
Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse "JATS" põhimäärus 

VÄNDRA GÜMNAASIUMI ÕPILASOMAVALITSUSE PÕHIMÄÄRUS  

I ÜLDSÄTTED  

1. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Vändra Gümnaasiumis (edaspidi VG) on moodustatud 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 ¹ alusel, et kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada 

ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja 

kohustustest.  

2. ÕE on VG õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille juhatuse valivad V klasside- XII 

klasside õpilased.  

3. ÕE juhindub oma tegevuses VG põhimäärusest, kokkuleppetest (lepingutest) VG 

juhtkonna ja ÕE vahel, käesolevast põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.  

4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele VG juhtkonnaga võimalus 

kasutada VG rekvisiite ja VG arveldusarvele kantud ÕEle sihtotstarbeliselt eraldatud, 

annetatud või endateenitud rahalisi vahendeid.  

 

II EESMÄRGID  

5. ÕE tegevuse eesmärgid on:  

5.1. esindada õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste 

organisatsioonide, asutuste ja isikutega;  

5.2. tõsta õpilaskonna vastutust VG ees ja kaista õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;  

5.3. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;  

5.4. järgida ja edendada VG traditsioone;  

5.5. kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises 

suhtluses, suhetes õpetajate ja VG juhtkonnaga;  

5.6. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;  

 

III ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

6. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕEl õigus:  

6.1. moodustada teiste õpilaskondadega liite, organisatsioone õigusaktides sätestatud alusel 

ja korras;  

6.2. astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega 

koostööd;  

6.3. osaleda õppetöö ja kooli tegevuse korraldamisel;  

6.4. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekul vastavalt kokkuleppele VG 

juhtkonnaga;  

6.5. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada VG-lt ainelist abi oma 

eesmärkide saavutamiseks;  

6.6. kaitsta õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;  

6.7. läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha 

ettepanekuid asjaomastele isikutele; (küsitlus perioodõppe poolt/vastu)  

6.8. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks;  

6.9. algatada üritusi ja korraldada neid VG juhtkonna nõusolekul;  

6.10. esindada VG õpilaste huve õppenõukogu, kolmandate isikute ees ja teistes 

organisatsioonides  

6.11. esitada ÕE arvamus VG juhtkonnale,õppenõukogule ja hoolekogule.  

7. ÕE järgib VG põhimäärust ja sisekorraeeskirja, peab kinni VG juhtkonna ja ÕE vahelistest 

kokkulepetest.  

8. ÕE ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat.  



9. ÕE järgib kooli väljakujunenud traditsioone ja tavasid.  

 

IV SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE  

10. ÕE tegevust kontrollib, juhendab ja suunab VG huvijuht, kes aitab luua tingimused ÕE 

tööks ning õpilasürituste korraldamiseks  

11. Huvijuhi kohustus on pidada kinni ÕE põhimäärusest ning õigus esindada ÕEd 

direktsioonis.  

12. ÕE kõrgeim juhtorgan on juhatus, mille moodustavad VG õpilased 9.klassist – 

12.klassini, kuhu kuulub 7 liiget  

13. ÕE liikmeks saamiseks tuleb täita liitumisankeet, mille saab ÕE presidendilt  

14. Juhatuse liikmed valivad V klasside- XII klasside õpilased 1 aastaks 

lihthäälteenamustega.  

15. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele.  

16. Juhatus arutab jooksvaid probleeme ning esitab tähtsamad küsimused nõukogule 

arutamiseks ja otsustamiseks.  

17. ÕE liige otsustab nõukogu erakorralise kokkukutsumise vajaduse (eelnevalt 

läbirääkimisel juhatusega).  

18. Juhatus otsustab rahaliste vahendite kasutamise koostöös huvijuhiga.  

19. Juhatuse koosseis on:  

19.1. president  

19.2. asepresident  

19.3. revident  

19.4. protokollija  

19.5. kokkukutsuja  

19.6. kaks lihtliiget  

20. Presidendi valimine:  

20.1. üldjuhul valitakse president 10.klassi õpilaste aktiivsete ja eeskujulike õpilaste hulgast 

kolmeks aastaks. Kui sobivat kandidaati ei leidu, võib valitav olla ka 9.klassist, 11. või 

12.klassist. Sellisel juhul on presidendi valitsemisaeg vastavalt neli, kaks või üks aastat.  

20.2. nõukogu esitab presidendi kandidaadi(d) tema (nende) eelneval nõusolekul ning esitab 

kandidatuuri ülesseadmise lubamise.  

20.3. president valitakse avalikul hääletamisel V klasside kuni XII klasside õpilaste poolt 

lihthäälteenamusega.  

