaste ettepanekuid kooli juhtkonnale, vajadusel osaleb juhtkonna 

koosolekutel; 

6.1.2. kutsub vajadusel kokku õpilasesinduse koosoleku. 

6.2. Asepresident: 

6.2.1. vajadusel asendab presidenti kõigis tema ülesannetes; 

6.3. Majandusvaldkonna juht: 

6.3.1. vastutab õpilasesinduse kasutusse antud vara heaperemeheliku hoidmise eest ning 

ÕE eelarve koostamise ja järelevalve eest; 

6.3.2. aitab korraldada tegevusi eelarve täitmise eesmärgil.  

6.4. Kommunikatsiooni valdkonna juht: 

6.4.1. vastutab õpilaste, õpetajate ja juhtkonna vahelise info leviku eest; 

6.4.2. vastutab ÕE siseinformatsiooni levitamise eest; 

6.4.3. vastutab ÕE väliskommunikatsiooni eest; 

6.5. Kultuuri juht: 

6.5.1. vastutab kooliürituste korraldamise ja läbiviimisel; 
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6.5.2. aitab edendada õpilaste käitumiskultuuri. 

6.6. Õppevaldkonna juht: 

6.6.1. viib läbi tagasiside küsitlusi õpilaste seas, analüüsib ja teeb vastavasisulisi 

ettepanekuid kooli juhtkonnale. 

6.7. Õpilasesinduse liige: 

6.7.1. osaleb õpilasesinduse koosolekutel; 

6.7.2. teeb ÕE juhtkonnale ettepanekuid eesmärkide saavutamiseks; 

6.7.3. ÕE liige valib ÕE juhtkonna.  

 

7. VALIMISED 

7.1. Valimised toimuvad igal õppeaastal veebruari ja märtsikuu jooksul. 

7.2. ÕE lihtliikmed valitakse klassisisese hääletuse teel. 

7.3. ÕE juhatus moodustatakse ülekooliliste valimiste teel. 

7.4. Juhatuse liikmete vastutusalad määratakse esimesel õpilasesinduse üldkogul ja kinnitatakse 

ÕE presidendi poolt. 

7.5. Presidendiks saab õpilane, kes on ülekoolilistel valimistel saanud kõige enam hääli. 

7.6. Enne ÕE juhtkonna valimisi toimub kandidaatide seisukohtade tutvustamine õpilaskonnale. 

 

8. ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE 

8.1. ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse vastavalt ÕE põhimääruses sätestatud korrale. 

8.2. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, üks kolmandik ÕE liikmetest või kooli 

juhtkond. 

8.3. Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse 

jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest. 


