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KIVIÕLI I KESKKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kiviõli 1. Keskkooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on selle kooli õpilaste vabatahtlik
ühendus, kuhu võivad kuuluda 7. - 12. klassi õpilased;
1.2.ÕE juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, seaduse alusel välja antud
õigusaktidest, kooli põhimäärusest ja käesolevast põhimäärusest;
1.3.Õpilasesindus ei ole iseseisev juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli eelarvesse lisaks
kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.

2. ÕE MOODUSTAMISE KORD, LIIKMETE VALIMINE

2.1. ÕE koosneb 3 organist: õpilaskogu, juhatus, president.
2.2. Õpilaskogusse kuuluvad 7.-12. klassi õpilased, igast klassist 1 – 2 esindajat.
2.3. Õpilaskogu moodustatakse õppeaasta alguses.
2.4. Õpilaskogu liikmete volitused lõpevad uute liikmete ametisse nimetamisega.

3. ÕE EESMÄRGID

Õpilasesinduse eesmärgid on:
3.1. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
3.2. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õiguseid;
3.3. vahendada informatsiooni õpilastele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale;
3.4. järgida ja edendada kooli traditsioone;
3.5. organiseerida õpilasüritusi, arendada ettevõtlikkust;
3.6. pakkuda aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimalust;
3.7. aidata säilitada kooli head mainet ja tõsta kooli atraktiivsust;
3.8. arendada suhteid teiste koolide ja noorteorganisatsioonidega;

3.9. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses ning
suhetes õpetajate ning teiste kooli töötajatega.

4. ÕE ÕIGUSED

Õpilasesindusel on õigus:
4.1. teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule
KIK ÕE ja Kiviõli I Keskkooli arendamiseks ja töö tõhustamiseks;
4.2. algatada ÕE põhimääruse muudatusettepanekuid;
4.3. kasutada kooli ruume juhindudes kooli kodukorra eeskirjadest;
4.4. viia läbi küsitlusi ja uuringuid õpilaste seas, tulemustest lähtuvalt teha ettepanekuid kooli
juhtkonnale;
4.5. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kooli põhimäärusele ja
kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
4.6. saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust õpilaste õiguste kaitsmisel;
4.7. saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust ürituste ja projektide organiseerimisel.

5. ÕE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Õpilasesindusel on kohustus:
5.1. enne õppeaasta algust koostada ÕE tegevusplaan;
5.2. tõstatada õpilasprobleemide arutelu;
5.4. jagada informatsiooni õpilastele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale;
5.5. kajastada oma tegevust kooli väljaannetes;
5.6. järgida koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone;
5.7. ÕE otsuste elluviimine;
5.8. vastutada enda korraldatud ettevõtmiste eest.
6. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
6.1. ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus ja tegevusplaan;
6.2. Põhimääruse või selle muudatused võtavad vastu ÕE liikmed koosolekul ⅔
häälteenamusega ja põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli hoolekogu poolt;
6.3. ÕE tegevusplaan koostatakse üheks õppeaastaks;

6.4. ÕE korralised koosolekud on vähemalt kord nädalas;
6.5. Koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on 2/3 liikmetest;
6.6. ÕE kokku kutsumise õigus on juhatusel, kooli direktsioonil või 1/3 ÕE liikmetest;
6.7. Koosolekut juhatab president või asepresident ja/või huvijuht;
6.8. Igal ÕE liikmel on õigus teha ettepanekuid;
6.9. ÕE president määrab juhatuse, mille ametiaeg kestab kaks aastat;
6.10. Juhatusse kuulub president, asepresident, siseminister, välisminister, sekretär;
6.11. ÕE juhatus koordineerib õpilasesinduse tööd;
6.12. ÕE juhatusele kuulub täidesaatev võim;
6.13.

Juhatuse töövormiks on koosolek, mis käib koos iga nädal;

6.14.

Juhatuse koosolekuid juhib president või huvijuht;

6.15.

Juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda presidendil ja 1/3 juhatuse liikmetest;

6.16.

Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest, võrdsete häälte

korral on presidendi hääl otsustav.

7. PRESIDENT
7.1. Presidendi valimisi korraldab selleks moodustatud valimiskomisjon.
7.2. Presidendikandidaat peab olema 10.- 11. klassi õpilane;
7.3. Presidendikandidaatidel tuleb esitada kandidatuur novembrikuu jooksul huvijuhile;
7.4. President valitakse avalikul hääletamisel 7. – 12. klassi õpilaste poolt novembrikuu
viimasel neljapäeval;
7.6. Presidendi valimiste läbiviimiseks peab olema vähemalt kaks presidendi kandidaati;
7.7. Kandidaatide puudumisel määrab ÕE juhatus ametisse presidendi kohusetäitja, kes
jääb ametisse uue presidendi valimisteni;
7.8. Presidendi volitused algavad kalendriaasta algul ja kestavad kaks aastat;
7.9. Erakorralised valimised korraldatakse juhul kui 2/3 õpilaskogu liikmetest pole rahul
presidendi tööga;
7.10. Presidendi ülesandeid täidab viimase äraolekul asepresident, kes peab olema 9.- 12.
klassist ja kelle määrab ametisse president;
7.11. Presidendi tagasiastumise või volituste lõppemise korral täidab uute valimisteni
presidendi ametikohuseid asepresident.

8.

LÕPPSÄTTED

8.1. ÕE tegevuse võib peatada või lõpetada õpilaskogu otsusega.
8.2. Ettepaneku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks võib teha kooli direktor, ÕE juhatus
või vähemalt 2/3 õpilaskogu liikmetest.
8.3. ÕE tegevuse peatamise põhjuseks saab olla:
8.3.1. ÕE töö segab oluliselt õppetööd.
8.3.2. ÕE tegevusega on oluliselt rikutud kooli vara ja/või kooli au.
8.4. ÕE tegevus lõpetatakse kui 2/3 õpilasesindusest on selle otsuse poolt.
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