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KEILA KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 
 
 

1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Keila Kooli (edaspidi Kool) Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on  õpilaskonna vabatahtlik 
demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi. ÕE-sse võivad kuuluda Kooli 1.-
12.klassi õpilased 

1.2. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, Kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli 
juhtkonnaga ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast. 

1.3. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide (sh 
rahvusvaheliste), asutuste ja isikutega. 

1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus 
kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett, jne), kasutada Kooli 
arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid. 

1.5. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu. 
1.6. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks, 

mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega. 
 
 
  
2. TEGEVUSE ÜLESANDED 
  
2.1. ÕE tegevuse ülesanneteks on: 
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi; 
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning koolielu probleemide 

lahendamisele; 
2.1.3. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes, suhetes 

õpetajate ja kooli juhtkonnaga; 
2.1.4. arendada õpilastes liidriomadusi; 
2.1.5. lahendada koostöös kooli juhtkonna, huvijuhi ja õpetajatega õpilastega seotud 

vaidlusküsimusi; 
2.1.6. korraldada näitusi, seminare, laagreid ning muid õpilas- ja vabaajaüritusi; 
2.1.7. järgida ja edendada Kooli traditsioone; 
2.1.8. seista hea õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest; 
2.1.9. suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule; 
2.1.10. esindada Kooli kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 
 
 
 
3. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
3.1.   Oma eesmärkide elluviimiseks on ÕE-l õigus: 
3.1.1. osaleda Kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 
3.1.2. valida oma esindaja(d) hoolekogusse; 
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma 

tegevuse korraldamiseks; 
3.1.4. kasutada, arvestades Kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse 

eesmärkide saavutamiseks; 
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3.1.5. kaitsta Kooli õpilaste huve juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees, samuti väljaspool 
kooli; 

3.1.6. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha 
ettepanekuid asjaomastele isikutele; 

3.1.7. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates 
küsimustes; 

3.1.8. avaldada arvamust ja teha ettepanekuid seadusandluses sätestatud kooli dokumentide 
osas; 

3.1.9. Teha ettepanekuid koolielu puudutavates küsimustes, saada ja anda juhtkonnale infot 
oma tegevuste kohta; 

3.1.10. algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks; 
3.1.11. anda välja ajalehte, almanahhi, toimetada kooliraadio saateid; 
3.1.12. algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonnaga kooskõlastatult; 
3.1.13. heita välja liikmeid, kes ei täida ÕE põhimäärust.   
3.2. ÕE-l on kohustus: 
3.2.1. kaitsta õpilaskonna huve. 
3.2.2. informeerida oma tegevusest Kooli huvijuhti ja vajadusel Kooli juhtkonda. 
3.2.3. koostada ÕE õppeaasta tegevuskava . 
3.2.4. vastutada enda korraldatud ürituste eest. 
3.2.5. tagada ÕE järjepidevus õppeaasta jooksul. 
3.3. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha 

ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks. 
3.4. ÕE ei tohi oma tegevuses sattuda vastuollu Kooli põhimääruse ja sisekorra eeskirjadega. 
3.5. Kooli juhtkond võib kooskõlas seadustega ja ÕE nõusolekul anda ÕE-le täiendavaid 

ülesandeid. 
 
 
 
4. ÕPILASESINDUSE MOODUSTAMINE 
  
4.1. ÕE-sse võib kuuluda iga Kooli 1.-12.klassi õpilane. 
4.2. ÕE liikmed valitakse koolisisestel valimistel hiljemalt 20.septembriks eraldi 1.-

3.klasside, 4.-8.klasside õpilaskonna poolt. 9.-12.klassi õpilased saavad ÕE liikmeks 
sooviavalduse alusel. 

4.3. ÕE liikmete volitused kestavad ühe õppeaasta. 
4.4. ÕE-sse kuuluvad: 
4.4.1. 1.-3.klassi õpilasaktiiv,kuhu kuulub igast lennust kaks valitud esindajat; 
4.4.2. 4.-8. klasside klassivanemate kogu, kuhu kuuluvad valitud klassivanemad ja 

klassivanema abid. 
4.4.3. 9.-12. klasside selleks kirjalikult soovi avaldanud õpilased, kelle õppeedukus on hea ja 

käitusmishinne vähemalt rahuldav. 
4.5. ÕE-sse kuuluvad liikmed moodustavad üldkogu. 
4.6. ÕE-l on oma alalised struktuuriüksused (nt juhatus, valdkonnad). 
 
 
5. TÖÖKORD JA JUHTIMINE 
 
5.1. ÕE kõrgeimaks organiks on üldkogu, kuhu kuuluvad kõik valitud ÕE liikmed ja  mis 

kutsustakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord  õppeaastas. 
5.2. ÕE võib erakorralisi koosolekuid pidada elektroonilisel teel 
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5.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50 % + 1 hääleõiguslikku liiget. 
5.4. ÕE koosolekud protokollitakse ja edastatakse ÕE liikmetele e-kirja teel. 
5.5. ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele vastavalt Koolis kehtivale korrale. Protokollid 

on avalikud.  
5.6. Üldkogu valib ÕE liikmete seast salajasel hääletamisel presidendi ja asepresidendi, kelle 

volitused kestavad jooksva õppeaasta lõpuni. 
5.7. ÕE igapäevatööd korraldab juhatus, mille moodustavad  esindajad, kes valitakse 9.-

