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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.
1.2 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE
vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
1.3 ÕE ei ole juriidiline isik.
1.4 ÕE on poliitiliselt sõltumatu.
2. KOOSSEIS
2.1 ÕE-sse võivad kuuluda kõik 5. - 12. klassi õpilased.
2.2 ÕE alalised struktuuriüksused on üldkogu ja juhatus.
2.3 ÕE võib moodustada juhatuse ettepanekul ja üldkogu heakskiidul ajutisi struktuurüksusi.
3. EESMÄRGID
3.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
3.1.1 aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
3.1.2 kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õiguseid;
3.1.3 hoida ja edendada kooli traditsioone;
3.1.4 organiseerida õpilasüritusi;
3.1.5 hoida ja tõsta kooli head mainet ja atraktiivsust;
3.1.6 arendada suhteid teiste koolide ja noorteorganisatsioonidega.
4. TEGEVUS
4.1 ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus.
4.2 Põhimääruse võtab vastu ÕE üldkogu 2/3 häälte enamusega.
4.3 Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
4.4 ÕE moodustamine:
4.1.1 ÕE moodustatakse üheks õppeaastaks;
4.1.2 õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimeses pooles;
4.1.3 õppeaasta esimese koosoleku kutsub kokku eelmise koosseisu juhatus;

4.1.4 ÕE töövorm on koosolek, mis toimub 1 kord kuus, vajadusel tihemini;
4.1.5 koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50% ÕE liikmetest;
4.5 ÕE otsused võetakse vastu häälteenamusega;
4.5.1 igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl;
4.5.2 hääletamisel võrdselt poolt ja vastu häälte korral saab otsustavaks presidendi hääl;
4.5.3 ÕE koosolek ja otsused protokollitakse.
4.6 ÕE-l on õigus:
4.6.1 teha ÕE põhimääruse muudatusettepanekuid;
4.6.2 viia läbi küsitlusi ja uuringuid õpilaste seas;
4.6.3 teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.6.4 kasutada kooli ruume juhindudes kooli kodukorra eeskirjadest;
4.6.5 saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust õpilaste õiguste kaitsmisel;
4.6.6 saada kooli juhtkonnalt abi ja toetust ürituste ja projektide organiseerimisel.
4.7. ÕE-l on kohustus:
4.7.1 koostada õppeaasta alguses ÕE tegevusplaan;
4.7.2 jagada informatsiooni õpilastele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale;
4.7.3 kajastada oma tegevust kooli väljaannetes;
4.7.4 vastutada enda korraldatud ettevõtmiste eest;
4.7.5 järgida kooli põhimäärust ja töökorralduse reegleid;
4.7.6 hoida kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.
5. TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE
5.1 Üldkogu:
5.1.1 üldkogu on ÕE kõrgeim otsustusorgan
5.1.2 ÕE tegevus toimub valdavalt väljaspool õppetööd või direktori eriloal võib see
toimuda ka õppetundide ajast.
5.2 ÕE liikme ülesanne:
5.2.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
5.2 2 järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhimäärust;
5.2.3 täita endale võetud kohustusi.
5.3 ÕE-st liikme vabastamise kohta võib teha ettepaneku kui:
5.3.2 liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
5.3.2 liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele;
5.3.3 liige ei täida talle määratud ülesandeid;
5.3.4 liige avaldab soovi enda vabastamiseks ja on põhjendatud avalduse esitanud ka
ÕE presidendile;
5.3.5 ÕE liikme vabastamise otsustab ÕE üldkoosolek ÕE juhatuse ettepanekul.

5.4 ÕE juhatus:
5.4.1 juhatusse kuuluvad president, asepresident, sekretär, olemasolul struktuuri üksuste
juhid,
5.4.2 juhatus valitakse ÕE poolt demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks,
5.4.3 juhatus tuleb kokku vähemalt kord kuus, enne korralist üldkogu koosolekut,
5.4.4 juhatus kohtub kord kuus kooli direktoriga,
5.4.5 juhatus juhib ÕE tegevust,
5.4.6 juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda presidendil ja 2/3 juhatuse liikmetest;
5.4.7 juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest.
5.5 ÕE juhatuse liikme ennetähtaegne vabastamine:
5.5.1 juhatuse liikme ennetähtaegse vabastamise ettepanek tehakse juhul, kui juhatuse
liige ei ole võimeline osalema ÕE juhtimises vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi,
õppeedukuse või muu taolise põhjuse tõttu;
5.5.2 juhatuse liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele; 5.5.3 kui juhatuse liige rikub
ÕE volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.5.4 juhatuse liikme tegevus kahjustab kooli mainet.
5.6 ÕE sekretäri ülesanded:
5.6.1 protokollida kõiki ÕE ja ÕE juhatuse ametlikke koosolekuid;
5.6.2 postitada protokollid orienteeruvalt kuu aja jooksul
kommunikatsiooni kanalitesse.
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5.7 ÕE asepresidendi ülesanded:
5.7.1 täita ÕE presidendi kohustusi tema puudumisel;
5.7.2 pakkuda presidendile moraalset tuge, nõu ja abi.
5.8 ÕE presidendi ülesanded:
5.8.1 koordineerida ÕE tööd;
5.8.2 juhtida juhatuse ja üldkogu koosolekuid;
5.8.3 esindada ÕE koolis ja väljaspool kooli;
5.8.4 esindada ÕE ja õpilaste vaateid hoolekogus;
5.8.5 osaleda EÕEL üldkoosolekutel.
5.9 ÕE presidendi valimised:
5.9.1 valimised korraldab viimase ÕE koosseisu juhatus.
5.9.2 presidendikandidaat peab olema 10.- 12. klassi õpilane;
5.9.3 president valitakse õppeaasta II koosolekul;
5.9.4 kandidaatide puudumisel määrab ÕE juhatus ametisse presidendi kohusetäitja, kes
jääb ametisse uue presidendi valimisteni;
5.9.5 presidendi tagasiastumise või volituste lõppemise korral täidab uute valimisteni
presidendi ametikohuseid asepresident;
5.9.6 erakorralised valimised korraldatakse juhul kui 2/3 üldkogu liikmetest pole rahul
presidendi tööga;

5.9.7 presidendi volitused algavad valimistulemuste selgumisel ja kestavad uute
presidendi valimisteni.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. ÕE tegevuse võib peatada või lõpetada üldkogu otsusega.
6.2. Ettepaneku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks võib teha kooli direktor, ÕE juhatus või
vähemalt 2/3 üldkogu liikmetest.
6.3. ÕE tegevuse peatamise põhjuseks saab olla:
6.3.1. ÕE töö segab oluliselt õppetööd;
6.3.2. ÕE tegevusega on oluliselt rikutud kooli vara ja/või kooli au.
6.4. ÕE tegevus lõpetatakse kui 2/3 õpilasesindusest on selle otsuse poolt.
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