
NARVA 6. KOOLI ÕPILASESINDUSE 
PÕHIMÄÄRUS 

 
1. Üldsätted 

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. 

(2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda käesolevas 

põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste  

organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 

(3) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel 5. - 9. klassini. 

(4) Õpilaskonnal on õigus: 

1. valida liikmeid õpilasesindusse; 

2. olla valitud õpilasesinduse liikmeks; 

3. osaleda õpilasesinduse korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides; 

4. olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest; 

(5) Käesolev õpilasesinduse põhimäärus sätestab õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra. 

2. Õpilasesinduse ülesanded 

(1) Õpilasesindus juhindub enda tegevuses käesolevast õpilasesinduse põhimäärusest, Eesti 

Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning koolidirektori käskkirjaga kinnitatud kordadest. 

(2) Õpilaskond, valides õpilasesinduse delegeerib talle õiguse: 

1.  astuda Eesti Õpilasesinduse Liidu liikmeks; 

2. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone Eesti Vabariigi õigusaktides 

sätestatud alustel ja korras; 

3.  astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd; 

4. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud 

õigusakti kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi 

teise otsustada ja korraldada. 

 (3) Õpilasesindusele püstitatud ootuste teostamiseks on õpilasesindusel õigus: 

1. enda esindaja kaudu osaleda kõikidel õppenõukogu koosolekutel ning vajaduse korral 

õppenõukogu kutsel delegeerida õppenõukogu koosolekule õpilaskonna esindajaid; 

2.  korraldada kooli hoolekogusse õpilaste esindaja valimine. 

(4) Õpilasesindus on abiks õpilastele teostamaks kooli nimekirja kantud õpilaste õigusi: 

1.  valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires; 

2. moodustada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole  

vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega; 

3. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, kooli õpilastel olla 

valitud kooli hoolekogusse; 



4.  kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- 

tehnilisi jm vahendeid; 

5. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet 

õppimisvõimaluste kohta; 

6. pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või 

lastekaitseorganisatsioonide poole. 

(5) Õpilasesindus võib algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvialajuhiga kooli direktori 

nõusolekul. 

(6) Õpilasesindus kohustub vahetult mitte sekkuma õppeprotsessi ega kutsuma õpilasi 

ignoreerima kooli kodukorda. Kõik õppe- ja kasvatusprotsessi käigus ilmnevad eriarvamused 

lahendatakse koolidirektori kaudu. 

(7) Õpilasesindusse valitud õpilased ei tohi enda tegevusi kavandada õppetöö ajal. 

3. Õpilasesinduse valimise kord 

(1)   Õpilasesindus valitakse õpilaskonda poolt üheks aastaks. 

(2) Õpilasesinduse liikmete valimised toimuvad klassides salajase hääletamise teel. 

Õpilasesinduse liikme valimised korraldab õpilaspresident. Valimistulemused teeb avalikuks 

õpilaspresident 

 (3) Üheks aastaks valitud õpilasesinduse tegevuse lõpetamise otsuse teeb teatavaks samaaegselt 

uue õpilasesinduse valimistulemuste kinnitamisega õpilaspresident. Lahkuva õpilasesinduse ja 

õpilaspresidendi volitused lõppevad vastavalt uue õpilasesinduse ja õpilaspresidendi volituste 

kehtima hakkamisel. 

(4) Õpilasesinduse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või õpilasesinduse liikmele 

umbusalduse avaldamise korral korraldab õpilaspresident uue õpilasesinduse liikme valimised 

klassis, kelle valitud esindaja lahkus õpilasesindusest. 

(5) Õpilasesinduse erakorralised valimised korraldatakse, kui seda nõuab 2/3 

õpilasomavalitsusest. 

(6) Kui õpilasesinduse liige ei saa mingil põhjusel enam õpilasesinduse töös osaleda, on 

õpilasesindusel õigus tähtajaliselt tema volitused õpilasesinduses 3/4 häälteenamusega peatada ja 

nimetada selleks perioodiks kohusetäitja klassist, kes valis vastava õpilasesinduse liikme. 

 

 

 

 

 

 



4. Õpilasesinduse koosolek 

(1) Õpilasesinduse koosolekud kutsub kokku õpilaspresident teatades õpilasesinduse liikmetele 

vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. 

(2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku 

õpilasesinduse liikmetest, koolidirektor või kui tekkinud olukord, mis vajab kohest lahendamist. 

(3) Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50%+1 õpilasesinduse liiget. 

(4) Juhul, kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub õpilaspresident kolme 

nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus koosolek on pädev vastu võtma 

otsuseid sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust. 

(5) Õpilasesinduse koosoleku pädevuses on: 

 kooli õppekava ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 

 kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 

 osalemine kooli arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises; 

 kooli arengukava ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 

 kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 

 õpilaste esindaja määramine õppenõukogu tegevusse; 

 põhikooli õpilaste nimetamine hoolekogu koosseisu; 

 teised seadusega või seaduse alusel õpilasesindusele pandud ülesanded. 

 (6) Õpilasesinduses viiakse kõik hääletused läbi salajase hääletamise teel. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustavaks õpilaspresidendi hääl. 

(7)  Õpilasesinduse koosoleku protokollid ja nende lisad tehakse terviktekstina 

õpilasomavalitsuse liikmetele avalikuks. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär. 

Protokolli ja selle lisade avalikustamise vormi otsustab õpilasesindus, kooskõlastades selle 

koolidirektoriga. 

(8) Õpilasesinduse koosoleku protokollid ja nende lisad säilitatakse vastavalt kooli 

asjaajamise korrale. 

5. Õpilaspresident 

(1) Õpilasesindus valib õpilaspresidendi. 

(2) Õpilaspresident juhib õpilasesinduse tegevust. 

(3) Õpilasesinduse otsuste täitmist korraldab õpilaspresident. 

(4) Õpilaspresidendi ülesandeks on esindada õpilasesindust ning volitada õpilasesinduse liikmeid 

täitma õpilasesinduse otsustest tulenevaid ülesandeid. 

(5) Õpilaspresident vastavalt õpilasesinduse volitustele võib allkirjastada õpilasesinduse nimel 

dokumente. 

 



6. Põhimääruse kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

(1) Õpilasesinduse tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud 

õpilasesinduse koosolek lihthäälte enamusega. 

(2) Põhimäärus kinnitatakse koolidirektori käskkirjaga. 

(3) Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse sisse tuua õpilasomavalitsuse kõik liikmed, 

koolidirektor ja hoolekogu. 

(4) Parandus ettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise õpilasesinduse koosolek 

lihthäälte enamusega. 

(5) Põhimääruse muudatused kinnitab koolidirektor käskkirjaga. 

(6) Põhimäärus või selle parandused jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast põhimääruse 

paranduste kinnitamist koolidirektori käskkirjaga. 


