Kinnitatud
direktori käskkirjaga
18.03.2013 nr 1-3/59

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 demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev rippumatu esindusorgan.
1.3. VG ÕE põhikirja koostades on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, VG
põhimääruse ja õpilasreeglitega.
1.4. VG ÕE liikmed on valitud eranditult VG õpilaskonnast.
1.5. VG ÕE partnerid tema tegevuses on võrdselt VG õpilased, juhtkond, õpetajad,
lapsevanemad, vilistlased ning kõik Eesti Vabariigis ja väljaspool tegutsevad isikud ja
organisatsioonid, kes on huvitatud koostööst.
1.6. VG ÕE ei ole eraldiseisev juriidiline isik.
1.7. VG ÕE tegutseb seni, kuni töötab Viljandi Gümnaasium.
1.8. 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;
2.1.8. suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.
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 kolmeteistkümneliikmeline.
3.2. ÕE moodustub presidendist, asepresidendist, sekretärist, töögrupi juhtidest ja nõunikest.
3.3. ÕE alatised töögrupid on:
3.3.1. kommunikatsioonitöögrupp;
3.3.2. välisasjade töögrupp;
3.3.3. arendustöögrupp.
3.4. ÕE võib moodustada ka ajutisi töögruppe.
3.5. ÕE liikmete õigused:
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3.5.1. igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse;
3.5.2. kandideerida ÕE presidendi, asepresidendi, sekretäri või töögrupi juhi kohale;
3.5.3. võtta sõna koosolekutel;
3.5.4. algatada ideid ja neid ellu viia.
3.6. ÕE liikmete kohustused:
3.6.1. tegutseda ÕE põhimääruses nimetatud eesmärkide nimel;
3.6.2. täitma talle usaldatud ülesande;
3.6.3. võtma osa ÕE koosolekutest, va mõjuva põhjuse olemasolul;
3.6.4. täita talle põhimääruse ja presidendi poolt seatud ülesandeid.
3.7. ÕE presidendi ülesanded:
3.7.1. ÕE töö korraldamine ja konstruktiivsuse säilitamine;
3.7.2. koosolekute läbiviimine;
3.7.3. valmisolek informeerida kooli juhtkonda ÕE tegevusest.
3.8. ÕE asepresidendi ülesanne on punktis 3.7. toodud ülesannete täitmine, kui presidendil
pole võimalik oma kohustusi täita.
3.9. ÕE kommunikatsiooni-, välisasjade- ja arendustöögrupi juhtide tööülesanded määrab
ametisolev president.
3.10. ÕE-l on õigus oma ülesannete täitmisesse kaasata teisi VG õpilasi.
3.11. ÕE-d aitavatel õpilastel on õigus osaleda ÕE koosolekutel.
3.12. ÕE-d aitavatel õpilastel puudub hääleõigus otsuste langetamisel.
3.13. ÕE-l on kooli juhtkonna poolt määratud mentori, 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 mentori poolt;
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.
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5.4. Koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda kuus.
5.5. Koosoleku toimumisest peab ÕE president kõiki liikmeid teavitama vähemalt 3 päeva
enne selle toimumist.
5.6. ÕE on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt pool ÕE koosseisust.
5.7. ÕE-l on õigus oma liige ÕE-st välja arvata, kui:
5.7.1. ÕE liige on mõjuva põhjuseta koosolekutelt puudunud vähemalt kolm korda järjest;
5.7.2. ÕE liige kahjustab kooli või ÕE mainet;
5.7.3. ÕE liige kuritarvitab või ei täida omale põhimäärusega seatud õigusi ega
kohustusi;
5.7.4. ÕE liige esitab selleks vastava avalduse.
5.8. Ettepaneku ÕE liikme väljaarvamiseks võib teha ÕE või kooli juhtkonna liige.
5.9. ÕE liige on ÕE-st välja arvatud, kui vastava ettepaneku poolt hääletab vähemalt ⅔ ÕE
liikmetest.
5.10. ÕE presidendi väljaarvamisel ÕE-st kuulutab kooli direktor kahe nädala jooksul pärast
vastavat otsust välja erakorralised valimised, mis viiakse läbi vastavalt punktidele 6.16.6.
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 president kõikides kooli meedia- ja teabekanalites.
6.1.4. ÕE valitakse üheks aastaks.
6.1.5. ÕE 13 liiget valitakse iga õppeaasta esimese õppeperioodi jooksul, mil toimuvad
järgmised tegevused:
- kandidaatide ülesseadmine;
- valimisnimekirjade kinnitamine;
- valimiskampaania;
- valimispäevad;
- valimistulemuste väljaselgitamine ning teatavakstegemine.
6.1.6. ÕE valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon, kuhu kuuluvad:
- koolidirektor;
- ÕE ametisolev president;
- ÕE mentor;
- ÕE ametisoleva presidendi poolt määratud kuni 2 välisvaatlejat.
