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ÄMMUSTE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1. Õpilasesindusel on õpilaste õigus osaleda koolielu puudutavates küsimustes, lähtudes
õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesindus seisab selle eest, et
õpilas(t)e hääl jõuaks õpetajate ja direktorini.
2. Õpilased valivad õpilasesinduse, kes esindab õpilasi koolisisestes ja -välistes suhetes.
3. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna
ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2. ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID
Õpilasesinduse eesmärkideks on:
2.1. õpilaste huvide väljendamine ja kaitsmine, luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja
sõbralik õhkkond;
2.2. õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine, pakkuda lahendusi
õpilaste probleemidele;
2.3. õpilaste tunnivälise tegevuse korraldamisele kaasa aitamine, toetada ja nõustada õpilaste
erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
2.4. kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
2.5 kooli esindamine õpilastasandil väljaspool kooli, tagada oma kooli hea maine.
3. ÕPILASESINDUSE ÜLESANDED
Õpilasesinduse ülesanneteks on:
3.1. õpilaste huvide ja vajaduste väljaselgitamine;
3.2. õpilaste koostöö kooli õpetajate, kasvatajate ja muu personaliga;
3.3. õpilastele vajaliku teave kogumine ja jagamine;
3.4. õpilaste omavaheliste suhete märkamine koolis, vajadusel olla lepitaja;
3.5. olla abiks koolisiseste ürituste korraldamisel.

4. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Oma ülesannete täitmiseks on õpilasesindusel õigus:
4.1.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel;
4.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga;
4.1.3. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
4.1.4. algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
4.1.5. kasutada, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse

eesmärkide saavutamiseks;
4.1.6. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada kooli poolt ainelist abi
oma eesmärkide saavutamiseks;
4.1.7 avaldada arvamust kooli õppekava ja selle muutmise kohta;
4.1.8 avaldada arvamust õpilaskodu kodukorra kohta;
4.1.9 avaldada arvamust kooli arengukava ja selle muutmise kohta;
4.1.10 avaldada arvamust kooli kodukorra ja selle muutmise kohta.
4.2 Oma ülesannete täitmiseks on õpilasesindusel kohustus:
4.2.1. lähtuda oma tegevuses Ämmuste Kooli põhimäärusest ja kodukorrast, samuti kooli
juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;
4.2..2. järgida oma tegevuses koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.

5. TÖÖKORD
5.1. Õpilasesindusse kuulub üks õpilane igast klassist (alates 5.-dast klassist) ja üks õpetaja,
kes koordineerib kooskäimisi;
5.1.1. Õpilasesinduse liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
5.1.2. Õpilasesinduse liikme volitused katkevad ennetähtaegselt tema lahkumisega koolist või
teda volitanud klassi otsusega.
5.2.. Õpilasesinduse liikmel on õigus:
5.2.1 osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
5.2.2 teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks;
5.2.3 esindada õpilasesindust vastava volituse alusel.
5.3. Õpilasesinduse liikmel on kohustus:
5.3.1 osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
5.3.2 järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhimäärust;
5.3.3 täita endale võetud kohustusi;
5.3.4 informeerida oma klassi õpilasesinduse koosolekute otsustest;
5.3.5 olla oma käitumiselt eeskujuks teistele õpilastele.
5.4. Õpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeperioodi
jooksul.
5.5 Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul.
5.6. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 õpilasesinduse liikmetest
või kooli juhtkond.
5.7 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
5.8. Õpilasesinduse koosoleku pädevuses on:
5.8.1 ettepanekute tegemine ürituste korraldamiseks ja muude koolieluga seotud küsimuste
lahendamiseks;
5.8.2 valida õpilasesinduse esindaja õppenõukogu või hoolekogu koosolekule;
5.8.3 moodustada töörühmi ja määrata nende juhid;
5.8.4. peatada õpilasesinduse liikme volitused kui viimane on korduvalt puudunud
õpilasesinduse koosolekutelt põhjuseta.
5.9 Õpilasesinduse koosolek võtab vastu otsused kohalolijate häälteenamusega. Igal
õpilasesinduse liikmel on üks hääl.
5.10. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul kui otsuse
salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest esindajatest;
5.11. Kõik koosviibimised ja koosolekud protokollitakse ning sisestatakse vastavasse kausta.
6. PÕHIMÄÄRUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE
6.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud ÕE

koosolek, kooli õppenõukogu, kooli hoolekogu ning mis on kinnitatud koolidirektori
käskkirjaga.
6.2. Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada õpilasesinduse liikmed,
õppenõukogu, koolidirektor ja hoolekogu.

Ämmuste Kooli õpilasesinduse põhimäärus on läbi arutatud ja heaks kiidetud
klassikoosolekutel, õppenõukogu koosolekul 23.11.2018 ja kinnitatud õppenõukogu
protokolliga nr.15 punkt4.5 , 23.11.2018.

