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TARTU MART REINIKU KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Tartu Mart Reiniku Kooli (edaspidi kooli) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli
õpilaskonna vabatahtlik esindusorgan, kuhu kuuluvad 5.-9. klasside esindajad.
1.2. ÕE juhindub oma tegevuses EV seadustest, kooli põhimäärusest, ÕE põhimäärusest,
kokkulepetest kooli juhtkonna, hoolekogu, ÕE vahel.
1.3. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus
kasutada kooli ruume, rekvisiite, rahalisi vahendeid.
1.4. ÕE on moodustatud määramata ajaks, mille tegevus ja liikmeskond vaadatakse üle iga
õppeaasta alguses.
1.5. ÕE põhimääruse kinnitab kooli direktor.
II EESMÄRGID
2.1. õpilaste huvide esindamine;
2.2. õpilaste õiguste kaitsmine;
2.3. klassivälise tegevuse aktiviseerimine;
2.4. õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine;
2.5. traditsioonide järgimine ja edendamine;
2.6. õpilaste informeerimine koolisisestest sündmustest;
2.7. õpilaste informeerimine koolivälistest võimalustest;
2.8. informatsiooni vahendamine ja koostöö arendamine õpilasesinduse, klassivanemate,
klassijuhatajate, juhtkonna ja hoolekogu vahel;
2.9. regulaarselt kooskäimine;
2.10. oma ülesannete täitmine ja kaaslaste abistamine;
2.11. kooliõpilaste esindamine suhtluses teiste koolide ja organisatsioonidega;
2.12. õpilastes ühtsustunde loomine.
III ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. osaleda kooli õppetöö parendamisel ja huvitegevuse korraldamisel;
3.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga;
3.3. kasutada tasuta kooli ruume, territooriumi ja rekvisiite oma tegevuse eesmärkide
saavutamiseks;
3.4. algatada ja läbi viia sündmusi kooli juhtkonna nõusolekul;
3.5. luua sidemeid ja arendada koostööd teiste koolide õpilasesinduste ja organisatsioonidega;
3.6. järgida kooli põhimäärust ja kodukorda, kinni pidada kokkulepetest;
3.7. järgida traditsioone ja head tava;
3.8. tõstatada õpilasprobleemide arutelu;
3.9. koostada ÕE tegevuskava;
3.10. volitada ÕE esindajaid alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga.
IV SISEKORRALDUS
4.1. ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus ja tegevuskava.

4.2. Põhimääruse võtavad vastu ÕE liikmed koosolekul lihthäälteenamusega;
4.3. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
4.4. ÕE tegevuskava tehakse üheks õppeaastaks;
4.5. tegevuskava jõustub liikmete koostööl õppeaasta alguses.
4.6. ÕE regulaarsed koosolekud on vähemalt kord nädalas;
4.7. ÕE-l on erakorralised koosolekud vastavalt vajadusele;
4.8. igal ÕE liikmel on õigus lisada päevakavasse punkte ning tõstatada ettepanekuid;
4.9. ÕE liikmel on kohustus täita ÕE põhimäärust, omavahelisi kokkuleppeid ja osaleda
koosolekutel;
4.10. kõik ÕE koosolekud saavad protokollitud.
V JUHTIMINE
5.1. Õpilasesinduse tegevust suunab ja kontrollib huvijuht, kes loob tingimused ÕE tööks
ning sündmuste korraldamiseks.
