Türi Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Türi Ühisgümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna ametlik,
sõltumatu esindusorgan, mis järgib oma põhimäärust.
1.2. ÕE põhikirja koostades on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ning kooli
põhimääruse ja kodukorraga.
1.3. ÕE liikmed on valitud Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste seast.
1.4. ÕE partnerid on koostööst huvitatud kooli õpilased, töötajad, vanemad, vilistlased
ning kõik Eesti Vabariigis ja väljaspool tegutsevad isikud ja organisatsioonid.
1.5. ÕE tööd koordineerib õpilasesinduse president, keda vajadusel asendab asepresident.
1.6. ÕE ei ole eraldiseisev juriidiline organisatsioon.
1.7. ÕE põhimäärus jõustub hetkest, mil kooli direktor selle käskkirjaga kinnitab.

2. EESMÄRGID, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. ÕE eesmärgid:
2.1.1. anda oma panus õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate seas usaldusväärse
ja sõbraliku keskkonna loomisel;
2.1.2. rikastada koolielu erinevate tegevuste, ürituste ja ettevõtmiste kaudu;
2.1.3. pakkuda lahendusettepanekuid õpilaste probleemidele;
2.1.4. hoida kooli head mainet;
2.1.5. tagada ÕE tegevuse jätkusuutlikkus iga uue koosseisuga;
2.1.6. omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
2.1.7. selgitada välja õpilaste huvid, vajadused ja ideed;
2.1.8. esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel üritustel;
2.1.9. koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet;
2.1.10. luua ja hoida sõprussuhteid teiste koolide õpilasesindustega nii Eestis kui ka
väljaspool;
2.1.11. toetada ja nõustada õpilaste algatusi koolikeskkonnas.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
2.2.1. osaleda kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamises;
2.2.2. küsida nõu ja saada tagasisidet kooli juhtkonnalt nende tegevuse kohta;
2.2.3. osaleda vajadusel koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel;
2.2.4. kasutada, arvestades kooli kodukorda, tasuta kooli ruume, vara ja
territooriumi kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega;
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2.2.5. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates
küsimustes ning teha ettepanekuid;
2.2.6. omada eelarvet;
2.2.7. avaldada tunnustust, tänu ja kooli kodukorra rikkumise eest ka noomitust.
2.3. ÕE-l on kohustus:
2.3.1. kaitsta ja esindada õpilaste huve kooli juhtkonnas, õppenõukogus ning
hoolekogus;
2.3.2. anda oma tegevusest aru kooli juhtkonnale;
2.3.3. pidada kinni kokkulepetest;
2.3.4. vaikida ja mitte avalikustada õpilasesinduse siseseid arutlusi, plaane,
teemasid ja otsuseid, mis pole avalikustamiseks mõeldud, ÕE välistele
inimestele;
2.3.5. täita oma tööülesandeid ja järgida ÕE põhimäärust.

3. STRUKTUUR
3.1. ÕE koosneb Türi Ühisgümnaasiumi õpilastest, kelle seast valitakse president,
asepresident, protokollija ja revident. Kõikide liikmete ametiaeg kestab üks aasta.
3.1.1. Protokollija ja revident valitakse õppeaasta esimesel õpilasesinduse
koosolekul.
3.2. Kõikidel liikmetel on õigus kandideerida teiseks ja kolmandaks ametiajaks.
3.3. Õppeaasta alguses kuulutavad president ja asepresident välja õpilasesinduse
koosseisu valimised.
3.4. ÕE koosseisu kuulub iga lennu kolm esindajat ehk kokku üheksa liiget.
3.5. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse.
3.5.1. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
3.5.2. Protokollid säilitatakse paberkandjal ja dokumendihaldussüsteemis.
3.5.3. ÕE liige teavitab oma koosolekult puudumisest (vähemalt) ühte ÕE liiget
enne koosoleku algust, loeb hiljem läbi koosoleku protokolli ning vajadusel
teeb oma muudatusettepanekud.
3.6. ÕE juurde kuulub Türi Ühisgümnaasiumi õpilastest koosnev aktiiv.
3.6.1. Aktiivi põhimõtteks on koostöö õpilasesinduse ja õpilaste vahel, kes
soovivad koolielu kujundamisel ja ürituste korraldamisel aktiivselt kaasa lüüa
ning enda ettepanekuid ja ideid jagada.
3.6.2. Aktiivi eesmärkideks on kaasata õpilasi kooliellu rohkem panustama.
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3.6.3. Aktiivil on oma info edastaja, kes valitakse salajasel hääletusel aktiivi
õppeaasta esimesel koosolekul.
3.7. ÕE liikme õigused ja kohustused:
3.7.1. lahkuda igal ajal õpilasesindusest, esitada selleks suuline lahkumisavaldus
koos lühisõnalise põhjendusega ÕE koosolekul;
3.7.2. kandideerida presidendi kohale;
3.7.3. võtta sõna õpilasesinduse koosolekutel;
3.7.4. pakkuda ideid, teha ettepanekuid ja neid ellu viia;
3.7.5. tegutseda ÕE põhimääruse kohaselt;
3.7.6. täita talle usaldatud ülesanded;
3.7.7. võtta osa õpilasesinduse koosolekutest, v.a puudumise mõjuva põhjuse
olemasolul;
3.7.8. täita presidendi seatud ühekordseid ülesandeid.
3.8. Presidendi õigused ja kohustused:
3.8.1. korraldada õpilasesinduse tööd;
3.8.2. ette valmistada ja läbi viia koosolekuid;
3.8.3. informeerida (vajadusel) kooli juhtkonda õpilasesinduse tegevusest;
3.8.4. esindada õpilasesindust;
3.8.5. osaleda (vajadusel) kooli õppenõukogus;
3.8.6. suhelda teiste koolide õpilasesindustega;
3.8.7. koordineerida üritusi ja vastutada nende eest;
3.8.8. jagada ülesandeid ja vastutust õpilasesinduse liikmetega.
3.9. Asepresidendi ülesanne on punktis 3.8. toodud ülesannete täitmine, kui presidendil
pole mõjuval põhjusel võimalik oma kohustusi täita.

