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ABJA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDPÕHIMÕTTED
1. Õpilasesindus on kooli vabatahtlik esindus, mille valivad 5.-12.klasside õpilased
2. Õpilasesindus(ÕE) juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja ÕE
vahelistest kokkulepetest, ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
II ÕE KOOSSEIS
1. ÕE koosneb 5.-12. klasside õpilaste esindusest.
2. ÕE-le valitakse president ja asepresident.
3. President ja asepresident valitakse üheks õppeaastaks.
III ÕE EESMÄRGID
1. Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi.
2. Tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet kooli ees.
3. Aidata kaasa koolielu ja õppetöö korraldamisel.
4. Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.
5. Õpetada demokraatiat, juhtimisoskust, suhtlemist
6. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
7. Korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalusi vaba aja sisustamiseks.
IV ÕE ÕIGUSED
1. Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
2. Olla esindatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus.
3. Saada kooli juhtkonnalt informatsiooni koolielu ja õppetöö korraldamise kohta.
4. Teha ettepanekuid ja pöördumisi kooli juhtkonnale, õppenõukogule, hoolekogule .
5. Kooli juhtkonnaga kokkuleppel viia läbi küsitlusi , algatada ja korraldada ülekoolilisi,
maakondlikke, vabariiklikke ja rahvusvahelisi ettevõtmisi, konkursse ja võistlusi.
6. Luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega ja kuuluda maakondlikesse,
vabariiklikesse ja rahvusvahelistesse õpilasühendustesse ja organisatsioonidesse.
V ÕE KOHUSTUSED
1. ÕE järgib kooli põhimäärust, sisekorraldust, ÕE põhimäärust ja peab kinni kooli
juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest.
2. Edastab informatsiooni ja esitab kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkonnale ja
hoolekogule.
3. Vastutab ÕE poolt korraldatud ettevõtmiste eest.

VI ÕE SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus, mille kinnitab kooli direktor.
2. ÕE kõrgeim juhtorgan on 5.-12.klasside õpilaste üldkoosolek, kellel on õigus muuta
põhimäärust ja valida endi hulgast esindajad, kes koordineerivad kooli ÕE tööd kogu
õppeaasta jooksul.
3. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega.
4. ÕE üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas.
5. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 5.-12.klassi õpilastest
või kooli juhtkond.
6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 5.-12. klasside õpilastest.
VII ÕE JUHATUS, PRESIDENT JA ASEPRESIDENT
1. Üheks õppeaastaks valitud esindajate seast valitakse 5.-12.klasside ÕE seast president ja
asepresident ning veel kaks liiget. Kokku moodustab see koosseis kooli ÕE juhatuse.
2. Kooli õppenõukogus ja hoolekogus esindab kooli ÕE-d president või asepresident või
nende poolt määratud liikmed.
3. Kooli ÕE juhatus saab kokku vähemalt kord ühe kuu jooksul.
4. Juhatuse kutsub kokku president, 2/3 liikmetest või kooli direktor.
5. Juhatuse õigused :
ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
põhimääruse muutuste registreerimine ja edastamine;
korraldada esindajate ja juhatuse ümbervalimisi, kui nad ei osale ÕE töös, ei täida oma
ülesandeid, samuti isiklikel põhjustel või on käitunud ebaväärikalt;
korraldada presidendi ja asepresidendi ennetähtaegne vabastamine ja ümbervalimised, kui
nad ei täida oma ülesandeid, on kahjustanud ÕE ja kooli mainet või isiklikel mõjuvatel põhjustel.
6. Juhatuse kohustused :
juhtida kooli ÕE tööd ja tegevust;
valmistada ette materjalid, aruanded kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
vastutada ÕE poolt korraldatud õpilastegevuse eest koolis ja väljaspool kooli.
7. ÕE juhatuse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel v.a. juhul, kui salajast
hääletamist nõuavad 2/3 juhatuse liikmetest.
8. ÕE juhatuse koosoleku otsused fikseeritakse protokollis.
9. Protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda ÕE esindajatel, kooli
juhtkonnal, õppenõukogul ja hoolekogul.
VII ÕE TEGEVUSE LÕPETAMINE
1. ÕE tegevuse lõpetamise kohta tehakse üldkoosolekul vastav otsus.
2. Ettepaneku tegevuse lõpetamise kohta koos vastava põhjendusega teeb president, juhatus,
1/3 üldkoosoleku liikmetest või kooli juhtkond.

