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Mehikoorma Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus
1. Üldsätted
1.1 Mehikoorma Põhikooli õpilasesindus (ÕE) on õpilaskonna esindus, kuhu kuuluvad 4.– 9.
klassi õpilased.
1.2 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel
ning käesolevast põhimäärusest.
1.3 ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
1.4 ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada oma üritusteks kooli
ruume ja võimaluse korral saada kooli poolt rahalist toetust.
1.5 ÕK ei ole juriidiline isik.
2. Õpilasesinduse moodustamise kord
2.1. Mehikoorma Pk ÕE-sse kuulub 4 liiget, kes valitakse klassisisestel valimistel 4.-9.-klassi
õpilaste hulgast. ÕE liikme volitused kehtivad kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.
2.2. ÕE valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.
2.3. ÕE liikmete seast valitakse avaliku hääletamise teel esindaja kooli hoolekogusse, kelle
volitused kestavad kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.
2.4. ÕE liikmete seast valitakse avaliku hääletamise teel esindaja kooli õppenõukogusse.

3. Eesmärgid
3.1 ÕE esindab õpilaste huve.
3.2 ÕE aitab kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele.
3.3 ÕE edendab kooli traditsioone, organiseerib koolisiseseid üritusi.
3.4 ÕE aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

3.5 ÕE kujundab üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtlemises, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga.
4. ÕE õigused
Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
4.1 Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi.
4.2 Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
4.3 Küsida toetust kooli juhtkonnalt.
4.4 Saada direktorilt ÕE tööks vajalikku informatsiooni.
4.5 Esindada õpilaste huve kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees.
4.6 Luua sidemeid teiste koolide õpilastega ja organisatsioonidega.
4.7 Osaleda koolitustel, konverentsidel.

5. Kohustused
ÕE-l on kohustus:
5.1 Informeerida õpetajaid ja õpilasi ÕE tegevusest.
5.2 Osaleda kooli üldtööplaani, kooli kodukorra, arengukava koostamisel.
5.3 Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees.
5.4 Järgida kooli kodukorda.
5.5 Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
6. Töökorraldus
6.1

ÕE tegevust juhib ja koosolekuid viib läbi esimees. Vajaduse korral esimees esindab
õpilasesindust aktusel ja vastuvõttudel.

6.2 Esimehe loal võivad koosolekutest osa võtta ka õpilased, kes ei kuulu ÕE-sse.
6.3 ÕE koosolekud toimuvad tunnivälisel ajal.
6.4 Iga õppeveerandi jooksul viib ÕE läbi vähemalt ühe korralise koosoleku.
6.5 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% +1 ÕE liikmetest.
6.6 Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse tulemusena. Häälte võrdsel jagunemisel saab
otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

6.7 Põhimääruse muudatuste tegemise poolt peab olema vähemalt ¾ ÕE liikmetest.
6.8 Põhimäärus jõustub pärast kinnitamist direktori poolt.
6.9 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku ÕE juhatuse või kooli juhtkonna ettepanekul.
6.10 Kõik ÕE koosolekud protokollitakse. Protokollidega on võimalik kõigil soovijatel tutvuda.
6.11 ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitatakse õpilasi teadetetahvli kaudu.Vajaduse
korral kasutatakse ka muid teabevahendeid.
6.12 Kui esimees pole võimeline ÕE tööd juhtima või kahjustab oma tegevusega kooli mainet,
võivad ÕE liikmed teha ettepaneku esimehe ennetähtaegseks ametist vabastamiseks.
6.13 ÕE nimekirjast arvatakse ÕE liige välja juhul, kui ta rikub korduvalt kooli sisekorra eeskirju
või üldiseid käitumisnorme, ei osale ÕE koosolekutel, segab ÕE tööd ning ei täida endale võetud
kohustusi. ÕE-st saab õpilast välja arvata ka tema enda sooviavalduse alusel.
6.14 ÕE tööd koordineerib ja kontrollib Meeksi valla huvi- ja noorsootööjuht.
7. Lõpetamine
7.1 ÕE tegevuse lõpetamise ettepaneku direktorile võib teha ÕE juhatus.
7.2 ÕE likvideeritakse, kui ¾ ÕE liikmetest sellega nõustub.

