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Kehtestatud direktori 15. oktoobri 2018.a käskkirjaga nr 1-1/2 põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 60 lõike 5 alusel. 
Jõustumine: 01.11.2018 
 
 „Edu Valem“ Erakool 

 
Õpilasesinduse põhimäärus 

 
1. Üldsätted 
 
1.1. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. 
 
1.2. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda käesolevas 
põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 
 
1.3. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli 1. - 9. klassi õpilastel. 
 
1.4. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja 
kohustustest. 
 
1.5. Õpilaskonnal on õigus: 
1.5.1. moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud 
alustel ja korras mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 
sätestatud juriidilise isiku staatust omamata; 
1.5.2. astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega 
koostööd õpilasesinduse kaudu; 
1.5.3. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või 
seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel 
alustel kellegi teise otsustada ja korraldada. 
 
1.6. Käesolev õpilasesinduse põhimäärus sätestab õpilasesinduse moodustamise korra, 
õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutuse ning töökorra. 
 
2. Õpilasesinduse moodustamise kord 
 
2.1. Õpilasesindus moodustub õpilasesindusse valitud õpilastest. 
 
2.2. Õpilasesindus valitakse õpilaskonna poolt määramata ajaks. 
 
2.3. Õpilasesinduse moodustavad õpilaskonna poolt valitud õpilased, kes õpivad reeglina 
kolmandas kooliastmes. 
 
2.4. Õpilasesinduse valimised korraldab direktori määratud kooli töötaja. 
 
2.5. Õpilasesinduse erakorralised valimised korraldatakse, kui seda nõuab 2/3 õpilaskonnast 
või kooli direktor on avaldanud õpilasesindusele umbusaldust kuna õpilasesinduse tegevus ei 
ole kooskõlas talle põhimäärusega antud pädevusele. 
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2.6. Õpilasesindus valib enda hulgast presidendi, kelle ülesandeks on korraldada 
õpilasesinduse tööd ja esindada õpilasesindust koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega, asepresidendi ja sekretäri. 
 
2.7. Õpilasesinduse üksiku liikme asendamiseks korraldab erakorralised valimised 
õpilasesinduse president, kui õpilane, kes oli valitud õpilasesindusse, arvatakse välja õpilaste 
nimekirjast. 
 
2.8. Õpilasesindusel on õigus moodustada toimkondi enda pädevuse paremaks teostamiseks. 
 
3. Õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus 
 
3.1. Õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus on väljendatud õpilasesinduse 
pädevusena. 
 
3.2. Õpilasesinduse pädevuses on: 
3.2.1. kooli õppekava ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 
3.2.2. osalemine kooli arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises; 
3.2.3. kooli arengukava ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 
3.2.4. kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta arvamuse andmine; 
3.2.5. õpilaste esindaja määramine õppenõukogu tegevusse; 
3.2.6. õpilasesinduse põhimääruse esitamine direktorile kinnitamiseks; 
3.2.7. ettepanekute tegemine direktorile koolis tasuta või tasu eest pakutava toiduvaliku 
tegemiseks; 
3.2.8. teised seadusega või seaduse alusel õpilasesindusele pandud ülesanded. 
 
3.3. Õpilasesindus juhindub asjaajamises kooli põhikirjas sätestatud asjaajamise alustest. 
 
3.4. Õpilasesindusse valitud õpilased ei tohi enda tegevusi kavandada õppetundide ajale. 
 
4. Õpilasesinduse töökord 
 
4.1. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 
 
4.2. Õpilasesinduse koosolekud kutsub kokku president või direktor vähemalt kolm päeva 
enne koosoleku toimumist. 
 
4.3. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50%+1 õpilasesinduse liige. 
 
4.4. Juhul, kui koosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub president või direktor 
kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus koosolek on pädev vastu 
võtma otsuseid sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust. 
 
4.5. Õpilasesinduse koosoleku pädevuses on võtta vastu otsuseid vaid enda pädevuse piires. 
 
4.6. Õpilasesindus on otsustanud, kui otsus on vastu võetud konsensuse alusel. 
 
4.7. Õpilasesinduse koosolekud protokollitakse. 
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5. Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord 
 
5.1. Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord õpilaskonna poolt on sätestatud kooli 
põhikirjas. 
 


