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KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi (edaspidi gümnaasium) Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on
Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilaste vabatahtlik esindusorgan.
1.2. ÕE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kohtla-Järve gümnaasiumi
põhimäärusest, kodukorrast, arengukavast, ÕE põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja
ÕE vahel.
1.3. ÕE ei ole iseseisev juriidiline isik. ÕE`l on võimalus vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga kasutada kooli ruume ja inventari.
1.4. ÕE on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu ühendus.
1.5. ÕE põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul. ÕE
põhimäärus jõustub peale selle kinnitamist direktori poolt. Põhimääruse muutmiseks võib
ettepaneku teha iga õpilasesinduse liige, koolielu korraldaja ning kooli direktor. Põhimääruse
muutmist arutatakse ÕE koosolekul. ÕE kutsub kokku õpilaskonna üldkoosoleku põhimääruse
muudatuste heakskiitmiseks.
1.6. Õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku ÕE. Õpilaskond otsustusvõimeline, kui koosolekul
osaleb vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline,
kutsutakse hiljemalt järgmisel poolaastal kokku uus üldkoosolek.
1.7. ÕE on moodustatud määramata ajaks. ÕE liikmed kinnitatakse iga õppeaasta alguses.

2. VISIOON/EESMÄRGID
2.1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi ÕE visiooniks on olla koolis õpilaste sidusorganisatsiooniks ja
partneriks tänapäeva maailma väljakutseteks valmistuva kaasaegse, teotahtelise ja aatelise Eesti
noore arenguks parimate tingimuste loomisel, kooli väärtuste eest seismisel ja paremaks
inimeseks saamisel.
2.2. Kohtla-Järve Gümnaasiumi ÕE eesmärgid on:
2.2.1. õpilaste huvide, arvamuste ja õiguste esindamine ning kaitsmine;
2.2.2. hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine;
2.2.3. noorte osaluse suurendamine ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine;
2.2.4. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate,
kooli juhtkonna ja avalikkusega;
2.2.5. õppetöö, koolielu ja huvitegevuse korraldamisele kaasaaitamine;
2.2.6. kooli traditsioonide loomine, järgimine ja edendamine läbi erinevate tegevuste;
2.2.7. tagada oma tegevuse jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga.
2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus ja kohustus:
2.3.1. kaitsta ja esindada kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja
õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
2.3.2. osaleda huvipooltega kokkuleppel kõiki õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel
koolisisestel nõupidamistel;
2.3.3. algatada ja läbi viia koostöös kooli juhtkonna ja aktiivsete õpilastega koolisündmuseid
ning erinevaid projekte;
2.3.4. õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja kodukorda, peab kinni kooli juhtkonna
ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;

2.3.5. esitada ettepanekuid õpilaste huvide ja arvamuste kaitsmiseks;
2.3.6. järgida kooli traditsioone ja üldist head tava;
2.3.7. kasutada tasuta kooli ruume, territooriumi, rekvisiite oma tegevuse eesmärkide
saavutamiseks vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga;
2.3.8. viia läbi õpilaste seas juhtkonnaga kooskõlastatud küsitlusi, analüüsida nende
tulemusi ja sellest tulenevalt teha ettepanekuid kooli juhtkonnale;
2.3.9. luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
2.3.10. vastutada enda korraldatud ürituste eest.

3. ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS JA VALIMISED
3.1. ÕE`sse kuulub igast gümnaasiumi õppeastmest (G1, G2, G3) 3-6 esindajat.
ÕE`le. Liikmed valitakse õpilaskonna üldkoosolekul

lihthäälteenamuse teel õpilaskonna

liikmete poolt. Valituks osutuvad koosolekul enim hääli saanud õpilased. ÕE kandidaatide
esitamist reguleerivad ÕE tegevliikmed. Kui teatud õppeastmest ei esita liikme kandidatuuri
ükski õpilane või esitab vähem kui 3 õpilast, siis valitakse puuduolevad kandidaadid õpilaskonna
üldkoosolekul kohalolijate ettepanekute alusel lihthääletuse teel (eeldusel, et kandidaat on kohal
ja nõus enda kandidatuuriga).
3.3. ÕE kinnitab oma liikmed protokolliga.
3.4. ÕE liikme volitused lõpevad tema lahkumisega koolist, liikme poolt esitatud lahkumissoovi
alusel või ÕE teiste liikmete ettepanekul, mille on heaks kiitnud üle 50% ÕE liikmetest.
3.5. ÕE liikmetel on õigus esitada sooviavaldus ÕE töös jätkamiseks ka järgneval õppeaastal
käesoleva õppeaasta viimasel ÕE koosolekul. ÕE töös jätkamise soov fikseeritakse isikuliselt
koosoleku protokollis. Sellega loetakse antud liikmed uue ÕE liikmete kandidaatideks. Jätkamise
soovi avaldanud ÕE liikmel on õigus enda kandidatuurist loobuda hiljemalt 2 nädalat enne
õpilaskonna üldkoosolekut.

