Simuna Kooli Õpilasesinduse (ÕE)
Põhimäärus
I Üldsätted
1.1 Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu võivad kuuluda
Simuna Kooli (edaspidi kool) 6.-9. klassi õpilased
1.2 ÕE juhindub oma tegevuses Simuna Kooli põhimäärusest, käesolevast ÕE
põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest
1.3 ÕE koosseis valitakse üheks aastaks
1.4 ÕE-l on võimalus kasutada kooli ruume ja vahendeid ÕE tegevuse korraldamiseks
kokkuleppel kooli juhtkonnaga
1.5 Põhimääruse kinnitavad ÕE president ja kooli direktor
1.6 ÕE ei ole juriidiline isik
II Eesmärgid
2.1 ÕE tegevuse eesmärgid on:
2.1.1 järgida ja edendada kooli traditsioone ning tagada nende jätkusuutlikkus
2.1.2 vahendada õpilastele noorsoo- ja haridusalast informatsiooni
2.1.3 motiveerida ja aktiviseerida õpilaskonda õppetöös ja õppetöö välises tegevuses
2.1.4 esindada õpilaste huve, vajadusi ning kaitsa nende õigusi
2.1.5 luua turvalisem õpikeskkond ja vastastikku lugupidav õhkkond koostöös kooli
juhtkonna ja õpetajatega
2.1.6 arendada koostööd teiste koolide ning noorteorganisatsioonidega

2.2 Eesmärkide saavutamiseks ÕE:
2.2.1 viib läbi üritusi
2.2.2 teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, õpilaste, teiste koolide ja
organisatsioonidega
2.2.3 osaleb projektides ning algatab neid
2.2.4 viib läbi uuringuid
III Õigused ja kohustused
3.1 ÕE-l on õigus:
3.1.1 avaldada oma seisukohti kooli juhtkonnale koolielu puudutavates küsimustes
3.1.2 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koolitustel
3.1.3 algatada, korraldada ja läbi viia erinevaid üritusi kooskõlas kooli juhtkonnaga
3.1.4 luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal
3.1.5 osaleda täiendkoolitustel
3.1.6 saada asjakohast informatsiooni huvijuhilt organisatsiooni tööks
3.2 ÕE-l on kohustus:
3.2.1 järgida kooli arengukavas püstitatud eesmärke ning traditsioone
3.2.2 järgida kooli põhimäärst ja sisekorra eeskirju
3.2.3 olla eeskujuks kaasõpilastele
3.2.4 vastutada oma tegevuse eest
IV Töökorraldus
4.1 ÕE tegevuse aluseks on põhimäärus
4.1.1 Põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek häälteenamusega
4.1.2 Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt

4.2 ÕE tööd juhib ÕE president
4.3 ÕE koosoleku kutsub kokku kooli huvijuht
4.4 ÕE tuleb kokku vähemalt iga kahe nädala järel
4.4.1 Koolivaheaegadel korralisi koosolekuid ei toimu
4.5 ÕE otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega
4.6 ÕE otsused võetakse vastu avaliku või salajase hääletamise teel
4.7 ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitatakse õpilasi infostendi kaudu.
Vajaduse korral kasutatakse ka muid teabevahendeid

V President ja asepresident
5.1 president valitakse ÕE hääleõiguslike liikmete seast õppeaasta esimesel
üldkoosolekul
lihthäälte enamusega üheks aastaks
5.2 asepresident valitakse ÕE liikmete seast lihthääle enamusega üheks aastaks
5.3 Presidendi õigused:
5.3.1 õigus saada valituks selleks ettenähtud korras
5.3.2 õigus astuda tagasi oma kohalt
5.3.3 esindada ÕE-st, põhimõtteid ning arvamusi

5.4 Presidendi kohustused:
5.4.1 esindada ÕE-st, vajadusel õpilaskonda
5.4.2 vastutada ÕE töö eest ja seda kordineerida
5.4.3 kaitsta ÕE huve igal tasandil
5.5 Asepresidendi õigused:
5.5.1 õigus saada valituks selleks ettenähtud korras
5.5.2 õigus astuda tagasi oma kohalt
5.5.3 esindada ÕE-st, põhimõtteid ning arvamusi

5.6 Asepresidendi kohustused:
5.6.1 esindada ÕE-d, õpilaskonda
5.6.2 kaitsta ÕE huve igal tasandil
5.6.3 presidendi puudume korral täita presidendi kohustusi
5.7 Presidendi või asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku
võib teha kui:
5.7.1 president või asepresident ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse,
tervisliku seisundi vms põhjusel
5.7.2 presidendi või asepresidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele
5.7.3 presidendi või asepresidendi tegevus kahjustab ÕE või selle liikmete mainet
VI ÕE liige
6.1 ÕE liikmeteks on kooli 6.-9. klasside esindajad (mitte rohkem kui 3 liiget igast
klassist)
6.2 ÕE liikme õigused on:
6.2.1 osaleda ÕE töös ja tegevuses
6.2.2 teha ettepanekuid ÕE arendamises ja selle töö tõhustamiseks
6.2.3 esindada vastava volituse alusel ÕE
6.2.4 astuda tagasi oma kohalt, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused
6.3 ÕE liikme kohustused on:
6.3.1 osaleda ÕE töös ja tegevuses
6.3.2 järgida ÕE otsuseid ja põhimäärust
6.3.3 täita endale võetud kohustused
6.3.4 anda ÕE-le, presidendile ja asepresidendile aru oma tegevusest
6.4 Liikme ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha
juhul kui:

6.4.1 liige pole võimeline ÕE töös osalema
6.4.2 liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele
6.4.3 liige rikub või ei arvesta ÕE volitusi
6.4.4 liige ei täida ÕE otsuseid
6.4.5 liikme tegevus kahjustab ÕE või selle liikmete mainet
VII Tegevuse lõpetamine
7.1 ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võivad teha ÕE president, asepresident või
kooli juhtkond
7.2 ettepanek peab olema põhjendatud

