
KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE

PÕHIMÄÄRUS

I Üldsätted

1. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Kadrioru Saksa

Gümnaasiumi õpilaste poolt valitud alaliselt tegutsev vabatahtlik ühendus.

2. ÕE esindab Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 1.-12. klassi õpilasi koolielu

puudutavates korraldusküsimustes.

3. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi

põhimäärusest, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kodukorrast, kokkulepetest

kooli juhtkonna ja ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest, ning heast tavast.

4. ÕE tegevuse piirkonnaks on Gonsiori 38, Tallinn (edaspidi Oru maja) ja

Kivimurru 9, Tallinn (edaspidi Mäe maja).

5. Mäe majas on ÕE esindusorganiks õpilasaktiiv, mis koosneb 4. kuni 6. klasside

õpilastest, on vabatahtlik.

6. ÕE ei ole juriidiline isik.

7. ÕE põhimääruse võtab vastu ÕE ja kinnitab Kadrioru Saksa Gümnaasiumi

direktor.

8. ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli

ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele

sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.

II Tegevuse eesmärgid

9. ÕE tegevuse eesmärgid on:

9.1. kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;

9.2. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

9.3. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse

kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise

eest;
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9.4. järgida ja edendada kooli traditsioone;

9.5. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses,

suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

9.6. vahendada õpilastele koolielule seonduvat ja noorsoo- ning

haridusalast informatsiooni.

10. Oma eesmärkide saavutamiseks ÕE:

10.1. kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate,

juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;

10.2. osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd

puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;

10.3. delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;

10.4. algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;

10.5. saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras

koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;

10.6. viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste

seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb

ettepanekuid vastavatele isikutele;

10.7. volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;

10.8. loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu-

kui välismaal.

III Õpilasesinduse õigused ja kohustused

11. Oma eesmärkide saaavutamiseks on ÕE-l õigus

11.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;

11.2. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu

puudutavates küsimustes;

11.3. teha kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule ettepanekuid,

avaldusi ja järelpärimisi;

11.4. saada ettenähtud korras ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks

fondidelt ja koolilt, selleks ettenähtud summades;

11.5. kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu; õppe-, spordi-, tehnilisi

jm. vahendeid;

11.6. esindada õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes

rahvusvaheliste organisatsioonidega, asutuste ja isikutega;
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11.7. viia läbi küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi;

11.8. algatada korjandusi ÕE tegevuse arendamiseks;

11.9. korraldada üritusi ja teostada projekte;

11.10. kirjastada koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid;

11.11. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone

õigusaktides sätestatud alusel ja korras;

11.12. astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või

arendada nendega koostööd;

11.13. valida asepresident ja valdkondade juhid;

11.14. tagandada president, asepresident, valdkonna juht või lihtliige;

11.15. muuta ÕE põhimäärust.

12. ÕE kohustusteks on:

12.1. esindada kooli õpilaskonda;

12.2. järgida Eesti Vabariigi seadusi;

12.3. järgida kooli põhimäärust ja kodukorda;

12.4. järgida kooli juhtkonna ja ÕE vahelisi kokkuleppeid;

12.5. järgida ÕE põhimäärust;

12.6. järgida ja edendada koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.

IV Sisekorraldus

13. ÕE koosseisu kinnitab ÕE president üheks aastaks.

14. ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus;

14.1. põhimääruse võtab vastu või muudab õpilasesinduse koosolek 2/3

häälteenamusega;

14.2. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist õpilasesinduse

presidendi ning kooli direktori poolt.

15. ÕE tuleb kokku vähemalt üks kord kahe nädala jooksul;

15.1. koolivaheaegadel korralisi koosolekuid ei toimu.

16. Erakorralise koosoleku saab kokku kutsuda 1/10 õpilasesindusest, president,

asepresident, ÕE juhatus või kooli juhtkond;

16.1. erakorralise koosoleku päevakorra esitab ÕE presidendile koosoleku

kokkukutsuja.

17. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on enamus ÕE

hääleõiguslikest liikmetest.

18. ÕE otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega (v.a. punktides 14.1
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kirjeldatud juhtudel). Häälte võrdsel jagamisel saab otsustavaks koosoleku

juhataja hääl;

18.1. koosoleku juhataja on koosoleku kokkukutsuja.

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

isikuvalimistega või salajast hääletamist nõuab enamus kohalolevatest

liikmetest.

20. ÕE kõik koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis.

Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

21. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda

kõigil õpilasesinduse liikmetel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste

ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele jne. .

22. ÕE otsused on ülimuslikud presidendi ja ÕE juhatuse otsuste üle.

23. ÕE tegevustest, ettepanekutest ja otsustest teavitatakse õpilasi

teabevahendite kaudu.

V Juhtimine

24. ÕE-sse kuulub 7.-12. klasside hulgast igast klassist vähemalt üks valitud

esindaja.

25. Kõrgeim võim kuulub ÕE-s Üldkoosolekule.

26. ÕE tööd juhib Õpilasesinduse president, koostöös Õpilasesinduse juhatusega.

27. ÕE juhatuse moodustavad president, asepresident ja valdkonna juhid.

