
 

 

KINNITATUD 

23.11.2018 

direktori käskkirjaga nr 1-2/12/2019 

 

 

VIIMSI GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

  

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Viimsi Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Viimsi Gümnaasiumi õpilaste ametlik 

mittetulunduslik esindusorganisatsioon. 

1.2. ÕE on demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev õpilaste esindusorganisatsioon. 

1.3. ÕE liikmed on valitud eranditult kooli õpilaskonnast. 

1.4. ÕE juhindub oma tegevuses: 

1.4.1. õpilaskonna arvamustest; 

1.4.2. ÕE enamuse tahtest; 

1.4.3. ÕE tegevuskavast; 

1.4.4. Viimsi Gümnaasiumi põhimäärusest ja kodukorrast; 

1.4.5. ÕE põhimäärusest; 

1.4.6. Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

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

pakkumisega. 

1.6. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele Viimsi Gümnaasiumi  direktoriga 

võimalus tasuta kasutada kooli ruume, vara ning ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid. 

1.7. ÕE tööd koordineerib ÕE president, keda asendab vajadusel asepresident. 

1.8. ÕE on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. 

1.9. ÕE põhimäärus jõustub hetkest, kui kooli direktor selle käskkirjaga kinnitab. 

  

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. anda oma panus usaldusväärse ja sõbraliku koolikeskkonna loomisel; 

2.1.3. rikastada koolielu erinevate tegevuste ja ettevõtmiste kaudu; 

2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, 

suhetes õpetajatega; 

2.1.5. aidata kaasa ja pakkuda lahendusettepanekuid koolielu probleemide 

lahendamisele; 

2.1.6. esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel üritustel, 

2.1.7. luua sidemeid ja hoida sõprussuhteid teiste koolide õpilasesindustega. 

  

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 huvi- ja projektijuhiga  ja/või direktoriga; 



 

3.1.3. vastavalt õppenõukogu määrusele, olla kaasatud õppenõukogu tegevuses ja 

saata sinna oma esindaja; 

3.1.3. kooli direktoriga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt 

materiaalset abi oma eesmärkide saavutamiseks; 

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

3.1.5. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja projektide läbiviimiseks; 

3.1.6. algatada, korraldada ja teostada erinevaid sündmusi/projekte; 

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

välismaal; 

3.1 .8. esindada kooli õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning teistes 

organisatsioonides; 

3.1 .9. võrdsetel alustel kaasa rääkida ja teha ettepanekuid kõigis koolielu 

puudutavates küsimustes, määrates töögruppidesse oma esindaja; 

3.1.10. kaasata oma ülesannete täitmisesse teisi kooli õpilasi (vabatahtlikke); 

3.1.11. moodustada tegevusvaldkonna töögruppe; 

3.1.12. mõjuval põhjusel muuta ÕE liikmete ja presidendi valimise korda; 

3.1.13. välja anda koolitus- ja reklaami materjale; 

3.1.14. arvestades kooli kodukorda, kasutada tasuta kooli ruume, vara ja territooriumi 

kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega; 

3.1.15. avaldada avalikult tunnustust ja tänu. 

 

3.2. ÕE-l on kohustus: 

3.2.1. kaitsta õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate ja õppenõukogu ees, samuti 

väljaspool kooli, lähtudes kooli ja ÕE põhimäärusest ning sisekorrast; 

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

vahelistest kokkulepetest; 

3.2.3. aktsepteerida õppemetoodikat ja õppeprotsessi. 

3.2.4. anda oma tegevusest ülevaade koolipoolsele koordinaatorile ja vajadusel 

direktorile. 

 

4. ÕE LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

4.1. ÕE koosseisu kuuluvad kõikide klassiastmete esindajad. 

4.2. ÕE liikmete valimised toimuvad vastavalt ÕE valimiste statuudile (vt lisa 1). 

4.3. ÕE liikme õigusteks ja kohustusteks on: 

4.3.1. osaleda ÕE töös ja tegevuses; 

4.3.2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja töö tõhustamiseks; 

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

4.3.4. olla projektijuht; 

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

4.3.6. kohustus järgida ÕE ja õpilaskogu otsuseid ning ÕE põhimäärust; 

4.3.7. täita endale võetud kohustusi; 

4.3.8. täita presidendi/asepresidendi seatud ühekordseid ülesandeid; 

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

4.3.10. võtta osa koosolekutest, kus tema osalus on vajalik, lähtudes liikme rollist ÕE-

s, ning osalemise võimatuse selgumisel teatada sellest viivitamatult koosoleku 

läbiviijale; 

4.3.11. õigus kaasa rääkida ÕE tegevuseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja 

muutmisel; 



 

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

4.4. ÕE liikme volitused lõppevad: 

4.4.1. liikme isiklikul avaldusel või ÕE liikme, koolijuhtkonna või õppenõukogu 

ettepanekul ÕE üldkoosoleku otsusega; 

4.4.2. koolist lahkumisega. 

