
Konguta Kooli Õpilasesinduse Põhimäärus 

 

 

1.Üldsätted ja struktuur 

 

1.1. Konguta Kooli Õpilasesindus on vabatahtlik esindus, mis on ellu kutsutud esindamaks 

Konguta Kooli õpilaste huve. 

1.2.Õpilasesindus koosneb 3. – 6. klasside õpilaste esindajatest. 

1.3.Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks. 

1.4.Õpilasesindus peab oma töös lähtuma õpilaskonna huvidest. 

1.5.Õpilasesindus juhindub oma tegevuses oma põhikirjast, kooli sisekorrast  ja Eesti 

Vabariigi seadusandlusest. 

 

2. Eesmärgid 

 

2.1. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: 

2.1.1. tõsta õpilaskonna vastutust ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi; 

2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes õpimotivatsiooni tõstmise ja 

õpikeskkonna parandamise eest; 

2.1.3. järgida ja edendada kooli traditsioone; 

2.1.4. kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises 

suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga; 

2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele; 

2.1.6. pakkuda aktiivsetele õpilastele eneseteostusvõimalusi;  

2.1.7. mitmekesistada õpilaste igapäevaelu. 

 

3. Õpilasesinduse õigused ja kohustused 

 

3.1.Oma eesmärkide saavutamiseks on Õpilasesindusel õigus: 

3.1.1. osaleda õppenõukogu töös, kui päevakorral on küsimused, mille arutamisel osalemist 

peavad õpilasesindus ja/või pedagoogid  vajalikuks; 

3.1.2. pöörduda küsimuste ja ettepanekutega direktori poole; 

3.1.3. viia läbi koostöös õpetajaga küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, teha 

ettepanekuid asjaomastele isikutele; 

3.1.4. algatada üritusi ja korraldada neid koostöös õpetajaga, kooli direktori nõusolekul; 

3.1.5. algatada kooskõlastatult õpetajaga korjandusi ürituste korraldamiseks; 

3.1.6. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu – kui välismaal; 

3.1.7. esindada kooli õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning teistes 

organisatsioonides; 

3.1.8. järgida kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, pidades kinni kooli juhtkonna ja 

Õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest; segamata vahetut õppeprotsessi ja 

ignoreerimata õppemetoodikat 

3.1.9. vastutada Õpilasesinduse poolt korraldatavate ürituste kordamineku eest; 

3.1.10. avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid kooskõlastatult klassijuhatajaga. 

 

 

 

 

 



4. Õpilasesinduse moodustamine 

 

4.1. Õpilasesinduse moodustamine: 

4.1.1. 3.–6. klassil on õigus saata Õpilasesindusse kaks kuni kolm esindajat, kes on valitud 

klassisisestel valimistel. 

4.1.2. 3.-6. klassil on õigus oma esindajaid vahetada, andes sellest Õpilasesinduse juhtkonnale 

teada. 

4.2. Õpilasesindust juhib president, kellel on üks asetäitja: asepresident. 

4.3. President ja asepresident valitakse õpilasesinduse poolt demokraatliku hääletamise teel 

üheks aastaks, president või asepresident võiks olla lõpuklassi õpilane. 

4.4.  Õpilasesindusel on õigus: 

4.4.1. lülitada välja õpilasesinduse tööst või taotleda liikme ümbervalimist klassidest, kelle 

esindajad ei osale õpilasesinduse töös regulaarselt ning ei täida neile usaldatud 

ülesandeid; 

4.4.2. kutsuda kokku Õpilasesinduse erakorraline koosolek. 

4.5. President koos asepresidendiga: 

4.5.1. valmistab ette Õpilasesinduse koosolekuid, kontrollib Õpilasesinduse vastuvõetud 

otsuste täitmist. 

4.5.2. lahendab küsimusi, mille lahendamiseks ei ole vajalik kogu Õpilasesinduse kohalolek; 

4.5.3. kooskõlastab direktoriga Õpilasesinduse esindajate osaluse õppenõukogu koosolekul; 

4.5.4. esitab kooli õpilaskonnale aruande juunis Õpilasesinduse tööst möödunud õppeaastal; 

4.5.5. korraldab hiljemalt oktoobris esimese Õpilasesinduse koosoleku uuel õppeaastal; 

4.5.6. hoiab talle koosolekutel usaldatud konfidentsiaalset informatsiooni; 

4.5.7. levitab aktiivselt Õpilasesinduse informatsiooni. 

 

5. Õpilasesinduse sisekorra eeskirjad 

 

5.1.  Õpilasesinduse koosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord kuus. 

5.2.  Õpilasesinduse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Õpilasesinduse  

liikmetest. 

5.3.Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

5.4.Igal Õpilasesinduse liikmel on üks hääl. 

5.5.Õpilasesinduse koosoleku läbiviimine protokollitakse. 

5.6.Õpilasesinduse tegevuse ennetähtaegne lõpetamine: 

5.6.1. Õpilasesinduse tegevuse ennetähtaegse lõpetamise ettepaneku võib teha kooli direktor, 

õpilased, kes peavad oma arvamuse avaldamiseks koguma allkirju  juhul kui: 

 tegevus ei vasta põhikirjale; 

 segatakse õppetegevust. 

5.6.2. Õpilasesinduse ennetähtaegse lõpetamise korral, moodustatakse uus Õpilasesindus. 

 

6. Lõppsätted 

 

6.1.ettepaneku põhikirja muutmise kohta võivad teha Õpilasesinduse president, kooli direktor 

või Õpilasesinduse liikmed; 

6.2. põhikirja võib muuta vähemalt 2/3 Õpilasesinduse liikme nõusolekul. 

 

 

Läbi vaadatud ja arutatud 15.10.2018 
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