28. Valdkondade juhid valitakse järgnevates kategooriates:

28.1. Finantsvaldkond;

28.2. Kultuurivaldkond;

28.3. Sisekommunikatsiooni valdkond;

28.4. Turunduse valdkond.

VI Õpilasesinduse liige

29. ÕE liikmeks võivad kandideerida kõik 6.-12. klassi õpilased

30. Igal ÕE liikmel on hääletamiseks 1 hääl

31. ÕE liikme õigusteks on:

31.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;

31.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja tõhustamiseks;

31.3. olla informeeritud ÕE tegevusest;
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31.4. esitada ÕE-le proteste teiste lihtliikmete, valdkonna juhtide,

asepresidendi, presidendi või ÕE tegevuse kohta;

31.5. saada ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning

projektide korraldamisel;

31.6. esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel;

31.7. peatada või lõpetada oma liikmeksolek ÕE-s;

31.8. teha ettepanek tagandada president, asepresident, valdkonna juht

või lihtliige.

32. ÕE liikme kohustusteks on:

32.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;

32.2. järgida ÕE otsuseid ja põhimäärust;

32.3. täita endale võetud kohustusi;

32.4. anda vajadusel ÕE-le aru oma tegevustest;

32.5. teavitada ÕE juhatust koosolekust puudumisest;

32.5.1. Puududes etteteatamata ja põhjuseta neljal järjestikusel ÕE

koosolekul, on juhatusel õigus liige välja arvata ÕE liikmete nimekirjast.

32.6. lugeda läbi koosoleku protokollid ning vajadusel teha

muudatusettepanekud;

VII Juhatus

33. ÕE juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja valdkonnajuhtidest,

valimiskord on kirjeldatud VIII punktis Valimised.

34. ÕE presidendi puudumisel täidab tema kohustusi ÕE asepresident.

35. ÕE juhatuse volitus kestab ühe aasta, ÕE juhatuse liikmekohustusest on

võimalik loobuda kirjaliku avalduse alusel.

36. Juhatus:

36.1. korraldab ÕE tööd

36.2. edastab ÕE juhatuse tööga seotud informatsiooni ÕE liikmetele,

õpilastele ja vajadusel direktsioonile;

36.3. annab selgitust eelnevalt Üldkoosolekul läbi arutamata vastuvõetud

otsuste kohta;

36.4. vastavalt ÕE volitusele arutab läbi ja volitab presidenti alla kirjutama

kokkulepetele kooli juhtkonnaga;

36.5. kooskõlas kooli juhtkonnaga teeb otsuseid tunni- ja kooliväliste

ürituste korraldamiseks;
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36.6. viib ellu ÕE otsused.

37. President:

37.1. korraldab ÕE juhatuse tööd;

37.2. esindab ÕE-d;

37.3. vastutab koosolekute kokkukutsumise ja päevakorra eest;

37.4. teeb ÕE juhatuse koosolekute otsused teatavaks ÕE Üldkoosolekul;

37.5. presidendil on allkirjaõigus.

38. Asepresident:

38.1. täidab ÕE presidendi puudumisel ÕE presidendi kohustusi.

39. Valdkonna juhid:

39.1. Finantsvaldkonna juht:

39.1.1. tagab ÕE finantsjätkusuutlikkuse

39.1.2. koostab ÕE eelarve

39.1.3. suhtleb sponsoritega

39.2. Kultuurivaldkonna juht:

39.2.1. korraldab ÕE sise- ja välisüritusi

39.2.2. koostab ürituste tegevuskava

39.2.3. kirjutab projekte

39.3. Sisekommunikatsiooni valdkonna juht:

39.3.1. tagab hea sisekliima ÕE-s

39.3.2. tagab hea infovahetuse ÕE-s

39.3.3. haldab ÕE liikmeid

39.4. Turundusvaldkonna juht

39.4.1. kujundab ÕE sotsiaalmeedia

39.4.2. kujundab ÕE brändi

39.4.3. turundab ÕE-d ja selle ettevõtmisi.

VIII Valimised

40. ÕE Presidendi ja asepresidendi valimiste kord:

40.1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 7. -

12. klassi õpilased;

40.2. Kandideerimisõigus on igal Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 9.-12. klassi

õpilasel;

40.3. Valimised toimuvad igal õppeaastal oktoobrikuu 2. nädalal;

40.4. ÕE president ja asepresident valitakse ülekooliliste valimiste poolt
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salajasel hääletamisel kuni üheks aastaks. Juhatuse valimised

toimuvad kahes etapis. Kõigepealt valib kooli õpilaskond presidendi.

Seejärel valitakse asepresident;

40.5. ÕE presidendi kandidaatide tutvustamisega õpilastele alustatakse

septembri kolmandal nädalal;

40.6. ÕE presidendiks saab õpilane, kes on ülekoolilistel valimistel saanud

kõige enam hääli.

41. Valdkonna juhtide valimiste kord:

41.1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik Kadrioru Saksa Gümnaasiumi

Õpilasesinduse liikmed;

41.2. ÕE valdkonna juhid valitakse Õpilasesinduse Üldkoosoleku poolt

salajasel hääletamisel kuni üheks aastaks;

41.3. Üldkoosolekule teeb ÕE valdkondade juhtide osas ettepaneku ÕE

president.

41.4. ÕE valdkonna juhtideks saavad õpilased, kes on ÕE sisemistel

valimistel saanud kõige enam hääli

IX Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine

42. ÕE tegevuse lõpetamise üle otsustab ÕE Üldkoosolek.

43. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, ⅓ liikmetest või kooli

juhtkond.

44. ÕE tegevuse lõpetamiseks peab selle poolt hääletama ⅔ ÕE liikmetest.

Vastu võetud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Õpilasesinduse Üldkoosolekul

dd.mm.yyyy
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Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Õpilasesinduse president

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor
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