 

6. ÕE PRESIDENT JA ASEPRESIDENT 

 

6.1. Presidendi valib õpilaskond vastavalt ÕE valimiste statuudile (vt. lisa 1). 

6.2. Presidendil on õigused ja kohustused: 

6.2.1. õigus ja kohustus määrata asepresident ÕE liikmete hulgast; 

6.2.2. õigus kutsuda kokku ja kohustus kooskõlastada koosolekute päevakord; 

6.2.3. õigus ja kohustus juhatada koosolekut ning vajadusel volitada asetäitja; 

6.2.4. kohustus koostada ja muuta ÕE toimimiseks vajalikke alusdokumente koostöös 

selleks määratud töögrupiga; 

6.2.5. suhelda teiste koolide õpilasesindustega; 

6.2.6. jagada ülesandeid ja vastutust ÕE liikmetega; 

6.2.7. kohustus anda tagasisidet õpilaskonnale, huvi- ja projektijuhile, kooli direktorile,  

õppenõukogule ja hoolekogule ÕE tegevusest; 

6.2.8. õigus astuda tagasi. 

6.3. Asepresidendi õigused ja kohustused: 

6.3.1. olla projekti koordinaator; 

6.3.2. õigus saada volitatud ÕE-d esindama presidendi puudumise korral; 

6.3.3. kaasa rääkida ÕE toimimiseks vajalike alusdokumentide koostamisel ja 

muutmisel; 

6.3.4. kohustus anda tagasisidet ÕE presidendile, õpilaskonnale, huvi- ja projektijuhile 

ÕE tegevusest; 

6.3.5. õigus astuda tagasi. 

6.4. Presidendi/asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕEle 

võib teha iga ÕE liige, kooli huvi- ja projektijuht või kooli direktor. Ettepaneku vabastamise 

kohta saab teha kui: 

6.4.1. president/asepresident ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, 

tervisliku seisundi vm mõjuval põhjusel; 

6.4.2. presidendi/asepresidendi tegevus ei vasta ÕE ja/või kooli põhimäärusele, Eesti 

Vabariigi seadusandlusele või muudele õigusaktidele; 

6.4.3. president/asepresident rikub ÕE volitusi; 

6.4.4. president/asepresident ei täida erinevate koostööpartneritega sõlmitud 

kokkuleppeid (kooli huvi- ja projektijuht, kooli direktor, kooli pidaja jms); 

6.4.5. presidendi/asepresidendi tegevus kahjustab kooli ja/või õpilaskonna mainet. 

 

5. SISEKORD 

 

5.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus. 

5.2. Põhimääruse võtab vastu õpilasesindus lihthäälteenamusega. 

5.3. Põhimäärus jõustub pärast kooli direktori käskkirjaga kinnitamist. 

5.3.1. Põhimääruse muutmiseks võib ettepaneku teha iga ÕE liige, kooli huvi- ja 

projektijuht ning kooli direktor. Muutmist arutatakse ÕE koosolekul ja muudatused 

viiakse sisse ÕE liikmete lihthääleenamuse tulemusel. Muudatustega põhimäärus 

jõustub pärast selle kinnitamist käskkirjaga kooli direktori poolt. 



 

5.4. Koosolekute korraldamise kord: 

5.4.1. ÕE president kutsub ÕE üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele; 

5.4.2. igal liikmel on õigus kokku kutsuda koosolek; 

5.4.3. ÕE koosolek toimub kord nädalas või vastavalt kokkuleppele, välja arvatud kooli 

vaheaegadel; 

5.4.4. ÕE presidendil on õigus koosolek erandkorras tühistada; 

5.4.5. koosoleku päevakord saadetakse liikmetele päev enne koosoleku toimumist. 

5.5. ÕE koosolekud protokollitakse: 

5.5.1. igal koosolekul määratakse protokollija; 

5.5.2. otsused fikseeritakse protokollis; 

5.5.3.  protokolli kinnitavad allkirjaga koosoleku juhataja ja protokollija; 

5.5.4. ÕE koosolekute protokollid säilitatakse; 

5.5.5. protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel; 

5.5.6. vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli 

direktorile, õpetajatele jne. 

5.6. 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. 

