JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis
moodustub Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastest.
1.2. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesindus tegutseb aadressil Aia 34, 48307 Jõgeva, Eesti
Vabariik.
1.3. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest,
kokkulepetest kooli juhtkonnaga, Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärusest ning
Eesti Vabariigi põhiseadusest ja õigusaktidest.
1.4. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesindusel on õigus astuda ühingute ja liitude liikmeks,
mille tegevus on kooskõlas Õpilasesinduse põhimäärusega.
1.5. Õpilasesinduse põhimäärus jõustub hetkest, mil Jõgevamaa Gümnaasiumi direktor selle
kinnitab.
1.6. Põhimääruse muutmiseks võib ettepaneku teha iga õpilasesinduse liige, noorsootöö- ja
projektijuht ning kooli direktor. Põhimääruse muutmist arutatakse Õpilasesinduse koosolekul.
Muudatusettepanekud esitatakse kooli direktorile kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks.
2. Eesmärgid
Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesinduse eesmärgid on:
2.1. Õpilaste seaduslike õiguste ja huvide kaitsmine.
2.2. Koolielu puudutavate probleemide lahendamisele kaasaaitamine.
2.3. Koolielu rikastamine läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste.
2.4. Õpilaste algatuste toetamine ja nõustamine koolikeskkonnas.
2.5. Õpilaste, õpetajate, direktsiooni ja Jõgevamaa Gümnaasiumi hoolekogu vahelise koostöö
arendamine.
2.6. Õpilaste esindamine suhtluses teiste koolide, asutuste ja organisatsioonidega.
2.7. Kooli traditsioonide hoidmine ja kujundamine.
2.8. Jõgevamaa Gümnaasiumi maine hoidmine ja kujundamine.
2.9. Õpilaste ja õpetajate vahelise usaldusväärse ja sõbraliku õhkkonna loomine ja hoidmine.
2.10. Jätkusuutlikkuse tagamine iga uue Õpilasesinduse koosseisuga.

3. Õpilasesinduse ja õpilasesinduse liikmete õigused
3.1. Kaasa rääkida kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
3.2. Osaleda õppenõukogu, hoolekogu ning teistel õpilaste huve ja õigusi puudutavatel
koosolekutel.
3.3. Saada kooli juhtkonnalt vajalikku informatsiooni Õpilasesinduse töö korraldamiseks.
3.4. Arvestades kooli kodukorda ja reegleid töökorraldusele, kasutada tasuta kooli ruume,
rekvisiite, koolilehte ja territooriumi oma tegevuse läbiviimiseks.
3.5. Viia läbi küsitlusi, mille tulemusest lähtuvalt teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ja asjasse
puutuvatele isikutele.
3.6. Nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes.
3.7. Õpilasesinduse liikmel on õigus:
1) kandideerida Õpilasesinduse presidendi, asepresidendi või sekretäri ametikohale;
2) võtta sõna koosolekutel;
3) algatada ideid ja neid ellu viia;
4) Õpilasesindusest tagasi astuda.
4. Õpilasesinduse ja õpilasesinduse liikmete kohustused
4.1. Kaitsta ja esindada õpilaste huve kooli juhtkonnas, õppenõukogus ning hoolekogus.
4.2. Informeerida
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4.3. Pidada kinni kokkulepetest.
4.4. Täita oma tööülesandeid ja järgida Õpilasesinduse põhimäärust.
4.5. Vastutada Õpilasesinduse korraldatud ürituste eest.
4.6. Õpilasesinduse liikmel on kohustus:
1) tegutseda Õpilasesinduse põhimääruses nimetatud eesmärkide nimel;
2) võtta osa Õpilasesinduse koosolekutest, v.a mõjuva põhjuse olemasolul;
3) täita talle Õpilasesinduse põhimääruse alusel Õpilasesinduse koosoleku ja/või juhatuse
seatud ülesandeid.

5. Sisekorraldus
5.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on põhimäärus.
5.2. Õpilasesinduse peamine töövorm on koosolek.
1) Koosolekuid viib läbi Õpilasesinduse president, tema äraolekul asepresident.

