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PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 
Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori 22.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-1/7 

 
 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1. Õpilasesindus (ÕE) juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli 

juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
2. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus 

kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite. 
 
 
 
II EESMÄRGID 
 
3. ÕE tegevuse eesmärgid on: 

3.1 tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi; 
3.2 aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele; 
3.3 järgida ja edendada kooli traditsioone; 
3.4 kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises 

suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga; 
3.5 aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele. 

 
 
 
III ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
4. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus: 

4.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 
4.2 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja kooolekutel vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga; 
4.3 kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt 

materiaalset abi oma eesmärkide saavutamiseks; 
4.4 kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli; 
4.5 läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha 

ettepanekuid asjaomastele isikutele; 
4.6 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul; 
4.7 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 
4.8 esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides; 
4.9 nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puudutavates 

küsimustes; 
4.10 ÕE ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat. 
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IV SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE 
 
5. ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus: 

5.1 põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek lihthäälte enamusega; 
5.2 põhimäärus jõustub pärast selle tunnistamist kooli direktsiooni poolt. 

6. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja –aega, v.a. erandkorralised koosolekud. 
7. Erandkorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda soovib ÕE või kooli juhtkond. 
8. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest. 
9. ÕE pädevuses on: 

9.1 juhatuse valimine; 
9.2 presidendi valimine; 
9.3 presidendi aruannete kuulamine ja kinnitamine; 
9.4 ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule; 
9.5 põhimääruste muutmine. 

10. ÕE otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a.: 
10.1 kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletamise teel; 
10.2 kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest. 

11. ÕE, juhatuse ja presidendi tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad klasse ÕE 
liikmed ja juhatus. 
12. ÕE koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad 
alla koosoleku juhataja (president) ja protokollija. 
13. ÕE protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil klasside 
volitatud esindajatel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, 
juhtkonnale, õpetajatele jne. 
 
 
 
V JUHATUS JA PRESIDENT 
 
14. Juhatuse valib ÕE demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks, märtsist märtsini. 
15. Juhatuse ja ÕE presidendi valimise protseduuri ja funktsioonid töötab välja ja kehtestab 
kooli ÕE. 
16. Juhatuse ülesanded on: 

16.1 viia ellu ÕE otsuseid; 
16.2 esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures, samuti 

teiste  koolide omavalitsustes; 
16.3 võtta vastu otsuseid õpilaste vääritut käitumist puudutavates küsimustes; 
16.4 volitada presidenti vm. juhatuse liiget täitma ÕE või juhatuse otsustest tulenevaid 

ülesandeid; 
16.5 võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate, 

samuti kooli õpilaste ettepanekute elluviimiseks; 
16.6 vastavalt ÕE volitustele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama 

kokkuleppele kooli juhtkonnaga; 
16.7 täita kooli juhtkonnaga sõlmituid kokkuleppeid: 
16.8 teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks koos eestvedajate, 

vajadusel vastutajate äranäitamisega; 
16.9 viia läbi ÕE ja viimase volituste alusel üritusi põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks; 
16.10  vajadusel teha ÕE-le ettepanek presidendi ümbervalimiseks aruandeperioodi 

jooksul. 
17. Igal juhatuse liikmel on otsustamisel üks hääl. 
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18. Juhatusse kuulub ka ÕE poolt valitud president. 
19. President juhib ÕE tööd, samuti juhatuse tööd. 
20. Juhatuse esindaja osaleb kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt 
kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades. 
21. Presidendi ennetähtaegne vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha 
juhatus, kui: 

21.1 president ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, 
tervisliku seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel; 

21.2 presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhikirjale või president rikub või ei 
arvesta ÕE volitusi või ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud 
kokkuleppeid; 

21.3 presidendi tegevus kahjustab kooli mainet. 
 
VI JUHATUSE VALIMISKORD 
 
22.  ÕE juhatusse kuulub 3 liiget: president, asepresident ja protokollija, kes valitakse 

õpilasesinduse liikmete poolt 
22.1 ÕE juhatus valitakse 1 aastaks, märtsist märtsini; 
22.2 igaüks esitab oma kandidatuuri ise; 
22.3 iga kandidaat peab lühikese kaitsekõne: 

  Miks ma tahan saada juhatusse? 

 Miks sobin just mina juhatusse? 

 Millele tahaksin järgneval aastal kõige rohkem rõhku panna? 
22.4 pärast kaitsekõnesid saab igaüks 3 paberit, igale paberile kirjutatakse üks nimi. 

Nime taha vastavalt kas „president“,  „asepresident“ või „protokollija“; 
22.5 alates hetkest, mil avatakse esimene hääl, ei tohi lisada ega muuta häält; 
22.6 vanal juhatusel ei ole lubatud seada üles oma soosikute kandidatuuri ning ei tohi 

kedagi eelistada ega kiita; 
22.7 häälte lugejaks on 2 inimest, kes ei kandideerimud 
22.8 hääletada saavad vaid need, kes on kohal, teiste eest hääletada pole lubatud; 

  
VII TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 
23. ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus. 
24. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb president või 
juhatus või 2/3 ÕE liikmetest, samuti kooli juhtkond. 
25. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud 
õpilasesinduse jätkamise suunas. 
 
 
 
 


