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Laagri Kooli Õpilasesinduse põhikiri

1.

ÜLDSÄTTED

1.1.

1.4.

Laagri Kooli (edaspidi LK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Laagri Kooli õpilaste
esindusorganisatsioon.
ÕE juhindub oma tegevuses: õpilaste arvamustest, ÕE enamuse tahtest, ÕE tegevuskavast, Laagri
Kooli põhikirjast, Laagri Kooli kodukorrast, Eesti Vabariigi õigusaktidest.
ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele Laagri Kooli juhtkonnaga võimalus tasuta
kasutada LK kui haridusasutuse rekvisiite ja ruume.
ÕE on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu.

2.

EESMÄRGID

1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.

LK ÕE eesmärgiks on:
LK õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine;
kaasaaitamine õppetöö ja koolielu korraldamisele, koolielu probleemide lahendamisele, kooli
oma näo kujundamisele, õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele ning koolisiseste ürituste
organiseerimisele;
õpilaste vastutustunde tõstmine kooli ees;
konkreetsete ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine õpilaste omavahelises
suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.

ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE- l õigus:
3.1.2. teha ettepanekuid LK õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada LK- lt ainelist abi oma
eesmärkide saavutamiseks;
3.1.4. kaitsta LK õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.5. kokkuleppel LK juhtkonnaga läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi;
3.1.6. algatada üritusi ja korraldada neid LK juhtkonna nõusolekul;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Õpilasesinduse kohustuseks on:
esindada LK õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
anda nõu LK juhtkonnale, õppenõukogule ja nõukogule;
järgida LK põhikirja ja kodukorda, pidada kinni LK juhtkonna ja ÕE-vahelistest kokkulepetest;
ÕE ei sekku õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat;
ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
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4.

SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

4.1. ÕE tegevuse aluseks on LK ÕE põhikiri:
4.1.1. põhikirja koostab ÕE juhatus, ning kinnitavad ÕE liikmed koosseisu poolthäälteenamusega
üldkoosolekul.
4.1.2. põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist LK direktori poolt.
4.2. ÕE liikmed valitakse iga õppeaasta alguses.
4.2.1. Iga klass valib omale ühe esindaja, kelle nimi teatakse LK huvijuhile.
4.2.2. Klassi esindaja võib soovi korral jääda ÕE liikmeks ka teiseks aastaks, kui ta teeb teise
aasta alguses sellekohase avalduse.
4.2.3. Kui klassi esindaja ei soovi teiseks aastaks ÕE liikmeks jääda, valib klass omale uue esindaja.
4.3.

ÕE tegevust kontrollib ja suunab huvijuht, kes loob ka tingimused ÕE tööks ning õpilasürituste
korraldamiseks;
4.3.1. huvijuhil on õigus viibida ÕE koosolekutel, vajadusel neid juhtida või protokollida;
4.3.2. huvijuht võib anda õpilastele nõu, neid abistada;
4.3.3. huvijuhi kohustus on pidada kinni ÕE põhikirjast ning vajadusel esindada ÕE-d LK juhtkonna ees.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

4.4.6.
4.4.7.
4.4.8

Õpilasesinduse liikme õigusteks on:
osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
teha ettepanekuid õpilasesinduse tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest;
esitada õpilasesindusele proteste teiste liikmete, presidendi, asepresidendi või õpilasesinduse
tegevuse kohta;
saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide
organiseerimisel;
esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(t)e alusel;
peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused;
teha ettepanek presidendi ja/või asepresidendi tagasikutsumises.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

Õpilasesinduse liikme kohustusteks on:
osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhikirja;
täita endale võetud kohustusi;
anda õpilasesindusele aru oma tegevusest.

4.6.

ÕE kõrgem juhtorgan on juhatus, kuhu kuuluvad 1. – 5. klasside president ja kuni kaks
asepresidenti ning 6. – 9. klasside president ja kuni kaks asepresidenti.;
igal juhatuse liikmel on kohustus täita ÕE põhikirja, juhatuse omavahelisi kokkuleppeid
ning osaleda juhatuse koosolekutel;
igal juhatuse liikmel on õigus lisada päevakavasse punkte ning tõstatada probleeme;
ÕE juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmete poolt üheks aastaks koosseisu poolthäälteenamusega;
ÕE juhatus käib koos vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, vastavalt vajadusele;

4.4.5.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
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4.6.5. ÕE juhatus käib koos tunni või tunnivälisel ajal vastavalt vajadusele;
4.6.6. ÕE juhatus arutab jooksvaid probleeme ning esitab tähtsamad küsimused ÕE liikmetele
hääletamiseks;
4.6.7. ÕE juhatus otsustab ÕE liikmete kokkukutsumise vajaduse.
4.7.

ÕE juhatuse liikmete, sh ka presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise
ettepaneku võib teha juhatus, kui:
4.7.1. juhatuse liige ei ole võimeline ÕE juhatuse töös osalema oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjuse tõttu.
4.7.2. juhatuse liige ei täida juhatuse otsuseid või LK ÕE juhatuse liige ei ole käinud kolmel
järjestikusel koosolekul.
4.8. Presidendid juhivad kogu ÕE ja selle juhatuse tööd.
4.8.1. ÕE 1. – 5. klasside (ase)presidendiks on õigus kandideerida kõigil LK I - V klasside esindajatel,
kes kuuluvad õpilasesindusse;
4.8.2. ÕE 6. – 9. klasside (ase)presidendiks on õigus kandideerida kõigil LK VI – IX klasside
esindajatel, kes kuuluvad õpilasesindusse.
4.8.3. presidendid valib ÕE koosseis salajase hääletamise teel.
4.8.4. üks ja sama isik võib ÕE presidendi kohale kandideerida viis aastat järjest;
4.8.5. 6. – 9. klasside president osaleb LK õppenõukogu, LK kooli nõukogu ja juhtkonna töös vastavalt
kokkuleppele LK juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades.

5.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1.
5.2.

ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus;
ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb president või juhatus
või 1/3 nõukogu liikmetest, samuti LK juhtkond;
ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud ÕE
jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

5.3.

6.

PÕHIKIRJA MUUTMINE

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3
6.1.4

ÕE põhikirja muutmiseks võib ettepaneku teha:
ÕE juhatus või selle liige
ÕE liige;
LK õpilane
LK personali liige;

6.2.1. Põhikirja muutmiseks peavad olema esitatud vastavad ettepanekud ning dokumendid ÕE
juhtkonnale ning LK direktorile;
6.2.2. põhikirja muutmise võtab vastu ÕE koosseis koosolekul koosseisu poolthäälteenamusega;
6.2.3. põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist LK direktori poolt.

