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MAARJAMAA
HARIDUSKOLLEEGIUMI
ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

EMAJÕE

ÕPPEKESKUSE

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on
kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad koolis korraldatud valimistel
valitud õpilased.
1.2. ÕE juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest, haridusalastest õigusaktidest,
lepingutest kooli juhtkonna ja ÕE vahe, kooli põhimäärusest ja ÕE põhimäärusest.
Põhimääruse võtab vastu ÕE ja kinnitab kooli direktor.
1.3. ÕE ei ole juriidiline isik.
1.4. ÕE on võimalus kokkuleppel kooli juhtkonnaga kasutada kooli, kui haridusasutuse
rekvisiite, ruume, kooli arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendeid.
1.5. ÕE on moodustatud määramata ajaks.
1.6. Õpilasesindus on 5 liikmeline.
1.7. ÕE tööd koordineerib ÕE koordineerija, kelleks on huvijuht.
1.8. Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse ÕE aadress on Kaagvere küla,
Mäksa vald, Tartumaa
2. ÕPILASESINDUSE MOODUSTAMISE KORD
2.1. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi
avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast;
2.2. Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnas. Kui koosolek ei
ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel
poolaastal;
2.3. Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses vaadatakse ÕE koosseis üle iga
õppeaasta alguses septembrikuu jooksul, vajadusel korraldatakse uued valimised;
2.4. ÕE-sse võivad kandideerida kõik õpilased. Kandideerimiseks tuleb õpilasel esitada
vastavasisuline avaldus ÕE töö koordineerijale;
2.5. Valimised on salajased. Valija saab sedeli, kuhu kirjutab väljavalitud kandidaadi
numbri ning toimetab sedeli valimiskasti;
2.6. Esimesel koosolekul valitakse salajasel hääletusel lihthäälte enamusega ÕE president
ja asepresident.
3. EESMÄRGID
3.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
3.1.1. esindada õpilaste vajadusi ja arvamusi kooli juhtkonna, kaasõpilaste ja
avalikkuse ees;
3.1.2. vahendada õpilastele noorsoo- ja haridusalast informatsiooni, tutvustada
noorsooportaale
õpilaste
arengu
toetamiseks
(nt
www.amor.ee;

www.noortekeskus.ee; www.koht.ee; www.lapsemure.ee; www.help-eu.ee;
www.kliiniku.ee/kopsukliinik;
www.tubakavaba.ee;
www.narko.ee,
www.rajaleidja.ee; www.taheke.ee; www.stiina.ee; www.miksike.ee jne);
3.1.3. aidata kaasa elukeskkonna ja hariduse kvaliteedi parandamisele ning õpilase
õpimotivatsiooni tõstmisel;
3.1.4. kaitsta õpilaste õigusi haridusalastes küsimustes ning samuti suhtlemisel teiste
institutsioonidega:
3.1.4.1.
kõigil lastel on võrdsed õigused, nad on võrdväärsed ning neil on õigus
võrdsele kohtlemisele;
3.1.4.2.
ühtki last ei tohi ebaseaduslikult või meelevaldselt vabadusest ilma jätta,
talle tuleb tagada turvaline kasvukeskkond ja tema võimetekohane areng;
3.1.4.3.
lapsel on õigus sõnavabadusele, tal on õigus võtta vastu ja anda edasi
informatsiooni, sealhulgas ei tohi laps oma tegudega piirata teiste
õpilaste ja täiskasvanute põhiõigusi;
3.1.4.4. lapsel on õigus sotsiaalsele turvalisusele;
3.1.4.5. lapsel on õigus tasuta põhiharidusele.
3.1.5. tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
3.1.6. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel ning probleemide lahendamisel;
3.1.7. järgida ja edenda kooli traditsioone;
3.1.8. kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste
omavahelistes suhetes, suhtes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
3.1.9. anda teada lapse õiguste piiramisest või ebavõrdsest kohtlemisest.
3.2. Eesmärkide saavutamiseks ÕE:
3.2.1. viib läbi üritusi;
3.2.2. osaleb projektides ja organiseerib projekte;
3.2.3. viib läbi uuringuid;
3.2.4. viib läbi infotunde;
3.2.5. korraldab koosolekuid, nõupidamisi
4. TÖÖKORRALDUS
4.1. ÕE tegevuse aluseks on põhimäärus.
4.1.1. põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek 2/3 häälte tulemustega kõigist
hääleõiguslikest liikmetest;
4.1.2. põhimäärus jõustub alles pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
4.2. ÕE liikmed valivad endi hulgast salajasel hääletusel presidendi ja asepresidendi.
4.3. ÕE tegevust juhib president, tema puudumisel asepresident.
4.4. ÕE tuleb kokku kaks korda kuus.
4.5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
4.6. ÕE otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel v.a juhul kui on tegemist isiku
valimistega salajast hääletamist nõudva 50%+1 kohaolevatest liikmetest.
4.7. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse ja registreeritakse ÕE koordineerija poolt EKISsse. Protokollidega on võimalik tutvuda kõigil soovijatel. ÕE protokollid kuuluvad
säilitamisele alaliselt. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad
klassidele, kooli juhtkonnale ja teistele asjasse puutuvatele isikutele.

