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Tartu Luterliku Peetri Kooli
õpilasesinduse põhimäärus
ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Luterliku Peetri Kooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) valitakse vastavalt Põhikooli ja
gümnaasiumiseaduses ette antud õpilaskonna õigusele valida õpilasesindus, kes esindab
õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires. Igal klassil on õigus
valida klassi esindama üks liige. Õpilastel, keda klass kandidaadina välja ei kuuluta, on õigus
kandideerida õpilasesindusse sooviavalduse alusel. Õpilase kandidatuuri rahuldab või lükkab
tagasi õpilasesinduse juhtkond võttes arvesse kandidaadi motivatsiooni ning õppeedukuse.
1.2. ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab aktiivseid õpilasi.
1.3. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE ja kooli põhikirjast, kokkulepetest kooli juhtkonna ning ÕE
vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.5. Õpilasesinduse põhimääruses sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse
ülesanded, õigused, kohustused, sisekorraldus ning liikmete ülesanded ja õigused.
ÕPILASESINDUSE ÜLESANDED
2.1. Kaitsta TLPK õpilaste huve ja seaduslikke õigusi koolis ja väljaspool kooli, aidata kaasa
koolielu probleemide lahendamisel, seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna
kvaliteedi eest;
2.2. Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhtluses, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.3. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele, seejuures järgida ja edendada kooli
traditsioone.
ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli
Juhtkonnaga ja saada koolilt võimaluse piires abi oma tegevuse korraldamiseks, kasutades
tasuta kooli ruume ja territooriumi;

3.1.2. Kokkuleppel kooli juhtkonnaga viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende
tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.3. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule koolielu puudutavates
küsimustes;
3.1.4. Algatada ja korraldada erinevaid üritusi ja projekte;
SISEKORRALDUS
4.1. Tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus:
4.1.1. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt;
4.2. Iga õppeaasta alguses võib iga 4.-9. klassi õpilane kandideerida ÕE-sse;
4.3. Kokkuleppel kooli juhtkonna ja aineõpetajatega võib ÕE tegevus toimuda ka tundide ajal;
4.4. ÕE koosolekud:
4.4.1. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuus;
4.4.2. ÕE juhatus kutsub ÕE koosolekuid kokku vähemalt kord kuus, vajadusel ka rohkem;
4.4.2.1. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest, kooli
juhtkond või ÕE juhatus;
4.4.3. Koosolekut juhatab president, tema puudumisel asepresident;
4.4.4. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 1/2 liikmetest, kui on häälte arv võrdne, siis
otsustab juhatuse hääl.
4.5. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega:
4.5.1. Igal ÕE liikmel on üks hääl, otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
4.5.1.1.

Kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletuse teel;

4.5.1.2.

Kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1/3 ÕE liiget;

4.6. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis ning protokollid
säilitatakse

digitaalselt

TLPK

dokumendihaldussüsteemis.

Protokollid

lisatakse

dokumendihaldussüsteemi vähemalt viie tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla
koosoleku läbiviija ja protokollija, kes valitakse ÕE liikmete poolt terveks õppeaastaks;
4.7. ÕE pädevuses on:
4.7.1. Juhatuse liikmete valimine, presidendi ja asepresidentide volituse kinnitamine ja
ennetähtaegne ametist vabastamine;
4.8. ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitatakse ÕE liikmeid, kooli õpilasi ja kooli
juhtkonda.

ÕPILASESINDUSE LIIGE
5.1. Liikme kohustused kestavad kuni ÕE-st lahkumiseni, ÕE-st lahkumine võib toimuda igal ajal
lahkumisavalduse alusel.
5.2. ÕE liige on kohustatud oma klassi ÕE-st toimuvast informeerima.
5.3. ÕE liikmel on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole.
5.4. ÕE liikme võib esindusest välja arvata:
5.4.1. Tema vähese aktiivsuse tõttu, milleks loetakse neljalt järjestikkuselt koosolekult mõjuva
põhjuseta puudumine;
5.4.2. Kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet või kui tema teod on vastuolus ÕE põhimääruse või
muude otsustega.
5.4.3. ÕE liige hääletatakse välja 2/3 lihthäälteenamusega.
5.5. ÕE liige on kohustatud:
5.5.1. Täitma talle usaldatud ülesandeid;
5.5.2. Kontrollima, et kooli territooriumil ei tehtaks midagi, mis oleks vastuolus kooli
kodukorraga;
5.5.3. Osa võtma kõigist kokkulepitud ÕE koosolekutest, v.a mõjuva põhjuse olemasolul.
JUHATUS
6.1. Juhatus koosneb presidendist, kahest asepresidendist ja protokollijast.
6.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
6.3. Juhatuse koosolekuid juhatab president, tema puudumisel asepresident või protokollija.
6.4. Juhatuse ülesanded on:
6.4.1. Viia ellu ÕE otsuseid, võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu,
ÕE esindajate ja kooliõpilaste ettepanekute elluviimiseks;
6.4.2. Esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees;
6.4.3. Vastavalt ÕE volitustele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele
kooli juhtkonnaga;
6.4.4. Täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
PRESIDENT
7.1. President valitakse ÕE liikmete poolt üheks aastaks, kandideerida saavad kõik ÕE liikmed.
7.2. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
7.3. Presidendi pädevuses on:
7.3.1. Kiita heaks ÕE liikmete poolt valitud esindaja või esindajad kooli õppenõukogus;
7.3.2. Esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;

7.3.3. Kontrollida ÕE käsutuses oleva vara kasutamist.
7.4. Presidendi ennetähtaegase vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest või juhatus, kui:
7.4.1. President ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi
vms tõttu;
7.4.2. Presidenti tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kooli kodukorrale, ta ei täida või rikub ÕE
volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi;
7.4.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.
ASEPRESIDENDID
8.1. Asepresident valitakse ÕE liikmete poolt üheks aastaks, kandideerida saavad kõik ÕE
liikmed.
8.2. Asepresidendid vastutavad ÕE juhatuse funktsioonide täitmise eest.
8.3. Presidendi puudumisel täidab I asepresident kõiki presidendi kohustusi. I asepresidendi
puudumisel täidab II asepresident kõiki presidendi ja I asepresidendi kohustusi.
8.4. Asepresidentide ennetähtaegse vabastamise võib algatada 2/3 ÕE liikmetest, ÕE juhatus või
ÕE president samadel asjaoludel, kui toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või
asendamine
TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus või 2/3
liikmetest, kooli juhtkond, kooli õpilaskond.
9.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja argumenteeritud uute lahenduste näol.

