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I. Üldsätted 

 

1. Rakvere Eragümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik 

ühendus, kes esindab Rakvere Eragümnaasiumi  õpilaskonda koolisisestes suhetes ning 

suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 

2. Õpilasesinduse liikmeteks võivad saada kooli õpilaste nimekirja kantud õpilased 6. – 12. 

klassini. 

3. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses oma põhimäärusest, Rakvere Eragümnaasiumi 

põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, Eesti Vabariigi 

seadusandlusest ja heast tavast. 

 

II. Õpilasesinduse ülesanded 

 

1. Järgida, edendada ja luua kooli traditsioone. 

2. Organiseerida ja aidata organiseerida koolisiseseid üritusi. 

3. Tõsta õpilaskonna vastustust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi. 

4. Edendada koostööd ja mõistmist õpilaste ja õpetajate vahel. 

5. Aidata kaasa koolielu  korraldamisele. 

6. Õpilasesinduse liikmed peavad kinni koolidirektori ja õpilasesinduse vahelistest  

kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.  

 

III. Õpilasesinduse õigused 

 

 

1. Valida õpilaste esinadaja kooli nõukogusse. 

2. Avaldada oma arvamust kooli õppekava, kodukorra, kooli põhimääruse ja kooli 

arengukava kohta enne nende dokumentide kinnitamist. 

3. Olla kaasatud oma esindaja kaudu kooli õppenõukogu tegevusse. 

4. Otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, mis õpilasesinduse põhimääruse alusel 

kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole antud kellegi teise otsustada ja 

korraldada. 

5. Astuda Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu liikmeks, moodustada teiste õpilaskondadega 

liite ja organisatsioone Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud alustel ja korras, luua 

sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal. 

6. Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös juhendaja-õpetajaga kooli  direktori 

nõusolekul. 



7. Puududa kooli juhtkonnaga kooskõlastatult koolitundidest, kui samal ajal tegeletakse 

õpilasesindusega seotud küsimustega.  

 

 

IV. Õpilasesinduse valimise kord 

 

1. Õpilasesinduse liikmed kinnitatakse iga õppeaasta alguses hiljemalt 15. septembriks. 

2.  Õpilasesinduse  moodustavad 6.-12. klassi õpilased, kes on valitud oma 

klassikaaslaste poolt häälteenamusega. 

3. Klassikollektiivil on õigus oma esinadaja soovi korral õpilasesindusest tagasi kutsuda. 

 

 

V. Õpilasesinduse juht 

 

Õpilasesindus valib enda seast  õpilasesinduse juhi, kes 

 juhatab õpilasesinduse koosolekuid 

 korraldab õpilasesinduse otsuste täitmist  

 esindab õpilasesindust ning volitab õpilasesinduse liikmeid täitma õpilasesinduse 

otsustest tulenevaid ülesandeid 

 allkirjastab vastavalt õpilasesinduse volitustele õpilasesinduse nimel dokumente. 

 

 

VI. Õpilasesinduse koosolek 

 

1. Koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kuus ning need kutsub kokku 

õpilasesinduse juht teatades õpilasesinduse liikmetele vähemalt 5 päeva enne 

koosoleku toimumist. 

2. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku 

õpilasesinduse liikmetest, koolidirektor või kui tekkinud olukord, mis vajab kohest 

lahendamist. 

3. Õpilasesinduse koosoleku pädevuses on: 

 õpilasesinduse juhi valimine; 

  koosoleku juhataja valimine; 

  koosoleku sekretäri valimine; 

  õpilasesinduse liikmetele vastutusvaldkondade määramine; 

 õpilasesinduse liikmete aruannete kuulamine ja heakskiitmine; 

 avaldada arvamust kooli õppekava, kodukorra, kooli põhimääruse ja kooli 

arengukava kohta enne nende dokumentide kinnitamist; 

 avalduste tegemine koolidirektorile, õppenõukogule ja  kooli nõukogule; 

 valida õpilasesinduse esindaja õppenõukogu koosolekule  ja kooli       

nõukogusse; 

 moodustada töörühmi ja määrata nende juhid, kinnitada projektijuhid.  

 



4. Otsused võetakse vastu hääletamise teel, isikute valimisel viiakse hääletused läbi 

salajaselt. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks õpilasesinduse juhi hääl. 

5. Õpilasesinduse koosoleku protokollid ja nende lisad tehakse õpilasomavalitsuse 

liikmetele avalikuks. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär. 

Protokolli ja selle lisade avalikustamise vormi otsustab õpilasesindus, kooskõlastades 

selle koolidirektoriga. 

6. Õpilasesinduse koosoleku protokollid ja nende lisad säilitatakse vastavalt 

kooliasjaajamise korrale.  

 

 

VII.  Põhimääruse kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

 

1. Põhimäärus kiidetakse heaks kooli nõukogu koosoleku otsusega ning kinnitatakse 

koolidirektori käskkirjaga. 

2. Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada õpilasesinduse kõik liikmed, 

koolidirektor ja kooli nõukogu. 

3. Parandusettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise õpilasesinduse 

koosolek lihthäälte enamusega. 

4. Põhimääruse muudatused kiidab heaks kooli nõukogu koosolek ning kinnitab 

koolidirektor käskkirjaga. 

5.  Põhimäärus või selle parandused jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast 

põhimääruse paranduste kinnitamist koolidirektori käskkirjaga. 

 