5.7. ÕE pädevuses on: 

5.7.1. ÕE põhimääruse koostamine, muutmine ja kooskõlastamine; 

5.7.2. ettepanekute, avalduste tegemine koolile, õppenõukogule, hoolekogule, 

kohalikule omavalitsuseleja, EÕELile; 

5.7.3. teiste õpilasesinduste, kohalike või Üleriigiliste organisatsioonidega ühinemise 

ja/või koostöö algatamise otsustamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lisa 1 

  



 

VIIMSI GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE VALIMISE STATUUT 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Viimsi Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmete arv on 11 liiget. 

1.2. Liikmete hulka kuuluvad president(id) ja lihtliikmed. Õpilasesinduse juures tegutsevaid 

nõunikke (G3 õpilased) liikmeteks ei loeta. 

1.3. ÕE valimised valmistab ette valimiskomisjon, mis koosneb: 

1.3.1. huvi- ja projektijuhist; 

1.3.2. õppekorraldusjuhist; 

1.3.3. nõunikest. 

  

2. ÕPILASESINDUSE LIIKMETE VALIMISED 

 

2.1. Lihtliikmed valib valimiskomisjon õpilaskonna hulgast töövestluse põhimõttel, pidades 

ühtlasi silmas asjaolu, et õpilasesinduses oleks valitute hulgas kõik klassiastmed esindatud.  

2.2. Õpilased, kes kuulusid eelmise esinduse liikmete hulka ning kes õpivad uue esinduse 

valimiste ajal G3 omandavad esinduses nõuniku rolli. Nõunik osaleb esinduse töös 

nõuandjana ning uute liikmete abistajana. 

2.3. Uus esindus astub ametisse kohe esimesel võimalusel pärast valimisi. 

2.4. Korralised valimised õpilasesinduse uute liikmete valimiseks toimuvad iga õppeaasta 

sügisvaheajaks. 

2.5. Erakorraliselt võib ÕE-ga liituda ka väljaspool valimiste perioodi ÕE koosoleku 

lihthäälteenamusega. 

2.6. Uue esinduse liikmed kuulutatakse välja kooli kogunemisel, mis toimub valimistele 

järgneval nädalal. 

 

3. PRESIDENDI VALIMISED 

 

3.1.ÕE president valitakse hääletuse teel kaheks õppeaastaks ja hääletada saab kogu 

koolipere. 

3.2. Õpilasesinduse presidendiks võivad kandideerida kõik ÕE-sse kuuluvad G2 ja G1 

õpilased. 

3.3. Kandidaate võivad esitada kõik ÕE liikmed, kuid kandidaat peab selleks ise nõus olema. 

3.4. Valimised toimuvad ühe kuu jooksul peale ÕE uue koosseisu väljakuulutamist. 

3.5. Valimised toimuvad juhul, kui kooli huvi- ja projektijuhile on esitatud vähemalt kaks 

presidendi kandidaati. 

3.5. Kandidaadid on kohustatud osalema avalikul debatil, mille korraldab korralduskomisjon. 

3.6. ÕE sees valitakse 3-liikmeline korralduskomisjon. 

3.7. Korralduskomisjoni ülesanne on: 

3.7.1. teavitada õpilaskonda valimistest ning reklaamida seda; 

3.7.2. korraldada kandidaatide debatt; 

3.7.3. pärast valimiskampaaniat avalikustada valimistulemused. 

3.8. Valimised. 

3.8.1. Hääletamine toimub 3. tööpäeva jooksul. 

3.8.2. Valimised on vabad, võrdsed ja salajased. Igal õpilasel ja kooli töötajal on üks 

hääl, kõik hääled on võrdsed ning valija antud hääl ei kuulu avalikustamisele. 

3.8.3. Valimised toimuvad Stuudiumi keskkonnas, mille on korraldanud kooli huvi- ja 

projektijuht. Saadud hääli näeb huvi- ja projektijuht ning kooli direktor. 



 

3.9. Valimistulemuste väljaselgitamine ja teatavakstegemine. 

3.9.1. ÕE presidendiks osutub isik, kellel on kõige rohkem hääli 

3.9.2. Päev pärast valimiskampaaniat avalikustab korralduskomisjoni esindaja 

valimistulemused. 

 

4. PRESIDENDI ERAKORRALISED VALIMISED 

 

4.1. ÕE presidendi vabatahtliku ametist lahkumise või umbusaldamise järel on kõigil ÕE 

liikmetel õigus kandideerida uue presidendi ametikohale. 

4.2. Peale presidendi lahkumist kuulutab huvi- ja projektijuht kahe nädala jooksul välja  

erakorralised valimised. 

 

 

 

 

 