21. President:  

21.1. esindab ÕEd;  

21.2. on hoolekogu liige;  

21.3. juhib juhatuse koosolekuid;  

21.4. võib osa võtta õppenõukogudest (kokkuleppel kooli juhtkonnaga)  

22. Presidendi äraolekul asendab teda asepresident, kellel on sellisel juhul presidendi õigused 

ja kohustused.  

23. Asepresident võib osa võtta õppenõukogudest.  

24. Revident omab täpset ülevaadet ÕE rahalisest seisust ja annab selle kohta informatsiooni 

juhatusele (tihe koostöö huvijuhiga).  

25. Protokollija protokollib juhatuse koosolekud vastavalt VG asjaajamisjuhendile. Jooksva 

õppeaasta protokollid hoitakse nii ÕE toas kui ka huvijuhi kabinetis  

26. Igal aastal valitakse juhatusse uued liikmed lõpetanud või koolist lahkunud õpilaste 

asemele välja arvatud juhul, kui president otsustab kogu juhatuse tagasiastumise ning uute 

valimiste korraldamise.  

27. Samal ametipostil jätkamiseks on vaja antud õpilase nõusolekut .  



28. Kui liikme tööga ei olda rahul, siis on juhatusel õigus korraldada selle liikme 

usaldushääletus.  

29. Igal ÕE liikmel on:  

29.1. õigus lisada koosoleku päevakorda arutamist vajavaid küsimusi;  

29.2. esitada eriarvamus arutatavas küsimuses;  

29.3. kohustus täita ÕE põhimäärust ning osaleda juhatuse koosolekutel (puudub 

hääleõigus)  

30. Juhatuse või nõukogu liikmel sh ka presidendi ennetähtaegse vabastamise või 

asendamise ettepaneku võib teha juhatus, kui:  

30.1. juhatuse liige ei ole võimeline ÕE töös osalema oma vähese aktiivsuse, tervisliku 

seisundi, halva õppeedukuse põhjusel;  

30.2. juhatuse või nõukogu liikme tegevus ei vasta VG põhimäärusele, rikub või ei arvesta 

ÕE volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või VG juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;  

30.3. juhatuse liikme tegevus kahjustab kooli mainet;  

30.4. juhatuse liige ei ole käinud põhjuseta viiel järjestikusel koosolekul koosolekul 

arvatakse liige ÕEst välja (Nelja puudumise korral võib anda välja noomituse, viiendal korral 

otsustavad ÕE liikemed liikme ÕEst väljaarvamise);  

31. ÕE on 6.klasside kuni 12.klaaside esindajatest koosnev ÕE kõrgeim esindusorgan.  

32. ÕE jaotub 2 töörühmaks:  

32.1. Kultuur  

32.2. Avalikud suhted  

33. Kultuur  

Ülesanded:  

• Aitab klasse sündmuste korraldamisel.  

• Mõtleb välja uusi ettevõtmisi  

• Viib läbi algklasside üritusi  

Peab meeles ÕE liikmete sünnipäevi  

34. Avalikud suhted  

Ülesanded:  

• Hoiab ja leiab sõprussidemeid teiste Õpilasesindustega.  

• Tegeleb kooli tänukirjade ja jõulukaartidega.  

• Info levik (kuulutus, kooli kodelehekülg, kooliraadio, ÕE stend)  

34.ÕE tuleb kokku kord nädalas vahetunni ajal või pikema arutelu korral väljaspool 

õppetööd.  

35.ÕE liikmeks on vabatahtlikkuse alusel ÕE liikmeks võetud õpilane alates kaheksandast 

klassist, kes on kohusetundlik ning aktiivne (kohustuslik on kuuluda ÕE töörühma).  

36.Igal ÕE liikmel on õigus lisada koosoleku päevakorda küsimusi ning tõstatada 

probleeme.  

37. ÕE liikme välja arvestamise ettepaneku võib teha mõjuval põhjusel juhatus  

 

 

V TEGEVUSE LÕPETAMINE  

38. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega võib teha president, 

juhatus või 2/3 ÕE liikmetest.  

39. Ettepanekule peab olema lisatud ka soovitused sihtotsatrbeliste summade kasutamiseks 

või üleandmiseks.  

 

 

VI PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE  



40. Põhimääruse eelnõu valmistab ette juhatus ning see arutatakse läbi juhatuse koosolekutel. 

ÕE esindaja esitab põhimääruse eelnõu kooli hoolekogule.  

41. Põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor.  

42. Põhimääruse muutmiseks võivad ettepanekuid teha:  

a. VG direktsioon või selle liige  

b. juhatus või selle liige  

c. ÕE või selle liige  

43. Kirjalikud ettepanekud põhimääruse muutmiseks esitatakse juhatusele ja põhimääruse 

muudatuse kinnitamine toimub punktide 40 ja 41 kohaselt. 
 

 


