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ÜLDSÄTTED  

1. Õpilasesindus luuakse koolis õpilastele organiseerimistöö kogemuste andmiseks ja õpilaste 

kaasahaaramiseks kooli eesseisvate ülesannete paremaks lahendamiseks.  

2. Varbla Kooli õpilasesindus on Varbla Kooli õpilaste poolt moodustatud organisatsioon.  

3. Ametlik nimetus on Varbla Kooli Õpilasesindus, lühendina VKÕE. 

4. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses õpilasesinduse põhikirjast, mis võetakse vastu 

asutamiskoosolekul lihthäälte arvestusega. Muudatusi põhikirjas saab teha koosolek, 

millest võtab osa vähemalt 75% liikmete arvust.  

 

ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS 

 

1. Õpilasesindus koosneb 5.-9.klasside poolt valitud esindajatest, nii et igast klassist oleks 

valitud 2-3 liiget. Õpilasesindusse kuulub ka üks õpetaja, kes vahendab ÕE otsuseid 

õpetajatele ja direktorile.  

2. Õpilasesindust juhivad president ja asepresident, kes valitakse esinduse liikmete salajasel 

hääletamisel. Asepresidendi ülesandeks on presidendi abistamine ÕE tegevuse ning 

koosolekute korraldamisel.  

3. Õpilasesindusest heidetakse välja, kui liige ei täida kooli sisekorraeeskirju, riiklikke 

üldkehtivaid käitumis-ja kõlblusnorme või endale võetud kohustusi õpilasesinduses.  

 

TEGEVUSE EESMÄRGID 

1. Õpilaste motiveerimine hea hariduse, huvihariduse ning töö-ja organiseerimiskogemuse 

saamiseks.  

2. Oma kooli õpilaste huvide kaitsmine igal tasandil.  



3. Koostöö direktori, õpetajate, kaasõpilaste ning kooli hoolekoguga.  

4. Õpilaste koolielu aktiivsemaks muutmine tunnivälisel ajal, ürituste korraldamine 

5. Koolis toimuvate sündmuste tutvustamine kaasõpilastele.  

6. Kooli esindamine.  

7. Osalemine kooli ja hoolekogu tegevustes.  

8. Aidata kujundada kooli oma nägu.  

 

ÕPILASESINDUSE TÖÖKOOSOLEKUD  

 

1. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad 2x kuus.  

2. Õpilasesinduse koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.  

3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku siis, kui selleks on tekkinud kiireloomuline 

vajadus.  

4. Kõik õpilasesinduse koosolekud protokollitakse ÕE presidendi poolt määratud protokollija 

poolt.  

 

HÄÄLETAMINE  

 

1. Päevakorrapunktid otsustatakse lihthäälte enamusega.  

2. Igal liikmel on 1 hääl.  

3. Õpetajast esindajal on samuti 1 hääl.  

 

VALIMISED  

 

1. Kui klass soovib, võib ta vahetada oma esindajat õpilasesinduses.  

2. Õpilasesindus valib presidendi ja asepresidendi salajasel hääletamisel.  

3. Ümbervalimine toimub siis, kui vähemalt 75% liikmetest seda soovib.  

 

PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE  

 

1. Muudatused põhikirjas tehakse siis, kui 2/3 liikmetest selleks soovi avaldab.  

 