4. SISEKORD
4.1. ÕE tegevuse aluseks on põhimäärus.
4.1.1. Põhimääruse võtab vastu õpilasesinduse koosolek lihthäälteenamusega.
4.1.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.
4.1.3. Põhimääruse muutmiseks võib ettepaneku teha iga õpilasesinduse liige ja
kooli juhtkond.
4.1.4. Põhimääruse muutmist arutatakse õpilasesinduse koosolekul ja muudatused
viiakse sisse õpilasesinduse liikmete lihthääleenamuse tulemusena.
4.1.5. Muudatustega põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori
poolt.
4.2. ÕE tegevus võib toimuda vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga.
4.3. ÕE peamine töövorm on koosolek.
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4.4. Koosoleku toimumise päevast, kellaajast ja päevakavast teavitab president
õpilasesinduse liikmeid hiljemalt üks päev enne koosolekut.
4.5. ÕE-l on õigus oma liige õpilasesindusest välja arvata, kui õpilasesinduse liige:
4.5.1. kahjustab kooli või õpilasesinduse mainet;
4.5.2. kuritarvitab talle põhimäärusega antud õigusi või ei täida talle määratud
kohustusi;
4.5.3. ei anna oma koosolekutelt puudumistest teada või puudub rohkem kui kaks
korda mõjuva põhjuseta.
4.6. Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse liikme väljaarvamiseks võib teha
õpilasesinduse või kooli juhtkonna liige.
4.7. ÕE liige arvatakse õpilasesindusest välja lihthäälteenamusega.

5. VALIMISED
5.1. Õpilasesinduse valimised
5.1.1. ÕE valimised toimuvad reeglina septembrikuu jooksul.
5.1.2. Kandideerida saavad kõik Türi Ühisgümnaasiumis õppivad õpilased, kes
järgivad kooli väärtusi, esitades selleks täidetud ankeetküsitluse, mille leiavad
kooli kodulehelt.
5.1.3. Õpilasesindust lähevad tutvustama uutele kümnendikele õppeaasta alguses
õpilasesinduse president ja asepresident.
5.1.4. Uued liikmed valib õpilasesinduse president, asepresident ja kooli juhtkonna
esindaja.
5.1.5. Uus õpilasesinduse koosseis avalikustatakse hiljemalt nädal pärast
ankeetküsitluste täitmisaja lõppu.
5.2. Presidendi valimiste üldsätted
5.2.1. Presidendi kohale saab kandideerida iga õpilasesinduse liige.
5.2.2. Presidendi valimistel saavad hääletada kõik Türi Ühisgümnaasiumis õppivad
õpilased.
5.2.3. Presidendi valimised toimuvad (ülekooliliselt) maikuu jooksul.
5.2.4. Valimised on salajased, kus igal õpilasel on üks hääl.
5.2.5. Valimisel esitavad kandidaadid lühikõne, kus tutvustavad oma eesmärke,
soovi ja põhjust presidendiks saamiseks.
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5.3. Valimistulemuste väljaselgitamine ja teatavakstegemine
5.3.1. Valimishääled loetakse kokku ametis oleva presidendi ja kooli juhtkonna
esindaja poolt.
5.3.2. Presidendiks saab kandidaat, kes on kogunud kõige rohkem hääli.
5.3.3. Asepresidendiks saab häältega teisele kohale jäänud kandidaat.
5.3.4. Pärast valimisi avalikustab valimistulemused ametit üleandev president või
kooli juhtkonna liige selleks ettenähtud kogunemisel.
5.4. Presidendi erakorralised valimised
5.4.1. Presidendi umbusaldamise või vabatahtliku ametist lahkumise järel saab
automaatselt uueks ÕE presidendiks asepresident.
5.4.2. Presidendi tagandamisel või vabastamisel ametikohalt, kutsub ÕE kokku
erakorralise koosoleku.
5.4.3. Uus asepresident valitakse ÕE erakorralisel koosolekul.
5.4.4. Presidendi vahetusest teavitatakse juhtkonda esimesel võimalusel ja
saadetakse avalik teade õpilastele.
5.5. Kooli juhtkonnal on õigus ÕE laiali saata või lõpetada nende tegevus järgmistel
juhtudel:
5.5.1. kui ÕE tegevus on vastuolus kooli kodukorra või ÕE põhimäärusega;
5.5.2. kui on tekkinud lahendamata konflikt ÕE siseselt või ÕE ja kooli juhtkonna
vahel;
5.5.3. kui kooli mainet on rikutud;
5.5.4. kui ÕE ei suuda järgida oma kohustusi või tööülesandeid.
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