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Erakooli Garant õpilasesinduse põhimäärus 

1.     Üldsätted ja struktuur 

1.1. Erakooli Garant õpilasesindus (ÕE) on Erakooli Garant õpilaste poolt valitav ja kooli 

õpilaskonnast moodustatav  esindusorganisatsioon 5. – 12. klassist. ÕE juhindub oma tegevuses 

kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli direktori ja ÕE vahel, kooli õpilasesinduse 

põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja kodukorrast. 

1.2. Eesmärgid 

 esindada õpilaste huve, 

 organiseerida kooliüritusi, 

 aidata kaasa õppetöö ja koolielu paremale korraldamisele, 

 kaasa aitamine kooli traditsioonide säilitamisele ja arendamisele, 

 kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises  

suhtluses ja suhetes kooli töötajatega, 

 võtta osa kooli oma näo kujundamisest ja kooli maine tõstmisest. 

1.3. Õpilaskonnal on oma põhimäärus, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite 

moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord. ÕE tegevuse aluseks 

on kooli õpilasesinduse põhimäärus.  

1.4. Õpilaskonna põhimääruse võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega 

õpilasesinduse koosolekul, pärast projekti arutamist või muutustest põhimääruses klassitundides. 

ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a kui otsuse salajast hääletamist nõuab 

vähemalt üks ÕE liige. Kõik isikuvalimised tehakse koosolekul salajase hääletamise teel.  

1.5. Õpilasesindusest heidetakse välja, kui liige ei täida kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid 

käitumis- ja kõlblusnorme, endale võetud kohustusi õpilasesinduses; vähese aktiivsuse tõttu või 

liige ei täida talle määratud ülesandeid; kui õpilane kahjustab kooli või ÕE mainet. 

2. Õpilasesinduse liikme õigusteks on  

2.1.osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses; 

2.2. teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks; 

2.3. olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest; 
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2.4. esitada õpilasesindusele proteste teiste liikmete, presidendi, asepresidendi või õpilasesinduse 

tegevuse kohta; 

2.5. viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi ja teha ettepanekuid kooli 

direktorile ja nõukogule; 

2.6. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 

2.7. esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides; 

2.8. saada direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni; 

2.9. ÕE liige võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse; 

2.10. nõustada kooli direktorit, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes ja  

osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel. 

 

3. Õpilasesinduse liikme kohustusteks on 

  

3.1. informeerida õpetajaid ÕE tegevusest õppenõukogu koosolekutel; 

3.2. kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli direktori ja õppenõukogu ees; 

3.3. vastutada enda korraldatud ürituste eest; 

3.4. tagada ÕE järjepidevus; 

3.5. täita endale võetud kohustusi; 

3.6. täita kooli direktoriga sõlmitud kokkuleppeid; 

3.7. kaitsta õpilaste huve kooli direktori ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli; 

3.8. koostada iga õppeaasta alguses tegevusplaan ja õppeaasta lõpus protokollide põhjal ÕE 

tegevuse kohta aastaaruanne.  

4. Presidendi õigused ja kohustused 

4.1. saada valitud selleks ettenähtud korras (koosolekul salajase hääletamise teel; häälte    

       lihtenamusega); 

4.2. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest;  

4.3. määrata õpilasesinduse liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud õpilasesinduse otsuste  

       täitmiseks; 

4.4. kutsuda kokku õpilasesinduse koosolekuid;  

4.5. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest;  
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4.6. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(te) alusel (sh õppenõukogus ja nõukogus);  

4.7. astuda tagasi; 

4.8. presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui: 

 president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku 

seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel. 

 presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või president rikub või eiarvesta 

ÕE volitusi või ei täida ÕE otsuseid või kooli direktoriga sõlmitudkokkuleppeid. 

 presidendi tegevus kahjustab kooli mainet. 