12.klassi õpilaste poolt, president, asepresident ja valdkondade juhid. 
5.8. Juhatuse tööd juhib president, tema äraolekul asepresident. 
5.9. ÕE võib moodustada valdkondi ja kaasata nende tegevusse ka ÕE-sse mittekuuluvaid 

aktiivseid õpilasi. Alalise valdkonna juhid valitakse valdkonna siseselt valdkonna 
tegevusest huvitatud õpilaste poolt. Alalised valdkonnad on: 

5.9.1. sündmused 
5.9.2. raadio Hugo 
5.9.3. blogi 
5.10. ÕE tegevuse kohta saavad õpilased teavet oma klassi esindaja kaudu, kooli kodulehelt, 

raadiost, ÕE blogist või teadetetahvlilt. Need klassid, mis ei ole ÕE-s esindatud, saavad 
infot meilitsi. 

5.11. ÕE-d esindab president, tema äraolekul asepresident või vajadusel mõni ÕE liige, 
kellele on vastav ülesanne delegeeritud. 

5.12. ÕE liikme võib enne tema volituste lõppemist liikmeskonnast välja arvata, kui ta ei täida 
temale antud ülesandeid, ei järgi ÕE põhimäärust või tema tegevus kahjustab Kooli 
mainet. Väljaarvamise otsustab ÕE juhatus oma koosolekul lihthäälteenamusega. 

5.13. ÕE tööd koordineerib Kooli huvijuht. 
 
 
 6. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED   
  
6.1. Õpilasesinduse liikmel on õigus: 
6.1.1. osaleda ÕE tegevuses kooskõlas ÕE eesmärkide ning põhimääruses toodud õiguste ja 

kohustustega;  
6.1.2. esitada ettepanekuid, taotlusi ja arupärimisi juhtorganite tegevuse kohta; 
6.1.3. saada infot ÕE tegevuse kohta; 
6.1.4. osaleda ÕE  üldkogu koosolekutel ning saada tutvuda üldkogu koosoleku protokolliga; 
6.1.5. olla ÕE esindajana valitud Kooli õppenõukogusse või hoolekogusse; 
6.1.6. kasutada Kooli ÕE ruume. Õppetöö välisel ajal saab seda teha Kooli töötaja nõusolekul. 
6.1.7. lahkuda igal ajal ÕE-st, esitades selleks lahkumisavalduse; 
6.2. ÕE liige on kohustatud: 
6.2.1. järgima Koolis kehtivaid kordi, ÕE põhimäärust ja juhatuse otsuseid; 
6.2.2. informeerima oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima;  
6.2.3. täitma talle usaldatud ülesandeid; 
6.2.4. hoidma oma käitumise ja tegevusega kõrgel ÕE mainet. 
 
 
 
7. JUHATUS 

 
7.1. Juhatuse ülesanded on: 
7.1.1. viia ellu ÕE otsuseid; 
7.1.2. esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu ja  hoolekogu juures; 
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7.1.3. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli 
õpilaste ettepanekute elluviimiseks; 

7.1.4. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid; 
7.1.5. kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks; 
7.1.6. kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste 

ja mitterahaliste vahendite kasutamine sündmuste korraldamiseks; 
7.1.7. osaleda koolisisestel nõupidamistel. 
7.2. Juhatusel on õigus otsustada ÕE liikmete väljaarvamine põhimääruses sätestatud 

alustel. 
7.3. Juhatuse tööd juhib president, tema äraolekul asepresident. 
7.4. Juhatus teeb kaks korda õppeaasta jooksul oma tööst kokkuvõtted ja esitab need ÕE 

liikmetele. 
7.5. Juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt vähemalt kord kuus. Koosolekud 

protokollitakse. 
7.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhatuse liikmel on 

otsustamiseks üks hääl. 
 
 

8. PRESIDENT 
 

8.1. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd. 
8.2. Presidendi pädevuses on: 
8.2.1. suhelda kooli juhtkonnaga; 
8.2.2. osaleda õppenõukogu, hoolekogu ja kooli juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades; 
8.2.3. käia konverentsidel jm üritustel, esindamaks õpilaskonda ja avaldamaks noorte 

arvamust; 
8.2.4. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel; 
8.2.5. valmistab ette ÕE koosolekud ja kutusub kokku üldkogu;  
8.2.6. tagab ÕE tegevuskava koostamise, olles selle eestvedajaks. 
8.3. Presidendil on õigus astuda tagasi omal soovil.  
8.4. Presidendi äraolekul täidab tema kohuseid asepresident. 
8.5. Presidendi võib ÕE üldkogu otsusel ennetähtaegselt ametist vabastada, kui ta ei ole 

võimeline ÕE tööd juhtima, tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, on ÕE ja/või Kooli 
mainet kahjustav. 

8.6. President on aruandekohuslane ÕE üldkogu eest. 
8.7. Presidendi volitused lõppevad uue ÕE presidendi valimisega. 

 
   
9. LÕPETAMINE 

  
9.1. ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, Koolis 

kehtivate õigusaktide või Eesti Vabariigi seadusandlusega. 
9.2. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks võib teha president, 

juhatus, 2/3 üldkogu liikmetest või Kooli juhtkond. 
9.3. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise 

suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleanmisest. 
9.4. ÕE tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega, kui selle poolt on 2/3 osalenud üldkogu 

liikmetest. 