5.2. ÕE-sse on õigus kuuluda kooli 5.-9. klasside aktiivsetel vabatahtlikel;
5.3. ÕE koosseis ja tööülesanded kinnitatakse üheks õppeaastaks;
5.4. ÕE liikmed jagunevad kahte osakonda: 1. õppehoone osakond ja 2. õppehoone osakond;
5.5. 1.õppehoone osakonna eesmärgiks on 1.õppehoones uurida ja tõstatada
õpilasprobleemide arutelu seoses õppetöö, õpilaste ja õpetajate suhtlemise ja koolikorralduse
parendamisega; kajastada ÕE ja õpilaste tegevust kooliväljaannetes ning tegeleda
välisinformatsiooni ja partnerlusega; välja mõelda ja teostada koolisündmusi;
5.6. 2.õppehoone osakonna eesmärgiks on 2.õppehoones uurida ja tõstatada
õpilasprobleemide arutelu seoses õppetöö, õpilaste ja õpetajate suhtlemise ja koolikorralduse
parendamisega; kajastada ÕE ja õpilaste tegevust kooliväljaannetes ning tegeleda
välisinformatsiooni ja partnerlusega; välja mõelda ja teostada koolisündmusi;
5.7. ÕE liikmed peavad järgima oma tegevuses ÕE põhimäärust, õppehoone juhi korraldusi ja
täitma oma õppehoone osakonna tööd järjepidevalt, järgides tähtaegu;
5.8. ÕE liikmed valivad enda seast juhi ja juhiabi.
5.9. ÕE juhtorgan on juhatus, kuhu kuulub 4 liiget;
5.10. ÕE juhatusse kuuluvad 1.õppehoone juht ja juhiabi ning 2.õppehoone juht ja juhiabi;
5.11. juhatus vastutab ÕE maine ja töö eest.
5.12. ÕE tööd juhivad õppehoonete juhid;
5.13. õppehoone juhiks on õigus kandideerida kõigil kooli 6.-9. klasside õpilastel, kes on
vähemalt ühe õppeaasta kuulunud õpilasesindusse;
5.14. õppehoone juht kandideerib iga õppeaasta alguses;
5.15. õppehoone juht valitakse ametisse ÕE liikmete hääletuse tulemusel;
5.16. õppehoone juht viib läbi enda õppehoone osakonna koosolekuid või määrab endale
asendaja;
5.17. õppehoone juht korraldab oma õppehoone osakonna tööd, määrab ülesanded;
5.18. õppehoone juht osaleb kooli juhtkonna koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli
juhtkonnaga.
5.19. Juhiabiks on õigus kandideerida kõigil kooli 5.-9. klasside õpilastel;
5.20. juhiabi valitakse ametisse ÕE liikmete hääletuse tulemusel;
5.21. juhiabi on juhatuse liige, kes vajadusel asendab juhti kõikides tema ülesannetes.
5.22. ühe õppehoone juhtkonda ei saa kuuluda üle ühe lõpuklassi liikme.
5.23. ÕE protokollija märgib üles koosolekutel osalejad, punktid ja otsused.
VI TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. ÕE liikmete, sealhulgas ka juhatuseliikmete, ennetähtaegse vabastamise või asendamise
ettepaneku võib teha juhatus, kui: ÕE liige pole võimeline osalema ÕE töös vähese aktiivsuse,

tervisliku seisundi vms põhjusel; ÕE liige puudub koosolekult põhjuseta 3 korda; ÕE liikme
tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele, ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga
sõlmitud kokkuleppeid; ÕE liikme tegevus kahjustab ÕE ja kooli mainet.
6.2. ÕE-st on liikmel õigus lahkuda sooviavalduse ja vestluse tulemusel.
6.3. ÕE tegevuse lõpetamise ettepaneku koos põhjendusega teeb ÕE juhatus või kooli
juhtkond.
6.4. ÕE tegevuse lõpetamise puhul peab kooli juhtkond ja ÕE juhatus esitama ettepanekud
õpilaste esindamise muudest väljunditest.
VII PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE
7.1. ÕE põhimääruse muutmiseks võivad ettepaneku teha kooli juhtkond ja/või ÕE liige;
7.2. ÕE põhimääruse muutmise ettepanekud peavad olema esitatud ÕE juhatusele;
7.3. ÕE põhimääruse muutmise võtab vastu ÕE konsensuse põhimõttel.
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