
Väätsa põhikooli õpilasesinduse põhimäärus 

 

1. Üldsätted 

1.1. Väätsa Põhikooli õpilasesindus (VPKÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindusorganisatsioon, 

kuhu kuulub igast klassist vähemalt üks esindaja. 

1.2. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) koosneb 5. – 9. klassi aktiivsetest õpilastest, presidendist ja 

asepresidendist. 

1.3. Ülesandeks on õpilaste arvamuste, vajaduste, ideede viimine ÕE tasandile. 

1.4. Liikmed on vastutavad ÕE otsuste täitmise eest. 

1.5. Juhtivaks ametiisikuks on ÕE president. 

1.6. ÕE juhindub oma tegevuses ja otsute vastuvõtmisel õpilaskonna enamuse tahtest ja ÕE 

põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.  

 

2. Eesmärk 

2.1. Kaitsta õpilaste huve kooli ja teiste haridusinstitutsioonide ees. 

2.2. Korraldada koostööd õpetajate, kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaste vahel. 

2.3. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele. 

2.4. Järgida ja edendada kooli traditsioone. 

2.5. Kujundada viisakaid ja üksteist austavaid käitumistavasid suhetes õpilaste, õpetajate ja 

lapsevanematega. 

2.6. Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele ja õpilaste vastutustunde tõstmisele. 

 

3. Õigused ja kohustused 

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigused: 

3.1.1. Osaleda kooli õppetöös ja koolivälise tegevuse korraldamisel. 

3.1.2. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga. 

3.1.3. Osaleda hääleõigusliku liikmena kooli hoolekogus, õppenõukogus, maakondlikus 

ja üle- eestilises katuseorganisatsioonis vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga. 

3.1.4. Läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt 

teha ettepanekuid.  

3.1.5. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul. 

3.1.6. Luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega. 

3.1.7. Vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga on õigus kasutada kooli rekvisiite, ruume ja 

rahalisi vahendeid. 



3.1.8. Ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja 

hoolekogule. 

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE kohustused: 

3.2.1. Esindada kooli õpilaste huve. 

3.2.2. Järgida kooli põhikirja ja kodukorda. 

3.2.3. Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat. 

3.2.4. Vajadusel teha ettepanek presidendi ümbervalimiseks õppeaasta jooksul. 

3.2.5. ÕE põhimäärus vastuvõtmine ja muutmine. 

3.2.6. Asepresidendi valimine. 

3.2.7. ÕE liige peab olema teistele eeskujuks oma käitumise ja õppimisega. 

 

4. Sisekorraldus ja struktuur 

4.1. ÕE juhtkonda kuuluvad president, asepresident ja protokollija. 

4.2. Koosolekud toimuvad regulaarselt üks kord nädalas, vastavalt vajadusele ka tihedamini. 

4.3. Koosolekud loetakse toimunuks, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest. 

4.4. Kõikidel liikmetel on kohustus osaleda koosolekutel. 

4.5. Liikmetel on õigus teha presidendile koosoleku päevakorda ettepanekuid, kuid vähemalt üks 

päev enne koosoleku toimumist. 

4.6. Koosolekud on avalikud/avatud, kuid mitte liikmetel tuleb osalemisest teatama presidendile 

vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist. 

4.7. Esimese ÕE koosoleku kutsub kokku huvijuht või isik kes on huvitegevuse valdkonna eest 

vastutav. 

4.8. Õpilasel, kes kuulub ÕE-sse, peab olema käitumine vähemalt rahuldav. 

4.9. Kui koosolek avaldab mõnele liikmele umbusaldust või keegi liikmetest soovib lahkuda, 

asendatakse see liige klassisiseselt.  

4.10. Hääletamisel on võrdse häälte jagunemise korral määravaks presidendi hääl (avalik 

hääletus). Hääleõiguslikud on ainult ÕE liikmed. 

4.11. Hääletus loetakse toimunuks siis, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. 

4.12. Kui pool ÕE liikmetest soovib, siis võib tehtava otsuse panna hääletusele kogu 

õpilaskonnale. 

4.13. Kui üks ÕE liikmetest soovib pimehääletust, siis tehakse pimehääletus. 

4.14. ÕE liikmete nimekiri kinnitatakse septembri kuu lõpuks. 

4.14.1. Juhul kui valimised toimuvad septembrikuus, siis kinnitatakse ÕE liikmete 

nimekiri hiljemalt 15. oktoobriks. 

 

 



5. Presidendi valimised 

5.1. ÕE president valitakse üheks õppeaastaks. 

5.2. Presidendi kandidaatide valimise kord: 

5.2.1. Presidendi kandidaadid, kes osalevad avalikul hääletusel valitakse ÕE siseselt 

5.2.2. Presidendi kandidaadid esitatakse 5. – 9. klassi õpilaste hulgast 

5.2.3. Presidendi kandidaadid kohtuvad enne avaliku kampaania algust ÕE liikmetega, 

peale mida ÕE kinnitab kandideerivate kandidaatide ametliku nimekirja.  

5.3. President valitakse 5. – 9. klassi õpilaste poolt avaliku valimiskampaania käigus. 

5.4. Valimised toimuvad septembrikuus. 

 

6. President ja asepresident 

6.1. President juhatab koosolekuid.  

6.2. Asepresidendiks saab automaatselt kandidaat, keda ei valita presidendiks. 

6.3. Kui kandidaate on kolm või enam, saab asepresidendiks häälteenamuselt teine kandidaat. 

Juhul kui häälteenamuselt teine kandidaat ei soovi olla asepresident, siis saab asepresidendiks 

häälteenamuselt kolmas kandidaat. 

6.4. President esindab ÕE huve kooli juhtkonnas, teistes haridusinstitutsioonides ja 

katuseorganisatsioonides ilma volikirjata. 

6.5. President on aruandekohuslane ÕE-le, õppenõukogule ja kooli direktorile. 

6.6. Asepresident asendab presidenti tema ülesannetes, kui viimasel ei ole võimalik oma 

kohuseid täita. 

6.7. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku õpilaskonnale võib teha 

ÕE, kui: 

6.7.1. President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku 

seisundi, õppeedukuse vms põhjusel. 

6.7.2. Presidendi tegevus ei vasta õpilaskonna või kooli põhikirjale või president rikub 

või ei arvesta ÕE volitusi või ei täida kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid. 

6.7.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet. 

 

7. Põhimääruse muutmine 

7.1. Muudatused põhimäärusesse tehakse siis, kui 2/3 ÕE liikmetest seda soovib. 

7.2. Kõik muudatusettepanekud peavad olema vähemalt kaks päeva enne koosolekut liikmetele 

teada. 

 

8. ÕE likvideerimine 

8.1. ÕE likvideeritakse, kui seda nõuab 3/4 liikmetest ja sellega nõustub 3/4 kogu õpilaskonnast. 



8.2. Likvideerimine peab olema põhjendatud. 

 

Kehtestatud Väätsa Põhikooli direktori 31.05.2019 käskkirjaga nr 8-P-19.  

Muudetud Väätsa Põhikooli õpilasesinduse 07.05.2020 protokolli nr 15 alusel. 

Kinnitatud Väätsa Põhikooli direktori 15.05.2020 käskkirjaga nr 16. 


