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VIIMSI KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS   

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1.  Viimsi Kooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Viimsi Kooli õpilaste mittetulunduslik 

esindusorganisatsioon. 

1.2.  ÕE juhindub oma tegevuses: 

1.2.1. õpilaskonna arvamustest; 

1.2.2. ÕE enamuse tahtest; 

1.2.3. ÕE tegevuskavadest; 

1.2.4. Viimsi Kooli põhimäärusest; 

1.2.5. Viimsi Kooli kodukorrast; 

1.2.6. ÕE põhimäärusest; 

1.2.7. Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

1.3.  Igal õpilasel on õigus ÕE poole pöörduda arvamuse, ettepaneku, mure või 

abipakkumisega. 

1.4.  ÕE ei ole juriidiline isik. Õpilasesindusel on vastavalt kokkuleppele Viimsi Kooli 

juhtkonnaga võimalus kasutada tasuta kooli ruume, vara, rekvisiite ning kooli eelarves ÕE-

le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid. 

1.5.  ÕE on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu organisatsioon. 

 

2. EESMÄRGID 

2.1.  ÕE tegevuse eesmärgid on:  

2.1.1. tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke 

õigusi; 

2.1.2. aidata kaasa koolielu korraldamisele; 

2.1.3. luua, järgida ja edendada kooli traditsioone; 

2.1.4. aidata kujundada üksteist austavaid käitumistavasid Viimsi Kooli õpilaste ja 

õpetajate seas; 

2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele; 

2.1.6. mitmekesistada koolielu. 



 

 

 

3. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1.  ÕE-l on õigus: 

3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja –tegevuse korraldamisel; 

3.1.2. osaleda õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel vastavalt 

kokkuleppele kooli juhtkonnaga; 

3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras saada koolilt 

materiaalset tuge oma eesmärkide saavutamiseks; 

3.1.4. läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja teha sellest tulenevalt parendusettepanekuid; 

3.1.5. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks; 

3.1.6. algatada ja teostada projekte kooli juhtkonna nõusolekul; 

3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 

3.1.8. esindada õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning teistes 

organisatsioonides; 

3.1.9. võrdsetel alustel kaasa rääkida kooli juhtkonnas, õppenõukogus, tervisenõukogus 

ja hoolekogus kõigis koolielu puudutavates küsimustes, määrates töögruppidesse 

esindaja; 

3.1.10. välja anda koolitus- ja reklaammaterjale. 

3.2.  ÕE-l on kohustus: 

3.2.1. kaitsta õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees; 

3.2.2. järgida kooli põhimäärust ja sisekorraeeskirju, pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE 

vahelistest kokkuleptest; 

3.2.3. aktsepteerida õppemetoodikat ja õppeprotsessi.  

 

4. ÕE LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1.  ÕE koosseisu kuuluvad Viimsi Kooli 7.-9. klasside õpilased. 

4.2.  ÕE liikmete valimised toimuvad vastavalt Viimsi Kooli õpilasesinduse valimiste statuudile. 

4.3.  ÕE liikmete väätused. ÕE liige: 

4.3.1. on eeskujuks kaasõpilastele; 

4.3.2. märkab abivajajat ja sekkub ning innustab kaasõpilasi, õpetajaid ja kooli juhtkonda 

sama tegema; 

4.3.3. teeb koostööd; 



4.3.4. küsib raskuste tekkimisel abi; 

4.3.5. kannab vastutust enda tegevuse eest; 

4.3.6. püüdleb edu poole. 

4.4.  ÕE liikme õiguseks on: 

4.4.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses; 

4.4.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja töö tõhustamiseks; 

4.4.3. saada ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja projektide organiseerimisel; 

4.4.4. olla projektijuht; 

4.4.5. esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel; 

4.4.6. kaasa rääkida ÕE tegevuseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja muutmisel; 

4.4.7. peatada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused. 

4.5. ÕE liikme kohustuseks on: 

4.5.1. järgida ÕE otsuseid ning ÕE põhimäärust; 

4.5.2. täita endale võetud kohustusi;  

4.5.3. anda ÕE-le põhjendatud nõudmisel aru oma tegevusest; 

4.5.4. võtta osa koosolekutest ning osalemise võimatuse selgumisel teatada sellest 

viivitamatult ÕE presidendile ja/või koordinaatorile.  

4.6.  ÕE liikme volitused lõppevad: 

4.6.1. liikme isikliku avalduse alusel või ÕE liikme, kooli juhtkonna või õppenõukogu 

ettepanekul ÕE üldkoosoleku otsusega; 

4.6.2. koolist lahkumisega.  

 

5. SISEKORD 

5.1.  ÕE tegevuse aluseks on Viimsi Kooli ÕE põhimäärus. 

5.2.  Põhimääruse võtab vastu õpilasesindus lihthäälteenamusega. 

5.3.  Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist Viimsi Kooli direktori käskkirjaga. 

5.4.  Koosolekute korraldamise kord: 

5.4.1. ÕE president kutsub ÕE üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele; 

5.4.2. igal liikmel on õigus koosolek kokku kutsuda; 

5.4.3. ÕE koosolek toimub vähemalt ühel korral nädalas, välja arvatud kooli vaheaegadel; 

5.4.4. ÕE presidendil on õigus koosolek erandkorras tühistada. 

