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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus 

  

1. ÜLDSÄTTED   

1.1 Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi õpilasesindus) on Tallinna 

Õismäe Gümnaasiumi (edaspidi TÕG) õpilaste esindus  

1.2 TÕG õpilasesinduse asukoht on Tallinn. Aadress: Õismäe tee 50, 13512 Tallinn.  

1.3 TÕG õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, TÕG 

põhimäärusest, TÕG õpilasesinduse põhimäärusest, demokraatlikest põhimõtetest ja 

heast tavast. Õpilasesinduse tegevuse üle teostab järelvalvet TÕG huvijuht.  

1.4 Õpilasesinduse juhtorganid on õpilasesinduse üldkoosolek ja juhatus.   

1.5 Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Õpilasesindusel on õigus kasutada tasuta kooli ruume 

ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks kokkuleppel kooli juhtkonnaga.  

1.6 Õpilasesindus on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.  

  

2. EESMÄRK   

2.1 Õpilasesinduse eesmärk on TÕG õpilaste huvidest ja vajadustest lähtuv õpilaselu 

korraldamine.   

  

3. PÕHIÜLESANDED   

3.1 Õpilasesindus 

3.1.1 esindab TÕG õpilaste huve, osaledes vajadusepõhiselt TÕG juhtkonna, hoolekogu ja 

õppenõukogu koosolekutel ning kolmandate isikute, kodu- ja välismaiste 

organisatsioonidega suheldes. Juhtkonna koosolekul osalemise vajaduse otsustab 

juhtkond. 

3.1.2 korraldab oma pädevuse piirides ja õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja 

kohustustest lähtuvalt TÕG õpilaselu;  
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3.1.3 seisab õpikeskkonna parandamise ja õpilaste õpimotivatsiooni tõstmise eest  

3.1.4 valib õpilasesinduse juhatuse;   

3.1.5 annab arvamuse kooli põhimääruse, arengukava, õppekava ja kodukorra kohta;  

3.1.6 loob ja edendab TÕG traditsioone;  

3.1.7 aitab kaasa kodanikuühiskonna arengule;   

3.1.8 esindab kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.   

  

4. ÕPILASESINDUSE LIIKMED   

4.1 Õpilasesinduse liikmeteks valitakse eeskujuliku käitumise ja hea õppeedukusega 7.-12. 

klassi õpilased.  

4.2 Õpilasesinduse korraline liikmete valimine toimub kord õppeaastas õpilasesinduse poolt 

määratud ajal.  

4.3 Õpilastel on õigus esitada õpilasesinduse poolt määratud tähtajaks ettepanek enese 

arvamiseks õpilasesinduse liikmeks.   

4.4 Õpilasesindusse saab kandideerida individuaalselt.  

4.5 Õpilasesindus määrab valimiste eel uute liikmete vastu võtmise arvu sõltuvalt vajadusest. 

Õpilasesinduse koosseis on kuni 25 õpilast.  

4.6 Kandidaatidega viiakse läbi vestlused, mille põhjal otsustavad õpilasesinduse liikmed ja 

huvijuht kandidaadi valituks osutumise.  

4.7 Õpilasesinduse liikmed on kohustatud osalema ÕE üldkoosolekutel ja järgima oma 

tegevuses õpilasesinduse põhimäärust.   

4.8 Õpilasesinduse koosolek toimub vähemalt kord kuus. Üldkoosoleku kutsub kokku 

president või õpilasesinduse liikmed vähemalt 30% õpilasesinduse liikmete nõudmisel. 

4.9 Õpilasesinduse koosolek toimub vahetunni ajal või väljaspool õppetööd. Erandjuhul võib 

koosolek toimuda õppetöö ajal, kui selleks on käskkirjaga loa andnud direktor. 

4.10 Mõjuval põhjusel ja üldkoosolekul 2/3 osalejate poolthäälte alusel võib liikme 

õpilasesindusest välja arvata juhul, kui 

4.10.1 liige esitab taotluse õpilasesindusest lahkumiseks;   

4.10.2 liige ei järgi üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või põhimäärust;  
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4.10.3 liige on puudunud kolmelt järjestikuselt koosolekult mõjuva põhjuseta;  

4.10.4 liikmel esineb hulgaliselt põhjuseta puudumisi ainetundidest ning õppeedukus on selle 

tõttu langenud. 

4.10.5 liikme tegevus ei ole kooskõlas heade tavadega ja kahjustab õpilasesinduse või TÕG 

mainet. 

 

5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

5.1 Õpilasesindusel on õigus ja kohustus 

5.1.1 teha ettepanekuid TÕG õppetöö korralduse osas;  

5.1.2 korraldada oma pädevuse piirides iseseisvalt huvitegevust kokkuleppel kooli 

juhtkonnaga;   

5.1.3 esitada TÕG juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule ettepanekuid koolielu paremaks 

korraldamiseks 

5.1.4 esitada kooli juhtkonnale ja muudele asutustele või organisatsioonidele taotlusi oma 

eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite eraldamiseks;   

5.1.5 täita õpilasesinduse koosoleku ja juhatuse poolt antud ülesandeid;  

5.1.6 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli 

juhtkonnaga;   

5.1.7 algatada ja korraldada erinevaid üritusi, sündmusi ja projekte koostöös huvijuhiga.   

  

  

6. ÕPILASESINDUSE ÜLDKOOSOLEK   

6.1 Õpilasesinduse üldkoosolek (edaspidi ka koosolek) on õpilasesinduse kõrgeim juhtorgan.   

