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Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus

I Üldsätted

1.1. Viljandi Gümnaasiumi (edaspidi VG) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on VG õpilaskonna
ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.
1.2. VG ÕE on motivatsioonikirja alusel valitud ja sõltumatult tegutsev esindusorgan.
1.3. VG ÕE liikmed on valitud eranditult VG õpilaskonnast.
1.4. VG ÕE partnerid tema tegevuses on VG õpilased, juhtkond, õpetajad, lapsevanemad,
vilistlased ning kõik Eesti Vabariigis ja väljaspool tegutsevad isikud ja organisatsioonid, kes on
huvitatud koostööst.
1.5. VG ÕE ei ole eraldiseisev juriidiline isik.
1.6. VG ÕE tegutseb seni, kuni töötab Viljandi Gümnaasium.
1.7. VG ÕE põhimäärus jõustub hetkest, mil VG direktor kinnitab ÕE põhimääruse.
II Eesmärgid ja tegevus
2.1. ÕE eesmärk on:
2.1.1. luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
2.1.2. rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
2.1.3. pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
2.1.4. toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
2.1.5. tagada VG hea maine;
2.1.6. tagada oma jätkusuutlikkus iga uue ÕE koosseisuga;
2.1.7. omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
2.2. ÕE ülesanne on:
2.2.1. selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
2.2.2. esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
2.2.3. koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet;
2.2.4. luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool
Eestit; 2.2.5. täita teisi ÕE presidendi poolt seatud ülesandeid.
III Struktuur

3.1. ÕE on kuni kolmeteistkümneliikmeline.
3.2. ÕE moodustub presidendist, asepresidendist, protokollijast ja hääleõiguslikest liikmetest,
vajadusel toetajaliikmetest.
3.3. ÕE võib moodustada ajutisi töögruppe.
3.4. ÕE liikmete õigused:
3.4.1. igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumissoov mentorile vähemalt üks
nädal enne;
3.4.2. kandideerida ÕE presidendi, asepresidendi, protokollija kohale;
3.4.3. võtta sõna koosolekutel;
3.4.4. algatada ideid ja neid ellu viia.
3.5. ÕE liikmete kohustused:
3.5.1. tegutseda ÕE põhimääruses nimetatud eesmärkide nimel;
3.5.2. täita talle usaldatud ülesandeid;
3.5.3. võtta osa ÕE koosolekutest, va mõjuva põhjuse olemasolul;
3.5.4. täita talle põhimääruse ja presidendi poolt seatud ülesandeid.
3.6. ÕE presidendi ülesanded:
3.6.1. ÕE töö korraldamine ja konstruktiivsuse säilitamine;
3.6.2. koosolekute läbiviimine;
3.6.3. kooli juhtkonna informeerimine ÕE tegevusest;
3.6.4. õpilaste esindamine kooli hoolekogus.
3.7. ÕE asepresidendi ülesanne on punktis 3.6. toodud ülesannete täitmine, kui presidendil
pole võimalik oma kohustusi täita.
3.8. Protokollija ülesanne on kirjalikult fikseerida iga koosolek ning edastada dokument
allkirjastatult kooli sekretärile.
3.9. ÕE-l on õigus oma ülesannete täitmisesse kaasata teisi VG
õpilasi. 3.10. Kõigil VG õpilastel on õigus osaleda ÕE koosolekutel.
3.11. ÕE-l on kooli juhtkonna poolt määratud mentor, kellelt on ÕE-l õigus saada abi kõigis
oma tegevustes.
IV Õigused ja kohustused
4.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
4.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
4.1.2. pärida aru kooli juhtkonna tegevuse kohta;
4.1.3. saada oma tegevuste teostamiseks nõu mentorilt;

4.1.4. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel;
4.1.5. kasutada, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume, vara ja territooriumi
kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega;
4.1.6. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukoda ja hoolekogu koolielu puudutavates
küsimustes ning teha ettepanekuid;
4.1.7. algatada ja korraldada erinevaid sündmusi ning projekte;
4.1.8. omada eelarvet;
4.1.9. avaldada tunnustust ja tänu.
4.2. ÕE-l on kohustus:
4.2.1. kaitsta ja esindada õpilaste huve kooli juhtkonnas, õppenõukojas ning
hoolekogus; 4.2.2. anda aru kooli juhtkonnale oma tegevusest;
4.2.3. pidada kinni kokkulepetest;
4.2.4. täita oma tööülesandeid ja järgida vankumatult ÕE põhimäärust.
V Sisekord
5.1. ÕE tegevuse aluseks on põhimäärus.
5.1.1. Põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega.
5.1.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
5.2. ÕE tegevus võib toimuda vastavalt kokkuleppele nii tundide ajal kui ka pärast tunde.
5.3. ÕE peamine töövorm on koosolek.
5.4. Koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kuus.
5.5. Koosolekud toimuvad regulaarselt kokkulepitud ajal.
5.6. Koosoleku mitte toimumisest teavitab president vähemalt kaks päeva enne kokkulepitud
aega.
5.7. Koosolekul mitte osalemisest tuleb teada anda vähemalt üks päev enne
koosolekut. 5.8. ÕE on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt pool ÕE
koosseisust. 5.9. ÕE-l on õigus oma liige ÕE-st välja arvata, kui:
5.9.1. ÕE liige on mõjuva põhjuseta koosolekutelt puudunud vähemalt kolm korda järjest;
5.9.2. ÕE liige kahjustab kooli või ÕE mainet;
5.9.3. ÕE liige kuritarvitab või ei täida omale põhimäärusega seatud õigusi ega kohustusi;
5.9.4. ÕE liige avaldab soovi mentorile;
5.9. Ettepaneku ÕE liikme väljaarvamiseks võib teha ÕE või kooli juhtkonna liige. 5.10. ÕE
liige on ÕE-st välja arvatud, kui vastava ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2⁄3 ÕE
liikmetest.
5.11. ÕE presidendi väljaarvamisel ÕE-st kuulutab mentor kahe nädala jooksul pärast vastavat
otsust välja erakorralised valimised, mis viiakse läbi ÕE koosolekul ÕE siseselt.

VI Valimised
6.1. Üldsätted
6.1.1. ÕE valitakse kooli kõikide õpilaste hulgast.
6.1.2. ÕE valimistel saavad osaleda kõik VG õpilased.
6.1.3. ÕE valimised kuulutab välja ÕE mentor kooli meedia- ja teabekanalites.
6.1.4. ÕE valitakse kandidaatide motivatsioonikirjade alusel eelmisest koosseisust
jätkavate liikmete poolt.
6.1.5. Motivatsioonikirjad jäävad valimiskomisjoni jaoks anonüümseks.
6.1.6. ÕE kuni 13 liiget valitakse iga õppeaasta septembrikuu jooksul. 6.1.7.
Valimistulemused kuulutab välja ÕE mentor hiljemalt üks nädal pärast
kandideerimise tähtaja lõppu stuudiumis.
6.1.8. ÕE esimene koosolek toimub hiljemalt nädal pärast valimistulemuste
väljakuulutamist, esimese koosoleku aja määrab ÕE mentor.
6.1.9. Uue ÕE esimesel koosolekul valitakse ÕE ametikohtade täitjad.
6.2. ÕE-l on õigus mõjuval põhjusel valimiskorda muuta.