4. ÕPILASESINDUSE JUHATUS JA PRESIDENDI VALIMINE
4.1. ÕE juhatuse koosseisu kuuluvad president, asepresident ja ÕE esindaja hoolekogus.
Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda, kui seda soovib vähemalt 1⁄2 ÕE liikmetest. Uus liige
valitakse vastavalt punktidele 4.2, 4.3, 4.4.
4.2. ÕE valib õppeaasta esimesel ÕE koosolekul juhatuse ÕE esindaja hoolekogus käesolevaks
õppeaastaks. Ühtlasi toimub kandidaatide esitamine ÕE presidendi valimisteks. Juhul, kui ÕE
esindaja hoolekogus soovib ennast taandada antud rollist, siis valitakse uus ÕE hoolekogu
esindaja järgmisel ÕE koosolekul.
4.3. ÕE presidendi valimised korraldab ÕE (v.a. presidendi kandidaadid). Presidendi valimine
toimub avaliku üritusena. Hääletus toimub elektroonilise keskkonna kaudu, milles osalevad kõik
kooli õpilased, kusjuures igal õpilasel on 1 hääl. President osutub valituks juhul, kui hääletus
protsessist võtab osa vähemalt ⅔ õpilaskonnast. Kui osalusprotsent on väiksem kui ⅔,
korraldatakse kordushääletus. Presidendiks saab enim hääli kogunud kandidaat.
4.4. ÕE president teeb ettepaneku asepresidendi valimiseks esimesel koosolekul peale ametisse
asumist. Asepresidendi valimishääletusel osalevad ÕE liikmed. Asepresident osutub valituks, kui
ta kogub minimaalselt 50% poolthääli, kusjuures koosolekul peab kohal olema ⅔ ÕE liikmetest.

5. ÕPILASESINDUSE TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE
5.1. ÕE tegevust koordineerib ÕE juhatus, kes valmistab ette teemad ja sisendid ÕE
koosolekuteks.
5.2. ÕE valib esimesel koosolekul sekretäri käesolevaks õppeaastaks. Kui sekretär soovib enda
kohustustest loobuda, siis valitakse uus sekretär järgmisel ÕE koosolekul.
5.3. ÕE korralised koosolekud toimuvad kokkuleppeliselt vähemalt kord nädalas. Koosolekud
kutsub kokku ÕE president ja protokollib ÕE sekretär. Koosolekute protokollid ja õpilasesinduse
tööfailid säilitatakse ÕE tiimi kettal Google Drive keskkonnas, kuhu tagab ligipääsu ÕE
liikmetele kooli IT-juht. Kinnitamist vajavate otsuste protokollid edastatakse juhiabile

registreerimiseks kooli dokumendiregistris. Koosolekute protokollimist reguleerib ja selle eest
vastutab ÕE president.
5.4. ÕE otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel ÕE koosolekul, v.a. juhul, kui salajast
hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest. Igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl. ÕE on
otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest ja nendest vähemalt 50% on poolt.
5.5. ÕE koosoleku pädevuses on:
5.5.1. ÕE juhatuse liikmete valimine (v.a. president) ja ametist vabastamine;
5.5.2. ÕE liikmete aruannete kuulamine ja hinnangu andmine nende tegevusele;
5.5.3. ettepanekute tegemine ürituste korraldamiseks ja muude koolieluga seotud
küsimuste lahendamiseks;
5.5.4. esitada kandidatuur ÕE esindaja valimiseks õppenõukogu ja
hoolekogu koosolekule;
5.5.5. moodustada töörühmi ja määrata nende juhid, kinnitada projektijuhid;
5.5.6. teha ettepanek ÕE liikme volituste peatamiseks, kui viimane on korduvalt puudunud
ÕE koosolekutelt põhjuseta või ette teatamata, samuti juhul, kui ÕE liige pole ühe õppeaasta
jooksul silma paistnud aktiivse tegevusega;
5.5.7. teha ettepanekuid ÕE põhimääruse muutmiseks
5.6. ÕE kohustused:
5.6.1. ÕE koosolekute protokollimine, avaldamisele suunamine kooli koduleheküljel ning
registreerimisele suunamine kooli dokumendiregistris.
5.6.2. ÕE`l on kohustus vastutada kooli koduleheküljel ÕE alalehel oleva info õigsuse,
aktuaalsuse ja korrektsuse eest.
5.6.3. ÕE`l on kohustus avaldada arvamust kooli õppe- ja kasvatustööd reguleerivate
dokumentide kohta.
5.6.4. ÕE esitab iga õppeaasta lõpus (augusti keskel) kooli juhtkonnale kokkuvõtte

möödunud õppeaasta tegevuse kohta.
6. ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega võib teha president või
2/3 ÕE liikmetest. Ettepanek esitatakse kooli juhtkonnale, kes selle rahuldab või tagasi lükkab.
Ettepaneku rahuldamisel kinnitatakse ÕE tegevuse lõpetamine direktori käskkirjaga.
6.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud ÕE jätkamise
suundade või üleandmise kohta.

6.3. ÕE likvideerimisel uue ÕE moodustamist ei loeta ÕE asutamiseks.

