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Kuuste Kooli õpilasesinduse põhimäärus
1. Üldsätted

1.1. Kuuste Kooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindus.
1.2. ÕE-sse võivad kandideerida kõik Kuuste Kooli 5. – 9. klassi õpilased.
1.3. ÕE lähtub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest
ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale seoses õppetöö
korraldusega ning muudes kooliga seotud küsimustes.
1.5. ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite, kooli ruume
ja territooriumi ning kasutada Kambja Vallavalitsusel kooli arveldusarvele kantud Kuuste Kooli ÕE-le
sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
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 õpilasesindus ja juhatus.
1.8. ÕE valitakse vastavalt õpilaste arvule klassis. Kuni 5 õpilasega klassist 1 õpilane, 5 või enama õpilasega klassist
2 või enam õpilast.

2. Eesmärgid

2.1. ÕE eesmärkideks on:
2.1.1. kaitsta õpilaste ja õpetajate huve ning õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. seista õpilaste õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.1.5. parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi;
2.1.6. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

3. ÕE 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, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide
saavutamiseks;
3.1.5. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees;
3.1.6. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.7. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
3.1.8. 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.
3.2.1 ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.2.2 ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Kuuste Kooli põhikirja ja kodukorra eeskirjadega.

4. Sisekorraldus

4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus:
4.1.1. põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2. Iga õppeaasta alguses võib 5. - 9. klassi õpilane kandideerida ÕE-sse.
4.3. ÕE tegevus võib toimuda nii tundide ajal, vastavalt kokkuleppele, kui ka pärast tunde.
4.4. ÕE koosolekud:
4.4.1. ÕE juhatus kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kolm korda õppeperioodi jooksul;
4.4.2. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli juhtkond või ÕE juhatus ja
sellest teatatakse ette vähemalt 3 päeva.
4.4.3. koosolekut juhatab president. Tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel kõige vanem hääleõiguslik
esindaja;
4.4.5. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
4.5. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega:

4.5.1. igal ÕE liikmel on üks hääl;
4.5.2. ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla president ja
protokollija.
4.5.3. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse.
4.6. ÕE pädevuses on:
4.6.1. juhatuse liikmete valimine;
4.6.2. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.6.3. põhimääruse muutmine;
4.7. ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed ja juhatus
4.8. ÕE liige:
4.8.1. liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
4.8.2. on kohustatud oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima;
4.8.3. on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole;
4.8.4. võib igal ajal ÕE-st lahkuda
4.9. ÕE liikme võib esindusest välja arvata lihthäälteenamusel, juhul kui:
4.9.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.9.2. kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;
4.10. Iga liige on kohustatud:
4.10.1. täitma talle usaldatud ülesande;
4.10.2. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul.

5. Juhatus

5.1. Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja protokollijast.
5.2. Juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda presidendil või vähemalt kahe juhatuse liikme ettepanekul.
5.3. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel asepresident.
5.4. President valitakse ÕE juhatuse poolt salajasel hääletusel üheks aastaks. Valituks osutumiseks on vajalik
lihthäälteenamus.
5.5. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
5.6. Presidendi pädevuses on:
5.7. osaleb kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning ÕE ja
juhatuse volitusi arvestades.
5.8. Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.
5.9. Asepresident vastutab ÕE funktsioonide täitmise eest.
6.1. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
6.2. Protokollija protokollib juhatuse koosolekuid ja peab arvestust ÕE liikmete üle.
6.3. Juhatusel on õigus saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve ja kooli eelarves ÕE tegevuse toetuseks
ettenähtud rahalistest vahenditest.

