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Pärnu Raeküla Kooli õpilasesinduse põhimäärus
1. Üldsätted
1.1. Pärnu Raeküla Kooli Õpilasesindus (edaspidi Kooli ÕE) on Pärnu Raeküla Kooli õpilasi ühendav ja esindav
organ, mis on asutatud määramata ajaks ja ei ole juriidiline isik.
1.2. Kooli ÕE lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest Eesti
Vabariigi õigusaktidest ning kooli dokumentidest.
1.3. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite,
kasutada kooli arveldusarvele kantud sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
1.4. Kooli ÕE võib astuda Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks, moodustada teiste õpilaskondadega liite Eesti
Vabariigi õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
1.5. Kooli ÕE võib arendada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega.
2. Kooli õpilaskonna igal liikmel on õigus:
2.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
2.2. olla valitud Kooli ÕE liikmeks;
2.3. osaleda Kooli ÕE korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides;
2.4. olla informeeritud Kooli ÕE tegevusest;
2.5. algatada umbusaldust Kooli ÕE liikmete suhtes.
3. Kooli ÕE valimise kord:
3.1. Õpilaskond valib klassides ühe esindaja Kooli õpilasesindusse.
3.2. Kooli ÕE liige valitakse 1.-9. klassides üheks aastaks septembri esimesel nädalal, sealjuures arvestatakse
õpilase sooviga (on vabatahtlik tegevus).
3.3. Klassides valitud Kooli ÕE liikmed kogunevad valimiskoosolekuks septembri teisel nädalal.
3.4. Samaks ajaks on üksikkandidaadid, kes soovivad astuda Kooli ÕE liikmeks, esitanud sellekohase avalduse
Kooli huvijuht - direktori asetäitjale noorsootöö alal.
3.5. Nende kuulumise Kooli ÕE liikmete hulka otsustab Kooli ÕE koosolek kandidaadiaja möödumisel
oktoobrikuu koosolekul.
3.6. Kooli ÕE liikmele on võimalik avaldada umbusaldust (st vastavat liiget tagasi kutsuda) vastava klassi
õpilaste poolt 2/3 häälteenamusega ja valida uus liige vastava klassi õpilaste hulgast.
3.7. Liige, kes puudub koosolekult 3 korda, arvatakse õpilasesindusest välja.
4. Kooli ÕE tegevus:
4.1. Õpilasesindus kavandab oma tegevused üldjuhul õppetöövälisele ajale.
4.2. Kooli ÕE koosolekud toimuvad üks kord kuus.
4.3. Kooli ÕE juhatuse koosolekud toimuvad 1 kord nädalas.
4.4. Kooli huvijuht - direktori asetäitja on Kooli ÕE nõuandev hääleõiguseta mittevalitav liige.
4.5. Kooli ÕE eesmärk on Kooli õpilaskonna esindamine ja koolielu arendamine.
4.6. Kooli ÕE ülesanded:
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4.6.1. tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
4.6.2. osaleda koolielu korraldamisel ja probleemide lahendamisel;
4.6.3. järgida ja edendada kooli traditsioone;
4.6.4. õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine;
4.6.5. noorte osaluse suurendamine ja kodanikuühiskonna arengule kaasa aitamine;
4.6.6. üksteist austavate käitumistavade kujundamine;
4.6.7. aktiivsetele õpilastele eneseteostusvõimaluse pakkumine;
4.6.8. õpilaste igapäevaelu mitmekesistamine;
4.6.9. kooli õpilaste esindamine;
4.6.10. õpilaste huvide eest seismine ja õigusaktidega reguleeritud õpilaste õiguste kaitsmine.
5. Kooli ÕE õigused:
5.1. Õpilasesinduse esindaja kaudu osaleda Kooli hoolekogu ja Kooli õppenõukogu koosolekutel ja teha
ettepanekuid.
5.2. Moodustada Koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ja ringe, mille sihid ja tegevus on kooskõlas kooli
eesmärkidega.
