
  KINNITATUD 
  Kehra Gümnaasiumi  
  10.12.2015 
  käskkirjaga nr 19Õ 
 
Kehra Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus 
 
 

1. Üldsätted 
 

1.1 Kehra Gümnaasiumi ( edaspidi kooli) õpilasomavalitsus (edaspidi ÕOV) on õpilaste õigus 
kooskõlas seadustega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes 
õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

 
1.2  ÕOV liikmeteks on kõik kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kantud 

õpilased 1.-12. klassini. 
 

1.3 ÕOV teostamiseks valib 7.-12. klassi õpilaskond kooli õpilasesinduse (edaspidi ÕE), kes 
esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 

 
1.4 ÕE on alaliselt tegutsev organ. ÕE liikmete ametid, nimekirjad ja muudatused nendes 

kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga. 
 

1.5 ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigis kehtivatest 
õigusaktidest, kooli põhimäärusest jt kooli ning Anija valla õigusaktidest. 

 
2. ÕOV liikmete õigused 

 
ÕOV liikmetel on õigus: 

 
2.1 valida ÕOV liikmeid ÕE-sse; 

 
2.2  olla valitud ÕE liikmeks; 

 
2.3  kutsuda valitud ÕE liikmeid tagasi ja esitada taotlusi ÕE liikmete, ÕE presidendi ja 

asepresidendi ümbervalimiseks; 
 

2.4  osaleda ÕE korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides; 
 

2.5 olla informeeritud ÕE tegevusest; 
 

3. ÕOV, valides ÕE, delegeerib talle õiguse: 
 

3.1 astuda Eesti Õpilasomavalitsuse liikmeks 
 

3.2 moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone EV õigusaktides sätestatud 
alustel ja korras; 

 
3.3 astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeteks ja arendada nendega 

koostööd;  
 

3.4 otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse alusel kuuluvad 
õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ja 



    
 

korraldada; 
3.5 seista kooli õpilaste huvide eest ja kaitsta õigusaktidega reguleeritud õpilaste õigusi. 

  
4. ÕE õigused 

 
 ÕE-l on õigus: 
 

4.1 valida kooli õppenõukogusse õpilaskonna esindaja ÕE liikmete hulgast; 
 

4.2 valida kooli hoolekogusse 2 õpilaskonna esindajat ÕE liikmete hulgast, üks esindaja 
põhikooli ja teine gümnaasiumi õpilaskonna hulgast; 

 
4.3 moodustada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja 

kodu kasvatustaotlustega;  
 

4.4 osaleda koolielu probleemide lahendamises; 
 

4.5 kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe-ja spordivahendeid; 
 

4.6 viia läbi küsitlusi kooskõlastatult kooli direktoriga; 
 

4.7 algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuhiga kooli direktori nõusolekul. 
 

5. ÕE kohustused 
  
 ÕE kohustub: 
 

5.1 kinni pidama direktori ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest; 
5.2 mitte vahetult sekkuma õppeprotsessi ega kutsuma õpilasi ignoreerima kooli kodukorda; 
5.3 kõik õppe-ja kasvatusprotsessi käigus ilmnevad eriarvamused lahendama koostöös kooli 

direktoriga; 
5.4 kavandama oma koosolekuid õppetöö välisel ajal, kui kooli juhtkonnaga ei ole kokku 

lepitud teisiti; 
5.5 Informeerima ÕE tegevusest õpilaskonda, õpetajaid, huvijuhti ja kooli juhtkonda. 

 
6. ÕE vastutus 

 
 ÕE vastutab: 
 

6.1 ÕE toimimise ja aktiivse tegutsemise eest; 
 

6.2 kooli õpilaste huvide ja õiguste kaitsmise eest; 
 

6.3 ÕE poolt korraldatavate ürituste eest; 
 

6.4 teiste koolide ja huvikeskustega sidemetega loomise ja nendega koostöö tegemise eest; 
 

6.5 oma tegevuse juhindumises käesolevast ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigis kehtivatest 
õigusaktidest, kooli põhimäärusest jt kooli ning Anija valla õigusaktidest. 

 
 



    
 

 
 
 

7. Valimiste kord 
 

7.1 Uute ÕE liikmete valimisi korraldab iga klass alates 7.klassist kuni 12. klassini. 
 

7.2 ÕE liikmeks valitakse klassides igast klassist kaks õpilast. 
 

