
Saarepeedi Kooli Õpilasesinduse põhimäärus 

 

 

Üldsätted 

 

1.Saarepeedi Kooli Õpilasesindus (ÕE) on kooli 1.- 9. klassi 

õpilaste poolt valitud 

 

Esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist vähemalt 1 

õpilane 

 

Saarepeedi Kooli ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, 

vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

 

3. Saarepeedi Kooli ÕE eesmärgid  

3.1 luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik 

keskkond; 

3.2 esindada õpilasi koolis kui ka väljaspool kooli; 

3.2 korraldada õpilaste ja töötajate vahelist infovahetust; 

3.3 aidata läbi viia kooli sündmuseid; 

3.4 anda panus kooli arendustegevusse; 

3.5 teha koostööd õpilaste, kooli töötajate ja lastevanematega; 

3.6 kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste 

omavahelises suhtlemises, suhetes õpetajatega ja kooli 

juhtkonnaga; 

3.7 abistada koolielu igapäevaste probleemide lahendamisel; 

 

4. Õigused 

 Oma eesmärkide saavutamiseks on Saarepeedi Kooli ÕE-l 

õigus: 

4.1 osaleda kooli tegevuse organiseerimisel vastavalt kooli 

kodukorrale; 

4.2 läbi viia koolisiseseid ÕE koosolekuid; 



4.3 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna 

nõusolekul; 

4.4 kasutada kooli ruume arvestades kooli sisekorda; 

4.5 ÕE määratud esindajal osaleda õppenõukogu koosolekutel; 

4.6 ÕE määratud esindajal osaleda hoolekogu koosolekutel; 

4.7 kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras 

saada koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks; 

4.8 läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende 

tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele 

isikutele;  

4.9 algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks; 
 

 

5. ÕE kohutused 

5.1ÕE esindaja osaleb hoolekogu koosolekutel 

5.2 Saarepeedi Kooli ÕE juhindub kooli põhikirjast, 

kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning käesolevast 

põhikirjast; 

5.3 Saarepeedi Kooli ÕE vastutab oma tegevuse eest ja hoiab 

Saarepeedi Kooli head mainet; 

5.4 Saarepeedi Kooli ÕE tegevus on kooskõlas Saarepeedi 

Kooli sisekorra eeskirjade, põhikirja ja käitumise heade 

tavadega; 

 

7.Töökord  

7.1 ÕE kutsutakse kokku kord kuus, vajadusel rohkem, millest 

võtavad osa kõik 4.-9. klassi ÕE liikmed; 

7.2 Igal 4.-9. klassi ÕE liikmel on ÕE koosolekul 1 hääl; 

7.3 ÕE valib koosolekul hääletuse teel oma liikmete seast 

presidendi 

Teisena enim hääli saanud liige on ÕE asepresident; 



7.4 Nädalas korra toimuvad ÕE infovahetunnid, millest 

võtavad osa kõik liikmed ja mille viib läbi huvijuht või ÕE 

president; 

7.5 Koosolekutel ja infovahetundidel võivad kõikide 

hääleõiguslike liikmete nõusolekus viibida kõrvalised isikud; 

 

7.6 ÕE presidendi puudumisel võib ÕE-d esindada 

hoolekogus, õppenõukogus asepresident; 

7.7 ÕE volitused kehtivad 1. september-31. august; 

7.8 Esimene ÕE kutsutakse kokku septembrikuu jooksul 

huvijuhi poolt; 

 

8.Pädevused  

ÕE pädevuses on: 

8.1  ÕE presidendi, asepresidendi ja protokollija valimine; 

8.2 ettepanekute tegemine ja arvamust avaldamine huvijuhile,  

kooli juhtkonnale, õppenõukogule, hoolekogule; 

8.3 Õpilaste esindamine kooliga seonduvates küsimustes; 

 

9. ÕE tööd kordineerib ja kontrollib huvijuht 


