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OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Otepää Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Otepää kooli õpilaste vabatahtlikkuse
alusel koostatud esindus, kuhu valitakse 5.-12. klassi õpilaste seast kuni 12 liiget ja 2 asendusliiget.
1.2. Esinduse ametlik nimetus on Otepää Gümnaasiumi Õpilasesindus, lühendina OG ÕE.
1.3. ÕE juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel OG põhimäärusest, kokkulepetest kooli
ÕE ja kooli juhtkonna vahel, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja ÕE põhimäärusest.
1.4. ÕE ei ole juriidiline isik.
2. EESMÄRGID
2.1. ÕE Tegevuse eesmärgid on järgnevad:
2.1.1. säilitada ja hoida läbi õpilaste kooli traditsioone;
2.1.2. seista õpilaste huvide ja õiguste eest, esindada väärikalt kooli ja tõsta õpilaste
vastutust kooli ees;
2.1.3. aidata kaasa hariduse kvaliteedi tõstmisele sh. õpimotivatsiooni hoidmine;
2.1.4. kooli õppetoo ja koolielu korraldamine, koolielu probleemide lahendamine;
2.1.5. korraldada õpilaste vaba aja veetmise võimalusi ja organiseerida kooli-siseseid
üritusi.
2.1.6. muuta koolikeskkond sallivamaks;
2.1.7. julgustada noorte kodanikualgatust;
2.1.8. olla vahelüliks kooli juhtkonna, hoolekogu, õppenõukogu ja õpilaste vahel
esindades õpilaste huve.
3. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED
3.1. Oma eesmärkide saavutamisel on ÕE-l õigus:
3.1.1. kaasa rääkida ja olla osa kooli õppe- ja kasvatustöö tegevuste organiseerimisel;
3.1.2. valida esindaja, kellel on õigus osaleda OG direktori nõusolekul kooli õppenõukogu
ja hoolekogu töös;
3.1.3. algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
3.1.4. kooli juhtkonnaga kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist ja rahalist
toetust oma eesmärkide saavutamiseks;

3.1.5. esindada kooliõpilaste huve ka väljaspool kooli kolmandate isikute ees ja teistes
organisatsioonides;
3.1.6. huvijuhiga koostöös ja juhtkonna nõusolekul algatada korjandusi oma tegevuste
arendamiseks;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka
välismaal, k.a noortevolikogud;
3.1.8. moodustada oma alluvuses õpilasfirmasid, fonde;
3.1.9. esitada arvamusi ja soovitusi kindlaksmääratud korras kooli juhtkonnale;
3.1.10. kasutada eelneval kokkuleppel kooliruume väljaspool koolitunde.
4. ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED
4.1. ÕE lähtub oma tegemistes kooli põhimäärusest ja kodukorrast ning peab kinni juhtkonna ja
õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.
4.2. ÕE järgib kooli traditsioone ja tavasid.
4.3. ÕE peab andma oma tegevustest aru kooli juhtkonnale.
4.4. ÕE liige peab täitma endale võetud ÕE-ga seotud kohustusi ja ülesandeid.
4.5. ÕE ei sekku vahetult õppeprotsessi.
4.6. ÕE kaitseb objektiivselt õpilaste huve.
4.7. Andma aru kooli juhtkonnale saadud rahade kasutamisest.
4.8. Vastutama enda korraldatud ürituste eest.
4.9. ÕE peab esindama õpilasi kooli hoolekogus.
5. ÕPILASESINDUSE LIIKMED
5.1. ÕE koosneb kuni 12 liikmest.
5.2. ÕE liikmeks võivad kandideerida 5.-12. klassi õpilased.
5.3. ÕE koosseis valitakse vastavalt valimiskorrale. (Lisa 1)
5.4. ÕE liige arvestatakse koosseisust välja:
5.4.1. kui liige kahjustab oma tegevusega ÕE või/ja kooli mainet ning tema tegevus on
õpilasreeglitega vastuolus;
5.4.2. kui õpilane puudub kolm korda põhjuseta ÕE koosolekult.
6. JUHTIMINE JA SISEKORRALDUS
6.1. ÕE tegevus on kooskõlastatud huvijuhiga ning toimub väljaspool õppetööd ja -aega, v.a
erandjuhud, mis tuleb kooskõlastada õpetajate ja juhtkonnaga.
6.2. ÕE koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord kuus.
6.3. ÕE koosolek on otsustusvõimeline ainult siis, kui koosolekul on kohal vähemalt 2/3
õpilasesinduse liikmetest.
6.4. Erakorraline ÕE koosolek kutsutakse kokku siis, kui seda soovib kooli juhtkond või 2/3
õpilasesinduse liikmetest.
6.5. ÕE otsused võetakse vastu hääletamise teel.

