
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Õpilasesinduse (ÕE) 
Põhimäärus 
 
 
1. Üldsätted  
1.1. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õppijaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad    
8. – 12. klasside õppijad.  
1.2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, 
kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.  
1.3. ÕE ei ole juriidiline isik. Sellel on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus 
kasutada kooli arveldusarvele kantud, õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid. 
 
2. Eesmärgid  
2.1.  Kooli õppijaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õppijate huvide ja seadusandlike õiguste 
kaitsmine;  
2.2. Kooli traditsioonide arendamine ja uute algatamine;  
2.3. Koolisiseste ürituste korraldamine; 
2.4.  Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine, seistes hariduse 
kvaliteedi ja õpikeskkonna parendamise eest. 
  
3. ÕE õigused ja kohustused 
3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:  
3.1.1. Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel;  
3.1.2. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel;  
3.1.3. Kaitsta kooli õppijate huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;  
3.1.4. Läbi viia küsitlusi ja analüüsida selle tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid 
asjaomastele isikutele;  
3.1.5. Algatada korjandusi ürituste korraldamiseks;  
3.1.6. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;  
3.1.7. Luua sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasomavalitsustega;  
3.1.8. Esindada koolis õppijate huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;  
3.1.9. Osaleda õppenõukogu ja hoolekogu töös;  
3.1.10. Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist ja rahalist 
abi oma eesmärkide saavutamiseks; 
 
3.2. ÕE kohustub:  
3.2.1. Järgima kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, samuti kinni pidama kooli juhtkonna ja ÕPK 
vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;  
3.2.2. Mitte vahetult sekkuma õppeprotsessi ega ignoreerima õppemetoodikat;  
3.2.3. Aru andma saadud rahade kasutamisest kooli juhtkonnale; 
3.2.4. Vastutama enda korraldatud ürituste eest; 
3.2.5. Tagama ÕE järjepidevuse. 
 
4. Sisekorraldus ja juhtimine  
4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus.  
4.1.1. Põhimääruse võtab vastu ÕE esimene koosolek lihthäälte enamusega ;  
4.1.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt ;  
4.2. ÕE-sse võivad kuuluda 8-12 klasside õppijad; 
4.2.1. Igal lihtliikmel on üks hääleõpigus; 
4.3. ÕE tegevus toimub väljaspool õppetööd ja -aega.  
4.4. ÕE kutsutakse kokku vähemalt kaks korda poolaasta jooksul.  



4.5. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel;  
4.6. Koosolek on otsustusvõimeline juhul kui kohal on vähemalt pooled ÕE liikmetest; 
4.7. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel; 
4.8. ÕE liikmed valivad enda hulgast lihthäälte enamusega presidendi, asepresidendi ja sekretäri; 
4.9. Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident; 
4.10. ÕE president, asepresident ja sekretär valitakse üheks aastaks korraga; 
4.11. ÕE sekretäri kohustused on: 
4.11.1. Protokollida ÕE koosolekud ja säilitada protokollid; 
4.11.2. Kontrollida ÕEle eraldatud rahaliste vahendite kasutamist; 
4.11.3 Esitada ÕE koosolekul aruanne rahaliste vahendite kasutamise kohta; 
 
4.12. ÕE-st liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine ÕE liige kui:  
4.12.1. Liige ei ole osalenud 3 järjestikusel koosolekul  
4.12.2. Liikme tegevus ei vasta ÕE Põhimäärusele  
4.12.3. Liige ei täida talle määratud ülesandeid  
 
4.13. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui: 
4.13.1. President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, 
vms. põhjal; 
4.13.2. Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet; 
4.13.3. Presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhikirjale või president rikub või ei arvesta ÕE 
volitusi või ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid; 
 
4.14. Informatsiooni ÕE tegevusest saavad õppijad oma klassi esindajatelt või teadetetahvlilt. 
 
5. Tegevuse lõpetamine.  
5.1. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, üks kolmandik ÕE liikmetest või kooli 
juhtkond.  
5.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud esinduse 
jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.  
 
 


