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                   ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI 

I. ÜLDALUSED 

1. Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) tegutseb Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi territooriumil 

(edaspidi Lütseum). Gümnaasiumi hoones töötab Õpilasesinduse ja põhikooli majas töötab ÕE 

Väike Nõukogu. 

2. ÕE korraldab oma tegevust vastavalt EV Põhiseadusele, Lütseumi põhikirjale ja 

arengukavale. 

3. ÕE on ühiskondlik kasumit mittetaotlev vabatahtlik õpilaste ühendus, mis toetab aktiivsete 

õpilaste loosungit “Meile pole kõik ükskõik!” 

 
II. TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Eesmärk: osaleda aktiivselt hubase õppekeskkonna loomisel, koolielu kirkuse loomisel, 

õpilaste arvamuste ja huvide arvestamisel ning otsuste tegemisel kõikides koolielu 

valdkondades. 

Ülesanded: 

1. Koolisiseste ja kooliväliste ürituste organiseerimine. 

a) Tingimuste loomine noortele oma huvide ja vajaduste realiseerimiseks; 

 
b) Sotsiaalselt tähenduslike projektide loomine ja arendamine, mis toetavad kooli deviisi 
”Ühiseks kasuks/hüvanguks!”; 

c) Tunniväliste ürituste korraldamine, mis loovad ja toetavad lütseumi traditsioone. 

d) Koostöösuhete loomine õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna ning lütseumi Hoolekogu 

vahel: 

e) osalemine otsuste tegemisel, mis puudutavad õppetöö organiseerimist. 

2. Suhete arendamine linna koolide ÕEdega ja erinevate riiklike, välismaiste ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega: 

a) Juhtimis- ja organisatoorse kogemuse saamine; 

b) ÕE liikmete tegevuse koordineerimine koostööprogrammide, projektide ja initsiatiivide 

teostamisel. 



III. ÕPILASESINDUSEE MOODUSTAMINE 

1. ÕE moodustatakse järgmistel alustel: 

a) Isiklik soov; 

b) Klassi esindaja esitamine; 

c) Klassijuhatajate ja õpetajate ettepanekul. 

 

2. Menetlemisel on vajalik määratleda tegevusvaldkond Õpilasesindusees. 

 

a) koordineeriv sektor on sidepidajaks õpilaste ja pedagoogilise kollektiivi vahel; 

b) organiseeriv sektor on põhiline tugi tunniväliste ürituste korraldamisel; 

c) infosektor vastutab kõigi lütseumi igapäevaelu puudutavate küsimuste ja lütseumi hea 

mainekujunduse eest; 

d) tervisesektor tegeleb terve eluviisi propageerimise ja spordiürituste organiseerimisega 

lütseumis. 

3. ÕE koosseis võib varieeruda 5 kuni 17 inimeseni olenevalt soovijate arvust ja õppeaasta 

konkreetsetest ülesannetest lütseumis. 

4. Töö efektiivseks toimumiseks ning juhtimisalaste teadmiste oskuste ja vilumuste 

arendamiseks kõik ÕE kandidaadid 10-12 klassides läbivad 1 kursuse “Juhtimise alused” ja 

enne ÕEsse astumist organisatsiooniliste meetmete aktiivil. 

 
V. СÕPILASESINDUSEE STRUKTUUR 

 
1. Kogu ÕE valib endale ÕE esimehe ja jagab liikmed 4 põhisektori vahel (vt. p. 

III.2 ja hüperlink) 

2. Esimees valitakse tähtajaga üks aasta salajasel hääletusel lihthäälteenamusega 

koosolekul osalenud ÕE liikmete üldarvust. Hääletuse tulemused loetakse siduvaks, 

kui hääletas vähemalt 75% ÕE liikmetest. 

3. ÕE esimehe ülesanded: 

a) Organiseerida ja koordineerida ÕE tööd tervikuna ja koordineerida tööd ÕE 

sektorite vahel; 

b) Viia läbi ÕE koosolekuid ja teavitada ÕE liikmeid erakorralistest ÕE 

koosolekutest; 

c) Esitada arvamusi ja ettepanekuid lütseumi juhtkonnale , pedagoogilisel 

nõukogule ja Hoolekogule; 

d) Esindada ÕEd erinevates organisatsioonides või määrata esindaja ÕE 

liikmete hulgast. 

4. Esimehe asetäitjateks/sektorite juhtideks saavad kandidaadid, kelle poolt hääletab 

enamus ÕE liikmeid. 

5. Igas sektoris koostatakse tegevuskava aastaks/poolaastaks , milles kinnitatakse 

kirjalikult igaühe isiklik vastutus töös osalemiseks. 

https://docs.google.com/document/d/1JbeAVJPNlfIPWkNqVQdZKxRozxLV1RYEyF5ZZgsoUVg/edit


VI. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. OTSUSTE VASTUVÕTMINE 

1. Koosolekud toimuvad üks kord nädalas ja need protokollitakse. Vajadusel 

lahendatakse jooksvad küsimused sektorite kaupa neile antud sektori liikmetele 

sobival ajal.. 

2. Otsused võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Otsus loetakse 

vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas enamus koosolekul osalenud ÕE liikmetest. 

3. ÕE liikmetel on õigus: 

a)  Välja öelda oma arvamus ÕE koosolekutel, pedagoogilises nõukogus ja 

Hoolekogus; 

b) Esitada oma kandidatuur ÕE esimehe või esimehe asetäitja ametikohale; 

c) Kutsuda kokku erakorraline koosolek määratletud küsimuse lahendamiseks, 

sh ÕE koosseisu kohta, kui seda toetab 50% ÕE koosseisust ; 

d) Esimehel on õigus teha otsus iseseisvalt sel juhul , kui tal puudub võimalus 

nõu pidada ÕEga. 

4. ÕE liikmed on kohustatud : 

a) Järgima käesolevat põhikorda; 

b) Järgima kõiki lütseumi kodukorra reegleid ( nt mitte hilineda ja puududa 

tundidest) ja olla selles eeskujuks teistele gümnasistidele; (Muudetud . 

23.11.2018.) 

c) Õppima vähemalt rahuldavatele kursusehinnetele; (Muudetud. 23.11.2018.) 

d) Külastada kõiki ÕE nõukogu ja sektorite koosolekuid; 

e) Osaleda töös ja võtta endale isiklik vastutus ÕE vastava sektori tegevustes; 

f) Austada teist ÕE liikmete arvamusi 

 

VII. VOLITUSTE LÕPETAMINE. ÕE REORGANISEERIMINE 

 

1. ÕE liikme võib koosseisust välja arvata juhul, kui ta : 

a) Ei järgi käesolevat põhikirja ja lütseumi kodukorda; 

b) Saab mitterahuldavaid kursusehindeid; (Muudeti 23.11.2018) 

c) Avaldab soovi lahkumiseks; 

d) Ei külasta regulaarselt koosolekuid ja ei osale ÕE töös(2 puudumist ilma 

mõjuva põhjuseta annavad aluse vestluseks ÕE liikmelisuse kohta). 

2. Otsuse ÕE reorganiseerimiseks võib teha: 

a) Hoolekogu; 

b) Lütseumi juhtkond; 

c) Pedagoogiline nõukogu koos ÕEga. 

3. Muudatused käesolevasse põhikirja võetakse vastu ÕE üldkoosolekul 

lihthäälteenamusega, kuid nad jõustuvad pärast kooskõlastust lütseumi Hoolekoguga 

ja kui need on kinnitanud lütseumi direktor. 


