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Rakvere Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Rakvere Põhikooli õpilasesindus (ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik 
esinduskogu. 

1.2. ÕE juhindub oma tegevuses õpilaskonna enamuse tahtest, Rakvere Põhikooli 
põhimäärusest, ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. 

1.3. ÕE eesmärgiks on aidata kaasa õppetöö, õpilaste vaba aja veetmise ja 
kooliürituste korraldamisele; koolielu probleemide lahendamisele; õpilaste huvide 
kaitsmisele; õpilaste vastutustunde tõstmisele; kooli põhiväärtuste järgimisele ning 
esindada kooli õpilaskonda väljaspool kooli. 

1.4. ÕE lähtub oma tegevuses kooli õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja 
kohustustest. 

 

2. ÕPILASESINDUSE MOODUSTAMISE KORD 

 

2.1. ÕE kuuluvad 5.-9. klasside vabatahtlikult esindajad. 

2.2. ÕE moodustamine toimub iga õppeaasta septembris üheks õppeaastaks. ÕE 
moodustamist koordineerib huvijuht ja korraldab huvijuht. 

2.3. ÕE liikmed valivad esimesel koosolekul enda seast ÕE esindaja hoolekogus. 

2.4. ÕE liikme kohalt vabastatakse liikme soovil, liikme lahkumisel Rakvere 
Põhikoolist või esindusest välja heitmisel, kui liige rikub olulisel määral ÕE 
põhimäärusest toodud kohustusi. 

 

3. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED 

 

3.1. Eesmärkide saavutamiseks on ÕE liikmetel õigus: 

3.1.1. valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda kooli õppenõukogu ja hoolekogu 
koosolekutel; 

3.1.2. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja nende analüüsi põhjal teha ettepanekuid 
kooli direktorile; 

3.1.3. algatada üritusi ja neid korraldada kooli juhtkonna nõusolekul; 

3.1.4. esindada kooli õpilaskonda koolivälistel üritustel; 



3.1.5. teha ettepanekuid kooli direktorile, juhtkonna liikmetele, õppenõukogule ja 
hoolekogule koolielu puudutavates küsimustes; 

3.1.6. saada direktorilt vajalikku informatsiooni koolielu teemadel; 

3.1.7. kasutada kooliruume kooskõlas kooli kodukorraga. 

 

4. ÕPILASESINDUSE KOHUTUSED JA VASTUTUS 

 

4.1. Eesmärkide saavutamiseks on ÕE liikmetel kohutus ja vastutus: 

4.1.1. järgida kooli kodukorda, kooli põhiväärtusi ja ÕE põhimäärust; 

4.1.2. osaleda ÕE koosolekutel; 

4.1.3. edastada koosolekutel arutlusel olnud infot ja ettepanekuid klassikaaslastele ja 
klassijuhatajale, vajadusel direktorile, õppenõukogule ja hoolekogule; 

4.1.4 olla kaasõpilastele positiivseks eeskujuks käitumises ja õppetöös. 

 

5. ÕPILASESINDUSE TÖÖKORD 

 

5.1. ÕE korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus õppetöö perioodil. 
Korraliste koosolekute kuupäevad lepitakse kokku iga trimestri alguses. Erakorraline 
koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele (õpilasesinduse liikmete, direktori 
või huvijuhi ettepanekul). 

5.2. ÕE koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% + 1 liige. 
Otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega, välja arvatud ÕE põhimääruse 
muutmise otsus, mille poolt peavad hääletama vähemalt 51% ÕE liikmetest. 

5.3. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reeglina väljaspool tundide aega. 

5.3. ÕE koosolekute protokollija on huvijuht, kes vastutab dokumentatsiooni säilimise 
eest. 

 

6. ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

6.1. Põhimääruse kinnitamiseks on vajalik kooli õpilaskonna heakskiit. 

6.2. Põhimääruse muutmise otsuse teeb ÕE. Muutmiseks on vaja, et 51% ÕE 
liikmeid hääletab muudatuste poolt. 

6.3. Huvijuht tutvustavad põhimäärust klassides. 

6.4. Põhimäärusesse saavad muudatusettepanekuid teha kooli õpilased ja töötajad. 

6.5. Põhimäärus jõustub selle kinnitamisel kooli direktori poolt. 


