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TÕRVA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE
PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tõrva Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna
vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi. ÕE-sse võivad kuuluda
kõik Tõrva Gümnaasiumi 6.– 12. klassi õpilased.
1.2. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest, kokkulepetest
kooli juhtkonna ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.3. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja
rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus
kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett jne), kasutada kooli
arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
1.5. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.6. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude
liikmeks, mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega.
1.7. ÕE alalised struktuuriüksused on õpilasaktiiv ja juhatus.

2. ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID
2.1. Esindada ja kaitsta Tõrva Gümnaasiumi õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke
õigusi.
2.2. Aidata kaasa koolielu ja õppetöö korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi,
õpimotivatsiooni tõstmise ja õppekeskkonna parandamise eest.
2.3. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
2.4. Õpetada ja õppida demokraatiat, juhtimisoskust, asjaajamist ja suhtlemist.
2.5. Korraldada sündmusi ja leida võimalusi õpilaste vaba aja sisustamiseks.
2.6. Kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega.

3. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele
kooli juhtkonnaga;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt
ainelist abi oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4. kasutada tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide
saavutamiseks, arvestades kooli sisekorda;
3.1.5. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool
kooli;
3.1.6. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt
teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka
välismaal;
3.1.8. esindada kooli õpilaste huve teistes organisatsioonides;
3.1.9. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates
küsimustes;
3.1.10. luua uusi traditsioone;
3.1.11. algatada ja korraldada erinevaid sündmusi ja projekte.
3.2. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga
teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3. ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.4. ÕE koostab tegevuskava terveks õppeaastaks ning vastutab tegevuskava täitmise
eest.

3.5. ÕE koosoleku otsused fikseeritakse protokollis.
3.6. ÕE ei tohi oma tegevuses sattuda vastuollu Tõrva Gümnaasiumi põhimäärusega
ja kodukorraga.

4. ÕPILASESINDUSE TEGEVUS
4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus, mille kinnitab kooli juhtkond.
4.2. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd- ja aega, vastavalt eelnevale
kokkuleppele ka õppetöö ajal.
4.3. ÕE kõrgeim juhtorgan on ÕE koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on
enam kui ½ õpilasesinduse liikmetest.
4.4. ÕE avakoosolek toimub õppeaasta esimesel nädala.
4.5. Iga ÕE liige on kohustatud täitma talle usaldatud ülesande.
4.6. Iga ÕE liige võtab osa kõigist ÕE koosolekutest. Puududa võib vaid mõjuval
põhjusel.

5. ÕPILASESINDUSE JUHATUS
5.1. ÕE juhatus valitakse üheks õppeaastaks lihthäälte enamuse alusel.
5.2. ÕE juhatus on 3- liikmeline: president, asepresident ja sekretär.
5.3. Presidendi ülesandeks on:
5.3.1. koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd;
5.3.2. osaleda kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt
kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades;
5.3.3. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.
5.4. Asepresidendi ülesandeks on:
5.4.1. täita kõiki presidendi ülesandeid viimase puudumisel.
5.5. Sekretäri ülesandeks on:
5.5.1. kontrollida ÕE-le kuuluva vara kasutamist;
5.5.2. olla teadlik ÕE-le kuuluvatest rahalistest ja materiaalsetest vahenditest;
5.5.3. osaleda juhatuse töös;
5.5.4. protokollida kõik ÕE koosolekud ja korrastada ÕE arhiivi.
5.6. ÕE juhatuse liikmed selgitatakse vabatahtlikkuse alusel või määrab need ÕE
president.
5.7. ÕE presidendiks ei saa kandideerida 9. ja 12. klasside õpilased.
5.8. Kooli ÕE juhatus saab kokku vastavalt vajadusele.
5.9. Juhatuse kutsub kokku ÕE president, 2/3 liikmetest või kooli juhtkond.

6. ÕPILASESINDUSE JUHATUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. ÕE juhatuse õigused:
6.1.1. Ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja
hoolekogule.
6.1.2. Põhimääruse muutuste registreerimine ja edastamine.
6.1.3. Esindajate ja liikmete ümbervalimiste korraldamine, kui nimetatud ei osale ÕE
töös, ei täida ülesandeid või on käitunud ebaväärikalt, samuti isiklikel põhjustel
nende omal soovil.
6.1.4. Presidendi ja asepresidendi ennetähtaegne vabastamine ja ümbervalimiste
korraldamine, kui nimetatud ei täida oma ülesandeid, on kahjustanud ÕE ja kooli
mainet või isiklikel mõjuvatel põhjustel.
6.2. ÕE juhatuse kohustused:
6.2.1. juhtida kooli ÕE tööd ja tegevust;
6.2.2. valmistada ette materjalid, aruanded kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja
hoolekogule;
6.2.3. vastutada ÕE tegevuse eest koolis ja väljaspool kooli;
6.2.4. ÕE juhatuse liikmed vastutavad oma valdkonna toimimise eest.

TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus,
2/3 õpilasesinduse liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
7.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE
jätkamise suuna, sihtotsatarbeliste summade kasutamise või üleandmise kohta.
ÕE põhimäärus on heaks kiidetud kooli õpilasesinduse ja juhtkonna poolt ning
kinnitatud ÕE presidendi ning Tõrva Gümnaasiumi direktori poolt.