5.3. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusel. Pikk koosolek toimub üks kord
kuus kolmapäeval algusega 15.00
5.4. Koosoleku toimumise info avaldab Õpilasesinduse president liikmetele kättesaadaval moel
vähemalt üks päev enne koosoleku toimimist.
5.5. Otsused koosolekutel võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.6. Õpilasesinduse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3
liikmetest.
5.7. Õpilasesinduse otsuste ettepanekud esitatakse koosolekul suuliselt. Ettepanekud ja nende
põhjal tehtud otsused protokollitakse koosoleku protokollis.
5.8. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesindusse võivad kuuluda I-III aasta õpilased.
1) Õppeaasta alguses toimuvad iga klassi õpilaste seas valimised. Igas klassis valivad
õpilased enda seast kaks esindajat. II ja III aasta esindajad võivad klassi nõusolekul
jätkata.
2) Klass võib valida ka kolmanda liikme, kes jääb toetajaliikmeks.
3) Klasside esindajad valitakse Õpilasesindusse üheks õppeaastaks.
4) Iga Õpilasesinduse liige võib teha ettepaneku uue liikme arvamiseks Õpilasesinduse
koosseisu, kui õpilane on aktiivne ning silma paistnud koolielu korraldamisel.
5.9. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesinduse liige:
1) on kohustatud täitma talle usaldatud ülesandeid;
2) on kohustatud hoolitsema selle eest, et vajalik info jõuaks õpilaskonnani;
3) ei puudu koosolekutelt ilma mõjuva põhjuseta;
4) omab volitusi, mis kestavad kuni Õpilasesinduses välja astumiseni;
5) arvestatakse koolist lahkumisel automaatselt Õpilasesindusest välja.
5.10. Jõgevamaa Gümnaasiumi Õpilasesinduse toetajaliige:
1) osaleb õpilasesinduse koosolekutel
2) oma klassi Õpilasesinduse liikme põhjendatud puudumise korral asendab teda;
3) aitab korraldada õpilasesinduse tegevusi;
4) osaledes aktiivselt Õpilasesinduse töös, on õigus saada täieõiguslikuks liikmeks.
Ettepaneku võib teha iga Õpilasesinduse liige. Otsustatakse lihthäälteenamusega.
5) arvestatakse koolist lahkumisel automaatselt Õpilasesindusest välja.
5.11. Õpilasesinduse liige vabastatakse ennetähtaegselt juhul, kui:
1) ta on ilma põhjuseta koosolekult puudunud rohkem kui kolm korda järjest;
2) ei järgi Õpilasesinduse põhimäärust;
3) tema tegevus on vastuolus kooli kodukorraga;

4) Õpilasesinduse liige esitab selleks vastava avalduse.
6. Õpilasesinduse juhtimine
6.1. Õpilasesindust juhib president, keda toetab ja vajadusel asendab asepresident.
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6.3. Juhatuse koosseis valitakse iga õppeaasta sügisel, septembri II või III nädalal.
6.4. Juhatusse saavad kandideerida kõik Õpilasesinduse liikmed, kes on aktiivselt osalenud
Õpilasesinduse töös terve õppeaasta vältel.
6.5. Juhatuse ametiaeg on üks õppeaasta.
6.6. Juhatuse või selle liikme ennetähtaegse ametist vabastamine toimub kõigi Õpilasesinduse
liikmete lihthäälteenamuse alusel. Tagandataval liikmel puudub sellel hääletusel hääleõigus,
aga tal on võimalus enne hääletust enda eest rääkida.
6.7. Õpilasesinduse juhatuse ülesanded:
1) vahendada Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste ja direktsiooni suhtlust;
2) koordineerida Õpilasesinduse tööd;
3) otsustada Õpilasesinduse rahaliste vahendite kasutamise üle.
6.8. Õpilasesinduse presidendi õigused ja kohustused:
1) olla Õpilasesinduse tahte väljendajaks;
2) saada valitud selleks ettenähtud korras;
3) astuda tagasi;
4) kutsuda kokku ja valmistada ette Õpilasesinduse koosolekud;
5) koordineerida Õpilasesinduse tööd;
6) osaleda kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkulepetele kooli
juhtkonnaga;
7) esindada Õpilasesindust vastavate volituste alusel.
6.9. Asepresidendi ülesanne on punktis 6.8. toodud ülesannete täitmine, kui presidendil pole
võimalik oma kohustusi täita.
7. Tegevuse lõpetamine
7.1. Põhjendatud ettepaneku Õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või ümberkorraldamiseks
võib teha president või vähemalt 2/3 Õpilasesinduse liikmetest, samuti ka kooli juhtkond.
7.2. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 2/3 Õpilasesinduse liikmetest.