6.2. Kandidaatide ülesseadmine
6.2.1. Alates valimiste väljakuulutamisest on kõikidel VG õpilastel õigus kahe nädala
jooksul esitada oma kandidatuur ÕE liikme kohale.
6.2.2. Ankeet kandidatuuri ülesseadmiseks on kättesaadav kooli e-päevikus. Täidetud
ankeet tuleb saata e-postile opilasesindus@vilgym.edu.ee või tuua kooli
kantseleisse.
6.2.3. Üles võib seada valimisnimekirja, mis esindab ühte valimisliitu. Ühes valimisliidus
võib olla kuni 3 kandidaati ning valimisliit võib valida omale nime.
6.3. Valimisnimekirjade kinnitamine
6.3.1. Kandidaadid ja valimisnimekirjad kinnitab valimiskomisjon.
6.3.2. Kinnitatud valimisnimekirjas saab iga kandidaat kolmekohalise numbri (nt 101 – I
õppeaasta õpilane, kandidaat nr 1).
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6.3.3. Kandidaatide kinnitamise ja valimisnimekirjade koostamise järel avaldatakse
valimisnimekirjad, misjärel algab ühe kalendrinädala pikkune kampaaniaperiood.
6.4. Kampaania
6.4.1. Igal kandidaadil on õigus end tutvustada end ja läbi viia oma valimiskampaania.
6.4.2. Valimiskampaania läbiviimisel võib teha suusõnalist reklaami, jagada infolehti jm
materjale, kasutada plakateid, korraldada kohtumisvahetunde valijatega, luua
veebipõhiseid valimisreklaame jne. Valimiskampaaniaks ei tohi kasutada
õppetundide aega ega segada õppetunde.
6.4.3. Kampaaniaperioodil
on
kõikidel
kandidaatidel
lubatud
korraldada
valimiskampaaniat, mis jääb eetika ja kõlblusnormide piiresse ega halvusta teisi
kandidaate.
6.4.4. Kandidaat vastutab selle eest, et ta oleks õpilaste hulgas võimalikult tuntud.
Kandidaadi abistamiseks võivad tema toetajad moodustada valimismeeskonna,
kes aitab oma kandidaati reklaamida ja valimisteks ette valmistada.
6.4.5. Valimiskampaania läbiviimisel peab iga kandidaat ja tema meeskond järgima
kehtivaid seadusi ning avaliku korra reegleid.
6.4.6. Valimispäeval kampaania läbiviimine on rangelt keelatud.
6.4.7. Punktis 6.4.3. ja 6.4.6. kirjutatud põhimõtte vastu eksinud kandidaat eemaldatakse
valimistelt valimiskomisjoni poolt.
6.5. Valimised
6.5.1. Pärast valimiskampaania lõppu toimuvad kuni kolme päeva jooksul ÕE valimised.
6.5.2. Valimised on vabad, ühetaolised, võrdsed ja salajased. See tähendab, et igal VG
õpilasel on üks hääl, kõik hääled on võrdsed ning valija antud hääl ei kuulu
avalikustamisele.
6.5.3. ÕE valimiste läbiviimisel järgitakse võimalikult täpselt Eesti Vabariigi Riigikogu
valimiste seadust.
6.5.4. Valimiskomisjonil on õigus kasutada valimisjaoskondades tegutsemisel abilisi.
6.5.5. Valija saab valimiskomisjoni poolt tembeldatud sedeli, kirjutab sinna oma
väljavalitud kandidaadi numbri ning toimetab sedeli valimispäeval valimiskasti.
6.5.6. Kõik valimiskastid on kuni häälte lugemiseni suletud ja
pitseeritud ning
valimissedelitel on kooli tempel. Ilma templita sedel on kehtetu sedel.
6.5.7. Valimas käinud õpilane kinnitab oma osalemist allkirjaga.
6.6. Valimistulemuste väljaselgitamine, teatavakstegemine ja uue koosseisu koosolek
6.6.1. Valimisliidule jagatakse mandaate vastavalt liikmete järjekorrale nimekirjas.
6.6.2. ÕEsse valitakse 13 enim hääli saanud kandidaati. ÕE-sse saab kandidaat, kes on
kogunud vähemalt miinimumarvu hääli, mille määrab valimiskomisjon.
6.6.3. Pitseeritud valimiskastid avatakse valimiskomisjoni poolt valimiste viimasel päeval
pärast valimisjaoskondade sulgemist.
6.6.4. Valimistulemused kuulutab välja ÕE ametisolev president hiljemalt 6 tundi pärast
valimiste lõppu kooli kodulehel.
6.6.5. ÕE esimene koosolek toimub hiljemalt nädal pärast valimistulemuste
väljakuulutamist, esimese koosoleku aja määrab ÕE mentor.
6.6.6. Uue ÕE esimesel koosolekul valitakse ÕE ametikohtade täitjad.
6.6.7. ÕE-l on õigus mõjuval põhjusel valimiskorda muuta.
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