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1 Üldsätted ja struktuur
1.1
1.2
1.3
1.4

Nissi Põhikooli õpilasesindus on ellu kutsutud esindamaks Nissi Põhikooli õpilaskonna
huve.
Õpilasesindus koosneb 4.– 9. klasside õpilaste esindajatest (soovitavalt 2 – 3 õpilast
klassist).
Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, kooli põhimäärusest,
kooli kodukorrast ja Nissi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärusest.

2 Õpilasesinduse tegevuse
tulenevad õigused
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

eesmärgid

ja

sellest

Kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpihuvi ja
õpikeskkonna parandamise eest.
Järgida ja kujundada kooli traditsioone.
Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises
suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja kooli töötajatega.
Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus:
2.6.1 pöörduda küsimuste ja ettepanekutega juhtkonna poole;
2.6.2 läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi ning sellest
tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
2.6.3 algatada ja korraldada üritusi;
2.6.4 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui
välismaal;
2.6.5 esindada kooliõpilaste huve avalikkuse ees ja kolmandate isikute ees ning
teistes organisatsioonides.

3 Õpilasesinduse kohustused
3.1
3.2

Õpilasesindusel on kohustus valida õpilaste esindaja, keda õppenõukogu saab kaasata
oma tegevusse.
Õpilasesindusel on kohustus valida esindaja hoolekogusse.

4 Õpilasesinduse liikme valimine, kohustused, tagasikutsumine ja välja arvamine
4.1
4.2
4.3
4.4

Õpilasesinduse liikmeks võivad olla Nissi Põhikooli õpilased, kes on nõus kandma
õpilasesinduse põhimäärusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
Õpilasesinduse liikmeks saab astuda õpilane, kelle on endi seast esindama valinud
klass demokraatlike valimiste teel.
Kandidaadiks võib õpilane esitada end ise, kandidaadi nõusolekul klassijuhataja või
klassikaaslased.
Hääletus on salajane.

4.5

4.6
4.7
4.8

Õpilasesinduse liige on kohustatud:
4.5.1 järgima õpilasesinduse põhimäärust ja kooli juhtorganite otsuseid;
4.5.2 aktiivselt osalema õpilasesinduse ettevõtmistes;
4.5.3 andma tagasisidet õpilasesinduse tööst klassijuhataja tunnis ja esindama oma
klassi huve õpilasesinduses;
4.5.4 hoidma ja otstarbekalt kasutama kooli vara;
4.5.5 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel õpilasesinduse mainet;
4.5.6 olema oma käitumisega eeskujuks teistele kooliõpilastele.
Kui klass leiab, et nende valitud liige ei esinda nende huve ja ei anna edasi infot, on
neil õigus kutsuda õpilasesinduse liige tagasi läbi demokraatlikult tehtud otsuse.
Klassil on õigus valida tagasikutsutud liikme asemele uus liige, kes hakkab neid
õpilasesinduses esindama.
Liikme võib õpilasesindusest välja arvata järgmistel juhtudel:
4.8.1 põhimääruse sätete täitmata jätmisel;
4.8.2 liikme tegevus ei sobi kokku õpilasesinduse põhimõtetega;
4.8.3 õpilasesinduse olulisel määral kahjustamise tõttu;
4.8.4 kui liige ei võta osa õpilasesinduse tegevusest, liige lahkub Nissi Põhikoolist või
ei soovi jätkata tegevust õpilasesinduse liikmena.

5 Õpilasesinduse juhatus
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Õpilasesinduse juhatuses on kolm liiget: esimees, aseesimees ja sekretär.
Esimees juhib õpilasesinduse tegevust, osaleb juhatuse töös, esindab õpilasesindust
kooli juhtkonnas, esindab õpilasesindust ja kooli väljaspool kooli.
Aseesimees täidab õpilasesinduse esimehe kohuseid tema puudumisel ja osaleb
juhatuse töös.
Sekretär protokollib õpilasesinduse koosolekuid ja osaleb juhatuse töös.
Juhatus valitakse õpilasesinduse poolt demokraatliku hääletamise teel.
Juhatusel on kohustus :
5.6.1 valmistada ette õpilasesinduse koosolekud, koostada koosolekute protokollid
ja avaldada need kooli koduleheküljel;
5.6.2 kontrollida õpilasesinduse poolt vastuvõetud otsuste täitmist;
5.6.3 esitada kooli õpilaskonnale aruanne õpilasesinduse tööst möödunud
õppeaastal;
5.6.4 määrata õpilasesinduse liikmete seast õpilane, kes valmistab sügisel ette
esimese õpilasesinduse koosoleku;
5.6.5 valida õppeaasta lõpus õpilasesinduse liikmete seast (juhul kui õpilasesinduse
sekretär lahkub koolist), kes vastutab uue õpilasesinduse valimiseni meili
haldamise ja õpilasesinduse dokumentide eest.
Juhatusel on õigus:
5.7.1 taotleda õpilasesinduse tööst ümbervalimist klassidelt, kelle esindajad ei osale
õpilasesinduse töös regulaarselt ning ei täida neile usaldatud ülesandeid;
5.7.2 kokku kutsuda õpilasesinduse erakorraline koosolek.

6 Õpilasesinduse sisekorra eeskirjad
6.1

Õpilasesinduse koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2 korda kuus või vastavalt
vajadusele.

6.2
6.3
6.4
6.5

Õpilasesinduse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole õpilasesinduse
liikmetest.
Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
Igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl.
Õpilasesinduse koosoleku läbiviimine protokollitakse ja otsused formuleeritakse
protokollis.

7 Õpilasesinduse tegevuse ennetähtaegne lõpetamine
7.1

Õpilasesinduse tegevuse ennetähtaegse lõpetamise ettepaneku võib teha kooli
juhtkond, õpilased, kes peavad oma arvamuse avaldamiseks koguma allkirju, või
juhatus, juhul kui:
7.1.1 tegevus ei vasta põhimäärusele;
7.1.2 tegevus segab õppetegevust.

8 Lõppsätted
8.1
8.2

Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha: kooli juhtkond, õpilasesinduse
juhatus või õpilasesinduse liikmed.
Õpilasesinduse põhimääruse muutmiseks peab olema 2/3 õpilasesinduse liikmete
nõusolek.
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Nissi Põhikooli õpilasesindusse kuulub õpilane:
1.1 kes tahab sinna kuuluda;
1.2 kes on aktiivne suhtleja;
1.3 kellel on ideid;
1.4 kes julgeb oma arvamust avaldada;
1.5 kes on kohusetundlik;
1.6 kes on taktitundeline;
1.7 kes märkab halba ja reageerib sellele;
1.8 kelle käitumise hinne ei ole madalam kui „rahuldav“ (mitterahuldava
veerandihinde puhul peatatakse õpilasesinduse liikmeõigus järgnevaks
veerandiks; hinde paranedes võib ta jätkata; mitterahuldava veerandihinde
samaks jäämise korral ka järgmisel veerandil, arvatakse õpilane õpilasesindusest
välja);
1.9 käitub vastavalt Nissi Põhikooli kodukorrale;
1.10 kelle õppeedukus ei ole madalam kui „rahuldav“ (mitterahuldava veerandihinde
puhul peatatakse õpilasesinduse liikmeõigus järgnevaks veerandiks; hinde
paranedes võib ta jätkata; mitterahuldava veerandihinde samaks jäämise korral
ka järgmisel veerandil, arvatakse õpilane õpilasesindusest välja);
1.11 kes hoiab oma käitumise ja tegudega kõrgel Nissi Põhikooli ja selle õpilasesinduse
mainet.