5. Asepresidendi õigused ja kohustused  

5.1. saada valitud selleks ettenähtud korras (koosolekul salajase hääletamise teel; häälte    

       lihtenamusega); 

5.2. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest;  

5.3. presidendi puudumise korral täita presidendi ülesandeid;  

5.4. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(te) alusel;  

5.5. anda õpilasesindusele ja presidendile aru oma tegevusest;  

5.6. astuda tagasi. 

 

6. Sekretär 

 

6.1. Sekretäri määrab ametisse president. Sekretäriks saab määrata vabatahtliku ÕE liikme. 

6.2. Sekretäri ülesandeks toetada presidenti protokollilistes ülesannetes ja asjaajamises. 

7. Töökord 

7.1.  ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel. 

7.2.  Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks. Oma klassi esindajad ÕE-sse valitakse 

septembris 

        klassijuhataja tunnis. Igast klassist (5. – 12. klass) on esinduses 1-2 valitud esindajat. 

Kõikidel  

        esindajatel on hääleõigus.  

7.3. ÕE liikmed valivad enda hulgast lihthäälteenamusega presidendi ja asepresidendi. 
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7.4.  Struktuuriliselt õpilasesinduses on president, asepresident ning sekretär. 

7.5.   Õpilasesinduse liikmete volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni. 

7.6.  Õpilasesinduse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord  

        veerandis. 

7.7. Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.  

7.8. President kinnitab koosoleku päevakorra ja edastab selle ÕE liikmetele vähemalt 1 tööpäev   

enne koosolekut. 

7.9. Õpilasesindus on otsustusvõimeline, kui hääletamisest võtab osa vähemalt 50% + 1 liige. 

7.10.    Häälte jagunemisel võrdselt jääb otsustavaks õpilasesinduse  presidendi hääl. 

7.11.  Õpilasesinduse koosoleku päevakord kooskõlastatakse enne koosolekut huvijuhiga. 

7.12. Kui kooli direktor leiab, et otsus on kooli põhimäärusega ja/või kooli arengukavaga 

vastuolus, saadab kooli direktor otsuse projekti omapoolsete ettepanekutega täiendavaks 

aruteluks tagasi. 

7.13.  Õpilasesinduse tööst võib osa võtta koolitöötajad, kellel ei ole hääleõigust. 

7.14. ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele ja neid hoitakse direktori ruumis. 

7.15. ÕE-s toimuv ja arutatav viiakse kooli klassideni ennekõike ÕE liikmete poolt. 

7.16. ÕE läbiviimine protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutab 

alla sekretär. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel, kooli õpilastel ja töötajatel. 

7.17. Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt. 

7.18. Iga klassi pädevuses on:  

7.18.1. ettepanekute ja avalduste tegemine kooli direktorile, õppenõukogule, sihtasutusele või 

nõukogule; 

 7.18.2. õpilaskonna põhimääruse projekti arutada ja samuti pakkuda põhimääruses muutusi. 

8. Põhimääruse vastuvõtmine, jõustumine ja muutmine 

8.1. Põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui selle poolt on hääletanud 50%+1 liige 

õpilasesinduse koosseisust. 

8.2. Põhimäärus jõustub pärast seda, kui kooli direktor selle kinnitanud. 

8.3. Põhimäärust võib muuta ÕE koosoleku vastava otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud 

50%+1 liige ÕE koosseisust. Muudatused jõustuvad pärast seda kui kooli õppenõukogu on need 

heaks kiitnud ja kooli direktor need kinnitanud. 
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9. Tegevuse lõpetamine 

9.1.  ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, kooli põhimääruse, 

Eesti Vabariigi põhiseaduse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

9.2. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb 

president või kooli direktor. 

9.3. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 õpilasesinduse liikmetest. 

9.4. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos  

vastava põhjendusega võib teha president või 2/3 õpilasesinduse l iikmetest, samuti 

kooli direktor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        KINNITATUD 

                                                                                              direktori käskkirjaga nr 6-1T/9 21.12.2017. a                                                              
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