7.3 ÕE valitakse üheks õppeaastaks iga õppeaasta algul. 
 

7.4 Lahkuvate ÕE liikmete volitused lõpevad uute ÕE liikmete valimisega. 
 

7.5 ÕE liikmel on õigus loobuda ÕE tööst, esitades selleks motiveeritud taotluse ÕE-le. 
 

7.6 ÕE liige arvatakse välja ÕE liikmeskonna hulgast, kui selle poolt hääletab vähemalt 50 % 
+1 ÕE liikmetest või kui ta on põhjuseta puudunud 3 järjestikkust korda koosolekult. 

 
7.7 Kui ÕE liige lahkub või arvatakse välja ÕE liikmeskonna hulgast, peab tema klass esitama 

uue ÕE liikme. 
 

7.8 ÕE erakorralised valimised korraldatakse, kui seda nõuab vähemalt 2/3 kooli õpilaskonnast. 
 

7.9 ÕE president, asepresident, protokollija, esindaja õppenõukogusse ja kaks esindajat 
hoolekogusse valitakse ÕE koosolekul hääletamise teel. ÕE president valitakse 10.-12. 
klassi õpilaste hulgast ning asepresident 7.-9. klassi hulgast. 

 
 

7.10 ÕE otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, ÕE otsusel võib hääletamine 
olla salajane. ÕE otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt-ja vastuhäälte võrdse 
arvu korral on otsustavaks ÕE presidendi, tema puudumisel ÕE asepresidendi hääl. 

 
8. ÕE koosolek 

 
8.1 ÕE koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus. 

 
8.2 ÕE koosoleku kutsub kokku ÕE president, tema puudumise ÕE asepresident, teatades ÕE 

liikmetele vähemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist aja, koha ja koosoleku päevakorra. 
 

8.3 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt 2/3 ÕE liikmetest, kooli 
direktor või kui on tekkinud olukord, mis vajab kohest lahendust. 

 
8.4 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% ÕE liikmetest ja ÕE president, 

tema puudumisel ÕE asepresident. 
 

8.5 Juhul kui ÕE koosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, toimub sama päevakorraga 
korduskoosolek. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalevate liikmete 
arvust. 

 
8.6 ÕE koosoleku protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ning protokollija. Protokollid 

säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale kooli kantseleis. 



    
 

 
 

 
9. ÕE koosoleku pädevus 

 
  ÕE koosoleku pädevuses on: 
 

9.1 ÕE presidendi, asepresidendi, protokollija, õppenõukogu- ja hoolekogu esindajate 
valimine; 

 
9.2 avalduste tegemine koolidirektorile, õppenõukogule ja hoolekogule; 

 
9.3 ÕE tegevuse koordineerimine ja kooskõlastamine, nõupidamine ÕE pädevusse kuuluvates 

küsimustes; 
 

9.4 ÕE põhimääruse koostamine ja muudatusettepanekute tegemine; 
 

9.5 ÕE poolt plaanitavate kooliürituste planeerimine. 
  
 

10. ÕE liikmed 
 
 

10.1 ÕE liikmeskonda kuulub igast klassist  2 esindajat 7.-12. klassidest  
 

10.2 ÕE tegevust korraldab ja juhib ÕE president, tema puudumisel ÕE asepresident. 
 

10.3 ÕE presidenti ja ÕE asepresidenti abistavad ülejäänud ÕE lihtliikmed. 
 

10.4 ÕE presidendi ülesandeks on esindada õpilaskonda ja ÕE-d ning volitama täitma ÕE 
liikmeid ÕE otsustest tulenevaid ülesandeid. 

 
10.5 ÕE presidendil, ÕE asepresidendil ja protokollijal on õigus loobuda oma tööst, esitades 

motiveeritud taotluse ÕE-le. 
 
 

11. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 
 

11.1 ÕE põhimääruse ja selle muudatuste projekti koostab ÕE ja esitab selle 
kooskõlastamiseks kooli direktorile. 

11.2 Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada kooli õpilaskond, kooli juhtkond 
ja kooli hoolekogu. 

11.3 Põhimääruse ja selle muudatused vaatab läbi ja otsustab ÕE koosolek lihthäälte 
enamusega. 

11.4 Põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks kooli hoolekogus ning kinnitatakse 
kooli direktori poolt. 