5.3. Läbi viia küsitlusi Kooli õpilaste seas ja analüüsida tulemusi.
5.4. Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuht - direktori asetäitjaga noorsootöö alal.
5.5. Saada Koolist teavet koolikorralduse ja esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.
5.6. Pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.
5.7. Kaitsta Kooli õpilaste huve.
6. Kooli ÕE kohustused:
6.1. Pidada kinni õpilasesinduse ja partnerite vahelistest suulistest ja kirjalikest kokkulepetest.

6.2. Otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ja
korraldada.
6.3. Esindada õpilaskonda Kooli hoolekogus ja Kooli õppenõukogus.
7. Kooli ÕE koosolek:
7.1. Kooli ÕE koosolekud toimuvad üks kord kuus.

7.2. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest, kooli direktor või kui on tekkinud
olukord, mis vajab kohest lahendamist.
7.3. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50% õpilasesinduse liikmetest.
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7.4. Juhul, kui koosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub Kooli ÕE esimees kokku kahe nädala jooksul
sama päevakorraga uue koosoleku ja uus koosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul
osalevate liikmete arvust.
7.5. Kooli ÕE kõik otsused tehakse lihthäälteenamusega avaliku hääletamise teel.
7.6. Kooli ÕE kõik koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis ja protokollile kirjutavad alla
esimees ja protokollija.
7.7. Kooli ÕE protokollid avalikustatakse stendil.
7.8. Kooli ÕE protokollid ja nende lisad säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.
7.9. ÕE koosoleku pädevuses on:
7.9.1. esimehe ja kahe (2) aseesimehe valimine (üks nooremast astmest);
7.9.2. sekretäri valimine, kelle ülesandeks on koosolekute protokollimine;
7.9.3. Kooli ÕE juhatuse kinnitamine;
7.9.4. õpilasesinduse valimise korraldamine ja valimistulemuste kinnitamine;
7.9.5. ala- ja töörühmade moodustamine ning neile juhtide määramine;
7.9.6. õpilasesinduse liikmetele vastutusvaldkondade määramine;
7.9.7. ettepanekute tegemine kooli direktorile, õppenõukogule ja hoolekogule;
7.9.8. õpilasesindaja valimine õppenõukogu koosolekule ja hoolekogu liikmeks;
7.9.9. Kooli ÕE tegevuskava kinnitamine;
7.9.10. põhimääruse muutmine.
8. Kooli ÕE esimees ja aseesimees:
8.1. Esimees juhib Kooli ÕE tegevust, kelle puudumisel täidab esimehe kõiki kohustusi aseesimees vanemast
astmest või/ja huvijuht/direktori asetäitja noorsootöö alal.
8.2. Esindab õpilaskonda.
8.3. Allkirjastab dokumente õpilasesinduse nimel.
8.4. Võib tagasi astuda ennetähtaegselt mõjuva põhjuse olemasolul või kui 2/3 õpilasesinduse liikmetest on nõus.
8.5. Kooli ÕE võib avaldada umbusaldust esimehele kui selle esitab 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
Umbusaldust avaldatakse juhtudel:
8.5.1. kui tema tegevus kahjustab Kooli mainet;
8.5.2. kui tema tegevus ei vasta põhimäärusele;
8.5.3. kui tema tegevus ületab talle antud volitusi;
8.5.4. kui ta ei koordineeri õpilasesinduse otsuste täitmist.
9. Kooli ÕE põhimääruse kehtestamine, muutmine, kehtetuks tunnistamine
9.1. Kooli ÕE tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud õpilasesinduse koosolek
lihthäälte enamusega ja mille on kinnitanud Kooli direktor.
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9.2 Parandusettepanekuid võivad kehtivasse põhimäärusesse algatada õpilasesinduse liikmed, Kooli direktor ja
Kooli hoolekogu.
9.3. Parandusettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise õpilasesinduse koosolek
lihthäälteenamusega.
9.4. Põhimäärus või selle parandused jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast põhimääruse paranduste
kinnitamist Kooli direktori käskkirjaga.