6.6. ÕE valib juhtimise korraldamiseks endale presidendi, asepresidendi ja protokollija.
6.7. ÕE koosolek protokollitakse ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
6.8. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse ja nendega on õigus tutvuda kõigil õpilastel.
6.9. Koosoleku protokollid avalikustatakse kooli kodulehel, hiljemalt nädal peale koosoleku
toimumist.
6.10. Koosoleku päevakord edastatakse õpilasesinduse liikmetele, vastavalt vajadusele, kas
vahetult enne koosolekut või pikema ajavahemiku jooksul.
6.11. Kõikidel õpilasesinduse liikmetel on õigus teha ettepanekuid päevakorra muutuste
tegemiseks.
6.12. Õpilasesinduse üldine tegevusplaan koostatakse kahe nädala jooksul pärast õppeaasta
esimest koosolekut. Tegevusplaani pannakse kirja selle konkreetse õppeaasta jooksul korraldada
plaanitavad üritused, kokkusaamised ja tegemised, mis võivad põhjustada muutuseid kooli
õppetöös ja/või üleüldises koolielus.
6.13. Õppeaasta lõpus analüüsib õpilasesindus oma tegemisi, võttes aluseks enda koostatud
tegevuskava, ning selle põhjal koostatakse kirjalik aruanne õpilasesinduse tähtsamate õppeaasta
tegemiste kohta.
7.ÕE PRESIDENT
7.1. ÕE presidendi ülesanded on:
7.1.1. ÕE igapäevane juhtimine ja korraldamine, koosolekute kokkukutsumine;
7.1.2. vastavalt vajadusele ÕE koosolekute läbiviimine;
7.1.3 .ÕE ja õpilaskonna esindamine.
7.2. President on allkirjaõiguslik.
7.3. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võivad teha kõik
õpilasesinduse liikmed juhul, kui:
7.3.1. president ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse,
tervislike probleemide, õppeedukuse vms. tõttu;
7.3.2. presidendi tegevus kahjustab kooli mainet;
7.3.3. presidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli põhikirjale või president rikub
või ei arvesta õpilasesinduse volitusi.
8. PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE, MUUTMINE JA JÕUSTUMINE
8.1. ÕE põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui see on saanud vähemalt 2/3 liikmete hääle.
8.2. Põhimäärus jõustub siis, kui Otepää Gümnaasiumi kooli direktor on selle kinnitanud.
8.3. ÕE põhimäärust saab muuta ainult siis, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3
õpilasesinduse liikmetest ning muudatused jõustuvad pärast Otepää Gümnaasiumi kooli direktori
kinnitamist.
9. ÕPILASESINDUSE LÕPETAMINE
9.1. ÕE tegevuse lõpetamise ettepaneku võib teha ÕE liige, kui:

9.1.1. ÕE tegevus ei vasta põhimäärusele;
9.1.2. ÕE tegevusega rikutakse kooli inventari;
9.1.3. Õe tegevusega segatakse õppetööd;
9.1.4. Kui on tekkinud õpilaste vastuseis õpilasesindusele.
9.2. ÕE tegevus lõpetatakse kooli õpilasesinduse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletab
vähemalt 2/3 õpilasesinduse liikmetest.

LISA 1

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE VALIMISE KORD
1. Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus valitakse kooli 5.-12. klasside õpilaste hulgast, esindusse
kuulub kuni 12 liiget ja 2 asendusliiget. Õpilasesinduse liikmeks soovivad õpilased saavad oma
soovist liituda anda teada iga õppeaasta alguses õpilasesindusele.
2. Õpilasesinduse koosseis kinnitatakse kuni õppeaasta lõpuni kooli direktori poolt. Kooli
juhtkonna ja huvijuhiga kooskõlastatud muudatused õpilasesinduse koosseisus on lubatud ka keset
õppeaastat.
3. Kandidaat peab olema vähemalt rahuldava õppeedukusega, viisakas, motiveeritud ning
pealehakkav.
4. Õpilasesindusse valitud liikmete nimed avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1 nädal pärast
esimese ametliku koosoleku toimumist.