5.4.5. ÕE koosolekud protokollitakse: 

5.4.5.1.  koosolekud protokollib avalike suhete juht või tema poolt volitatud isik; 

5.4.5.2.  osalejad kinnitavad protokollis oma allkirjaga koosolekul osalemist; 



5.4.5.3.  otsused fikseeritakse protokollis; 

5.4.5.4.  protokolli kinnitavad allkirjaga protokolli juhataja ja protokollija. 

5.4.6. ÕE protokollid säilitatakse kooli arhiivis paberkandjal. 

5.4.7. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel. 

5.4.8. Vajadusel saadetakse protokollide koopiad klassidele, kooli juhtkonnale, 

õpetajatele jne. 

5.5. ÕE otsustusvõimelisus. 

5.5.1. ÕE (töögrupi) koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ÕE (töögrupi) 

liikmetest.  

5.5.2. ÕE otsused jõustuvad lihthäälteenamusega. 

5.5.3. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul, kui otsuse salajast 

hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest. 

5.6.  ÕE pädevuses on: 

5.6.1. ÕE põhimääruse koostamine, muutmine ja kooskõlastamine; 

5.6.2. ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule, hoolekogule, 

kohalikule omavalitsusele või Eesti Õpilasesidnuste Liidule; 

5.6.3. teiste õpilasesinduste, kohalike või üleriigiliste organisatsioonidega ühinemise 

ja/või koostöö algatamise otsustamine. 

 

6. ÕE JUHTKOND 

6.1.  Viimsi Kooli ÕE juhtkonda kuuluvad president, asepresident, rahandusminister ja avalike 

suhete juht. 

6.2.  ÕE juhtkonna valivad ÕE liikmed salajase hääletuse teel, toetudes Viimsi Kooli 

õpilasesinduse valimiste statuudile. 

6.3.  ÕE juhtkonna liikmetel on õigus astuda tagasi ja jätkata ÕE tegevuses, teavitades oma 

soovist kirjalikult ÕE koordinaatorit vähemalt 30 päeva ette. 

6.4.  ÕE presidendi õigused ja kohustused: 

6.4.1. kutsuda kokku koosolek ja kooskõlastada koosoleku päevakord; 

6.4.2. juhatada koosolekut ning vajadusel volitada asetäitja; 

6.4.3. koostada ja täiendada ÕE toimimiseks vajalikke alusdokumente koostöös selleks 

määratud töögrupiga ja ÕE koordinaatoriga; 

6.4.4. anda tagasisidet ÕE tegevusest õpilaskonnale, kooli juhtkonnale, õppenõukogule 

ja hoolekogule.  

6.5.  ÕE asepresidendi õigused ja kohustused: 



6.5.1. saada volitatud ÕE presidendi kohusetäitjaks presidendi puudumise korral; 

6.5.2. kaasa rääkida ÕE toimimiseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja muutmisel; 

6.5.3. anda tagasisidet ÕE tegevusest õpilaskonnale, kooli juhtkonnale, õppenõukogule 

ja hoolekogule. 

6.6.  ÕE avalike suhete juhi õigused ja kohustused: 

6.6.1. kaasa rääkida ÕE toimimiseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja muutmisel; 

6.6.2. protokollida koosolekuid või määrata protokollija; 

6.6.3. teha kooli kodulehele postitusi või määrata töörühmi postitusi ette valmistama; 

6.6.4. omada ülevaadet ürituste reklaamimise vahenditest ja sisust; 

6.6.5. teha ettepanekuid ja moodustada töörühmi avalike suhete parendamiseks. 

6.7.  ÕE rahandusministri õigused ja kohustused: 

6.7.1. kaasa rääkida ÕE toimimiseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja muutmisel; 

6.7.2. omada ülevaadet ÕE tegevusega kaasnevatest kuludest ja tuludest; 

6.7.3. planeerida ÕE eelarvet, saada töörühmadelt ja projektijuhtidelt ülevaadet üritustega 

kaasnevatest tuludest ja kuludest; 

6.7.4. planeerida koostöös ÕE juhtkonna ja koordinatoriga finantsiliste vahendite 

kasutamist; 

6.7.5. anda iga kuu viimasel koosolekul ülevaade ÕE majanduslikust seisust. 

6.8.  Juhtkonna liikmete ennetähtaegse vabastamise või asnedamise ettepaneku ÕE-le võib 

teha, kui: 

6.8.1. juhtkonna liige ei ole võimeline ÕE tööd juhtima, oma ülesandeid täitma oma 

vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu; 

6.8.2. juhtkonna liikme tegevus ei vasta ÕE ja/või kooli põhimäärusele, Eesti Vabariigi 

seadusandlusele või muudele õigusaktidele; 

6.8.3. juhtkonna liige rikub ÕE volitusi; 

6.8.4. juhtkonna liige ei täida erinevate koostööpartneritega sõlmitud kokkuleppeid; 

6.8.5. juhtkonna liikme tegevus kahjustab kooli ja/või õpilaskonna mainet.  


