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KURESSAARE GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE
PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1. Kuressaare Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidises tekstis ÕE) on õpilaskonna
vabatahtlik esindus õpilasesinduse teostamiseks Kuressaare Gümnaasiumis (edaspidises
tekstis Kool).
1.2. ÕE juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Kooli
põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning kokkulepetest Kooli juhtkonna ja ÕE
vahel.
1.3. ÕE-l on oma infostend ja dokumentatsioon.
1.4. ÕE postiaadress on: Nooruse 1, 93816, Kuressaare.
1.5. ÕE ei ole juriidiline isik.
2. Eesmärgid
2.1. Esindada Kooli ja kaitsta õpilaste huve ning õigusi.
2.2. Säilitada ja arendada kooli traditsioone õpilaskonna kaudu.
2.3. Osaleda õppe- ja kasvatustöö organiseerimisel.
2.4. Kaasa aidata hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni
tõstmisele.
2.5. Ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele
koostööle.
2.6. Korraldada isemajandavaid projekte (peod, festivalid jmt), leida sponsoreid
materiaalsete vahendite soetamiseks oma eesmärkide läbiviimiseks.
2.7. Vahendada õpilaste probleeme direktsiooni, hoolekogu ja õpilaskonna vahel.
2.8. Kaitsta õpilaste huve läbi katusorganisatsioonide (Saaremaa Õpilasesinduste Liit ja
Eesti Õpilasesinduste Liit).
2.9. Kooli üldise keskkonna parandamine.

3. Liikmeskond
3.1. ÕE koosneb 15 liikmest ja hääleõigusteta vabaliikmetest.
3.2. ÕE liikmeks võivad kandideerida 7.-12. klasside õpilased.
3.3. ÕE koosseis valitakse 5. – 12. klasside õpilaste poolt vastavalt valimiskorrale
(põhimääruse lisa 1).
3.4. ÕE liikme volitused kehtivad tema lahkumiseni koolist muude liikmestaatust
lõpetavate asjaolude puudumisel.
3.5. ÕE liikme volitused peatuvad:
•Kui ÕE enamus liikmetest leiavad selle vajalikuks olevat.
•Õpilase kirjaliku avalduse alusel;
•Kui õpilane puudub kolm korda põhjuseta ÕE Koosolekult;
•Kooli töötaja kirjalikul põhjendatud avaldusega direktori või õppealajuhataja
nõusolekuga
•Kui liikme tegevus kahjustab ÕE mainet või tema tegevus on Kooli kodukorraga
vastuolus;
3.6. Liikme volituse peatamisel täidab liikme kohustusi ÕE koosolekul määratud vabaliige
3.7. Vabaliige võetakse ÕE valimistel esindusest väljajäänute seast, häälteenamuse alusel.
3.8. Liikmeks oleva õpilase liikmestaatuse lõpetamine toimub mõlemate osapoolte
kohalolekul, vastasel juhul ibnformeerida kirjalikult otsuse vastuvõtmisele järgneva 10
jkoolipäeva jooksul.
4. ÕE liikmel on õigus
4.1. Osaleda kooli õppe-ja kasvatustöö tegevuse organiseerimisel.
4.2. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel.
4.3. Läbi viia Koolis küsitlusi, analüüsida tulemusi ning sellest tulenevalt teha ettepanekuid
asjaomastele isikutele.
4.4. Algatada projekte ja korraldada neid Kooli juhtkonna nõusolekul.
4.5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasesindustega.
4.6. Esindada Kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.
4.7. Osaleda Kooli õppenõukogu ja hoolekogu töös.
4.8. Astuda ÕE liikmest tagasi, olles eelnevalt täitnud endale ÕE ees võetud kohustused.
4.9. Seista enda eest, kui otsustatakse tema liikmestaatuse peatamine.
5. ÕE liige on kohustatud
5.1. Järgima ÕE põhimäärust, Kooli kodukorda, Kooli põhimäärusest ning kinni pidama
kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.
5.2. Kaitsta õpilaste huve Koolis ja väljaspool seda, kui see on Kooliga seotud.
5.3. Mitte sekkuma vahetult õppeprotsessi ega ignoreerima õppemetoodikat.
5.4. Täitma endale võetud ÕE-ga seotud kohustusi.
5.5. Võtma osa ÕE Koosolekutest.