4.8. ÕE tegevustest, ettepanekutest ja otsustes teavitatakse õpilasi infostendi kaudu.
4.9. Koolivaheajal korralisi koosolekuid ei toimu.
4.10. Erakorralise koosoleku saab kokku kutsuda 2/3 ÕE-st või kooli juhtkond.
Päevakava esitab koosoleku kokkukutsuja.
5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigus:
5.1.1. valida oma esindaja Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogusse;
5.1.2. valida esindaja, kes kaasatakse õppenõukogu ja teistesse õpilasi ning õppe- ja
kasvatustööd puudutavatesse tegevustesse;
5.1.3. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ning analüüsida tulemusi, teha ettepanekuid
probleemide lahendamiseks;
5.1.4. algatada ja korraldada koolis üritusi. Saada selleks kehtestatud korras ainelist abi
oma eesmärkide saavutamiseks fondidelt ja koolilt, kokku lepitud summades;
5.1.5. kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
5.1.6. avaldada arvamust kooli juhtkonnale, õppenõukogule kõigis koolielu
puudutavates küsimustes;
5.1.7. teha kooli juhtkonnale ja õppenõukogule ettepanekuid, avaldusi ja järelpärimisi;
5.1.8. algatada ja teostada projekte oma tegevuse arendamiseks;
5.1.9. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja õpilasorganisatsioonidega;
5.1.10. otsustada ja korraldada kõiki õpilaselu küsimusi, mis seaduses ja teiste
õigusaktide kohasel kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning ei ole volitatud kellegi
teise otsustada ja korralda.
5.2. ÕE kohustuseks on:
5.2.1. järgida ÕE põhimäärust;
5.2.2. kaitsta õpilaste huve;
5.2.3. informeerida ÕE tegevusest ÕE koordinaatorit, vajadusel kooli juhtkonda ja teisi
kooli töötajaid;
5.2.4. vastutada ÕE poolt korraldatud ürituste eest;
5.2.5. tagada ÕE järjepidevus õppeaasta jooksul.
6. LIIGE
6.1. ÕE liikmed valitakse demokraatliku valimise teel septembrikuu jooksul.
6.2. Liikme õigused:
6.2.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;
6.2.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja selle töö tõhustamiseks;
6.2.3. esitada arvamust teiste liikmete, koordineerija või ÕE tegevuse kohta;
6.2.4. esindada vastava volituse alusel ÕE.
6.2.5. astuda tagasi oma kohalt, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused.
6.3. Liikme kohustused :
6.3.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;
6.3.2. järgida ÕE otsuseid ja põhikirja;

6.3.3. täita endale võetud kohustused;
6.3.4. anda ÕE-le, koordinaatorile aru oma tegevusest.
6.4. Liikme ennetähtaegse vabastamise ettepaneku ÕE-le võib teha juhul kui:
6.4.1. liige pole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi
vms põhjusel;
6.4.2. liikme tegevus ei vasta ÕE põhikirjale;
6.4.3. liige rikub või ei arvesta ÕE volitusi;
6.4.4. liige ei täida ÕE otsuseid;
6.4.5. liikme tegevus kahjustab ÕE või selle liikme mainet.
6.5. Liikme tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 2/3 ÕE liikmetest.
7. TEGEVUSE LÕPETAMINE VÕI REORGANISEERIMINE
7.1. ÕE tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks on vaja 2/3 ÕE häältest.
7.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ning reaorganiseerimise puhul peavad olema tehtud
ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või
üleandmisest.
7.3. ÕE reorganiseerimisel ei loeta uue ÕE moodustamist ÕE asutamiseks.