6.2 Koosolekul on igal liikmel üks hääl. Koosoleku otsus loetakse vastu võetuks kui selle 

poolt on hääletanud koosolekul osalejate enamus ja käesolevas põhimääruses ei ole 

sätestatud teisiti.   

6.3 TÕG õpilasesinduse tegevuse lõpetamine võib toimuda üksnes koosolekul osalejate 2/3 

poolthäälte enamusega tehtud otsuse alusel.   
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6.4 Koosolek valib ja kutsub tagasi TÕG õpilasesinduse juhatuse, otsustab TÕG 

õpilasesinduse põhimääruse muutmise, kinnitab õpilasesinduse tegevuskava ja kuulab 

liikmete aruandeid.   

6.5 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.   

6.6.  Koosolek võib otsustada kogu õpilaskonna üldkoosoleku kokkukutsumise ja mõne 

küsimuse õpilaskonna üldkoosolekule otsustamiseks andmise.  Õppeaasta esimene 

koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul. Esimese koosoleku 

kutsuvad kokku ja organiseerivad eelmise õppeaasta õpilasesinduse liikmed.   

 

7. ÕPILASESINDUSE JUHATUS 

7.1 valitakse liikmete poolt avatud hääletuse teel; 

7.2 koosneb neljast liikmest (president, asepresident ning esindajad õppenõukogus ja 

hoolekogus);  

7.3 viib ellu või jagab koosoleku otsuste elluviimiseks vajalikke ülesandeid;  

7.4 võib volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;   

7.5 kinnitab heategevusega  saadud ning mitterahaliste vahendite kasutamise sündmuste 

korraldamiseks;  

7.6 Juhatuse liikmed valitakse ühe aastaseks perioodiks.   

7.7 Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul viibivad kolm liiget.   

  

8. PRESIDENT   

8.1 President juhib õpilasesinduse tööd.   

8.2 TÕG õpilasesinduse presidendiks on õigus kandideerida kõigil 10.-12. klassi 

õpilasesinduse liikmetel, kes on õpilasesinduse töös vähemalt ühe õppeaasta osalenud.  

8.3 President valitakse järgnevaks õppeaastaks kevadisel  koosolekul lihthäälteenamusega. 

Valitud presidendi ametiaeg algab uue õppeaasta algusest.  

8.4 Kui eelmine president on abiturient, algab erandjuhul uue presidendi ametiaeg kohe pärast 

valimisi.  

8.5 Presidendi ametiaeg on üks aasta.  
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8.6 Presidenti asendab asepresident.   

8.7 Sama isik võib presidendi ametikohal olla kuni kolmel järjestikusel ametiajal.   

8.8 Presidendi õigused ja kohustused:  

8.8.1  olla eeskujuks õpilasesindusele punktis 4.1 nimetatud kriteeriumites; 

8.8.2 valmistada ette koosolekud;  

8.8.3 kutsuda kokku õpilasesinduse koosolekud;  

8.8.4 juhtida õpilasesinduse koosolekuid;  

8.8.5 koostada koostöös teiste õpilasesinduse liikmetega tegevuskava;  

8.8.6 koostada õpilasesinduse aasta eelarve koostöös huvijuhiga;  

8.8.7 esindada õpilasesindust vastavate volituste alusel.  

 

9. ASEPRESIDENT   

9.1 Asepresident valitakse koosolekul lihthäälteenamusega üheaastaseks perioodiks.  

9.2 Asepresident vastutab õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest.   

9.3 Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.  

9.4 Asepresident võib esindada õpilasesinduse liikmeid vastavate volituste alusel.  

  

10. ÕPILASESINDUSE ESINDAJA HOOLEKOGUS 

10.1 osaleb kõigil hoolekogu koosolekutel;   

10.2 esindab TÕG õpilaste seisukohti hoolekogu ees;   

10.3 omab volitusi õpilaskonnapoolse esialgse arvamuse andmiseks hoolekogule;  

10.4 informeerib õpilasesindust hoolekogu otsustest.   

  

11. ÕPILASESINDUSE ESINDAJA ÕPPENÕUKOGUS 

11.1 osaleb TÕG õppenõukogu koosolekutel; 

11.2 esindab TÕG õpilaste seisukohti õppenõukogu ees;   

11.3 informeerib õpilasesindust TÕG õppenõukogu otsustest.   
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12. TEGEVUSE LÕPETAMINE  

12.1 Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks võib teha õpilasesinduse 

president, juhatus või 2/3 liikmetest, TÕG juhtkond, samuti 2/3 TÕG õpilaskonnast. 

Juhul, kui ettepaneku tegevuse lõpetamiseks teeb 2/3 õpilaskonnast, kuulub ettepanek 

läbivaatamisele ja otsustamisele TÕG juhtkonna poolt. Kõikidel muudel puhkudel 

korraldab tegevuse lõpetamise ettepanekuga õpilasesinduse juhatus õpilaskonna seas 

hääletamise õpilasesinduse tegevuse lõpetamise või jätkamise kohta.  

12.2  Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud õpilasesinduse 

jätkamise suuna, sihtotstarbeliste summade kasutamise või üleandmise kohta.   

  

13. RAKENDUSSÄTTED  

13.1 Tunnistada kehtetuks 19. september 2018 kinnitatud Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 

Õpilasesinduse Põhimäärus.   

13.2 Käesolev põhimäärus jõustub selle kinnitamisel Tallinna Õismäe Gümnaasiumi direktori 

poolt.   

13.3 Käesolev põhimäärus kuulub ümbervaatamisele, kui selleks avaldab soovi 2/3 

õpilaseesinduse liikmetest, kooli juhtkond või 2/3 kooli õpilaskonnast.   