5.6. Informeerima ÕE juhatust vähemalt 10 koolipäeva eelnevalt oma liikmestaatuse
peatamisest.

6.2.9. Juhatus esitab koosolekule ÕE tegevuse õppeaasta aruande.
6.2.10. Vastutab koosolekute kokkukutsumise ja päevakorra eest.

6. Juhtimine
6.1. ÕE kõrgemaks organiks on õpilaskoosolek.
6.1.1. ÕE koosolekud toimuvad vähemalt üks kord nädalas samal varasemalt kokkulepitud
ajal, millest on teadlikud kõik Kooli õpilased.
6.1.2. Koosolekuid juhatab president, tema puudumisel üks asepresidentidest.
6.1.3. Kõigil Kooli õpilastel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta.
6.1.4. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole ÕE liikmetest.
6.1.5. Koosoleku otsused võetakse vastu avaliku hääletuse teel, lihthäälteenamuse alusel
ning need peavad olema vastavuses käesoleva põhimääruse, Kooli põhimääruse ja kooli
kodukorraga.
6.1.6. Koosoleku otsused on Kooli õpilaskonnale kohustuslikud.
6.1.7. Koosolek:
•Otsustab päevakorraliste küsimuste üle;
•Valib ÕE juhatuse liikmed;
•Valib ÕE juhatuse presidendi ja asepresidendi;
•Kinnitab juhatuse koosseisu kandidaatide nõusolekul;
•Kinnitab ÕE tööd reguleerivad dokumendid;
6.1.8. Koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokollidega võivad tutvuda kõik Kooli
õpilased ja teised Kooliga seotud isikud Kooli noorsootöötaja või ÕE juhatuse liikme
juuresolekul või nõusolekul.
6.1.9. Koosoleku tähtsamad otsused avalikustatakse peale igat koosolekut kõikides
Õpilasesinduse infoallikates.
6.1.10. Koosolekul võivad osaleda vabakuulajana kõik inimesed.

6.3. ÕE president
6.3.1. Juhib ja korraldab juhatuse tegevust, viib vastavalt vajadusele läbi juhatuse
koosolekud.
6.3.2. Esindab ÕE-d.
6.3.3. Juhatab ÕE Koosolekuid.
6.3.4. Nimetab hoolekokku ja õppenõukogusse ÕE esindaja.
6.3.5. Esitab ÕE Koosolekule ÕE tegevuse õppeaasta aruande.
6.3.6. Kuulutab välja ÕE Koosoleku otsused.
6.3.7. Omab üheaastast kogemust ÕE liikmena.
6.3.8. Juhatuse esimehe võim kestab tema valituks saamisest järgmiste juhatuse
valimisteni.

6.2. Juhatus
6.2.1. Juhatus on 3-liikmeline.
6.2.2. Juhatusse valitakse vähemalt üks liige nii gümnaasiumist, kui ka põhikoolist.
6.2.3. Juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmete seast.
6.2.4. Juhatus koosneb presidendist ja kahest asepresidendist.
6.2.5. Juhatuse ülesandeks on:
•ÕE igapäevase töö korraldamine;
•ÕE töö kooskõla kontrollimine põhimäärusega;
•ÕE ja õpilaskonna esindamine;
•ÕE ja õpilaskonna esindamine ja vajadusel esindajate määramine.
6.2.6. Juhatuse liikmete volitused kestavad ühe õppeaasta.
6.2.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
6.2.8. Kui juhatuse president peab seda vajalikuks, siis kutsutakse kokku erakorraline ÕE
Koosolek.

6.4. Asepresident asendab vajadusel presidenti ning osaleb juhatuse töös vastavalt
sisemisele tööjaotusele.
7. ÕE Töögrupid
7.1. ÕE alluvuses tegutsevad Töögrupid.
7.2. Töögruppidesse kuuluvad ÕE liikmed.
7.3. Töögruppide töösse võib kaasata kõiki asjast huvitatud 5.-12. klasside õpilasi.
7.4. Töögrupid on vastutavad ÕE Koosoleku ees.
7.5. Töögrupid tegelevad oma alluvusse kuuluvate probleemidele lahenduste leidmisega.
7.6. Töögruppide ettepanekud võtab vastu ÕE Koosolek.
8. Põhimääruse vastuvõtmine, jõustumine ja muutmine
8.1. Põhimäärus võetakse vastu Õpilaskoosolekul häälteenamusega.
8.1.1. Õpilaskoosolekul toimub hääletus mandaatidega, kus igal klassil on üks mandaat.
8.1.2. Kooli direktor võib enne põhimääruse jõustumist esitada omapoolseid ettepanekuid.
Mõlemale osapoolele sobivad lahendused leitakse ühisel koosolekul.
8.2. Põhimäärust võib muuta Õpilaskoosolek vastava otsuse alusel, kui selle poolt on
hääletanud enamus Õpilaskoosolekul viibivatest hääleõiguslastest.
8.3. Õpilaskoosolekul tehtud ettepanekud vaatab läbi ja realiseerib vastavalt võimalusele
ÕE.
8.4. Õpilaskoosoleku poolt vasuvõetud uuele põhimäärusele kirjutab alla ÕE president, uus
põhimäärus kehtib koos õpilaskoosolekul osalenute nimekirjaga.
9. Tegevuse lõpetamine
9.1. ÕE tegevus lõpetatakse Kooli Õpilaskoosoleku vastava otsuse hääleenamusega.
9.1.1. ÕE-l on õigus enda kaitsekõneks enne vastavat hääletust.
9.2. ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, Kooli
põhimääruse, EV põhiseaduse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kiidetud heaks Kuressaare Gümnaasiumi
hoolekogu poolt
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Lisa 1
Kuressaare Gümnaasium
Õpilasesinduse Põhimäärusele
KURESSAARE GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE
VALIMISE KORD
1.Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesindus valitakse Kooli 7. – 12. klasside õpilaste
hulgast.

2.Õpilasesinduse valimises on hääleõiguslikud 5.-12. klasside õpilased.
3.Õpilasesinduse valimised toimuvad ÕE Koosoleku poolt määratud ajal ja viisil.
4.Kandidatuur tuleb esitada ÕE koosolekul määratud ajaks.
5.Kandideerimine on vabatahtlik.
6.Õpilasesinduse kandidaat annab kandideerimiseks nõusoleku, täidab vastava
ankeedi ning esitab selle ÕE juhatusele. Kandidaat hoolitseb selle eest, et ta oleks
võimalikult tuntud oma valimisringkonnas. Kandidaadi abistamiseks võivad tema
toetajad moodustada valimistoimkonna, kes aitavad oma kandidaati reklaamida ja
valimisteks ette valmistada.
7.Kandidaatide nimekirjad avalikustatakse kõikides võimalikes ÕE infokanalites
vähemalt 7 päeva enne valimisi.
8.Iga valimisõigust omav õpilane omab ühte häält.
9.Valimistulemuste õigsuse tagab ÕE.
10.Valimistulemused kehtivad, kui valimisprotsent ületab 50% hääleõiguslikest
õpilastest.

10.1. Kui valimistulemused ei ületa 50% hääleõiguslikest õpilastest, siis korraldab ÕE
erakorralised valimised, mille korra otsustab ÕE Koosolek.
11. Valimistulemused tehakse teatavaks valimistulemuste selgumise ajaks kõigis ÕE
infokanalites.
12. Kui ÕE koosseisus on valimiste ajal vabu kohti rohkem kui kandidaate, siis jäävad
need kohad tühjaks ja täidetakse järgmistel korralistel valimistel.

