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Käina Põhikooli Õpilasesinduse 

PÕHIKIRI 

  

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Käina Kooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik 

esindus, kuhu kuuluvad V – IX klassi õpilased. 

1.2 Käina Kooli ÕE lähtub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, kooli 

põhimäärusest, Eesti Vabariigi seadusandlusest, heast tavast ja juhtorganite 

otsusest. 

1.3 Käina Kooli ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite, ruume 

ja kasutada kooli arveldusarvele kantud, Õpilasesindusele sihtotstarbeliselt 

eraldatud vahendeid. 

1.4 ÕE asukohaks on Käina Kool, Hiiu mnt 4, Käina, Hiiumaa, Eesti Vabariik. 

1.5 ÕE koosolekud on avatud. Koosolekust osavõtmiseks tuleb oma soovist 

teavitada vähemalt ühele ÕE liikmele, misjärel arvestatakse koosolekul 

osalemisega. 

  

II EESMÄRGID 

2.1     ÕE tegevuse eesmärkideks on: 

2.1.1  Käina Kooli õpilaste huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ja nende 

edastamine juhtkonnale; 

2.1.2  kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; 

2.1.3  vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd; 



2.1.4  koostöö teiste õpilasesindustega; 

2.1.5  tõsta õpilaste aktiivsust; 

2.1.6  korraldada koostöös huvijuhuga kooli- ja klassivälist tööd; 

2.1.7  esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus; 

2.1.8  seista hariduse kvaliteedi ,õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni 

tõstmise eest; 

2.1.9  parandada õpilaste vaba aja  sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste 

omavahelist suhtlemist. 

2.1.10  järgida ja edendada kooli traditsioone 

2.1.11  aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele 

 

III ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1  Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE`l õigus: 

3.1.1  osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 

3.1.2  saata oma esindaja hoolekogusse; 

3.1.3  osaleda kõigil õpilasi ja/või õppetööd puuduvatel koolisisestel 

nõupidamistel (v.a juhud, kui on tegemist õpetajate palka ja/või eraelu puuduvate 

küsimustega); 

3.1.4  algatada ja korraldada sündmusi ning teostada projekte kooskõlastatult 

Käina Kooli juhtkonnaga ning saada kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes 

ettenähtud korras koolilt abi oma eesmärkide saavutamiseks sh mitterahalisi 

vahendeid; 

3.1.5  läbi viia küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi; 

3.1.6 esindada kooli õpilaste huve avalikkuse ja kolmandate isikute ees ning 

teistes organisatsioonides 



3.1.7  nõustada kooli juhtkonda ja hoolekogu kõigis koolielu puudutavates 

küsimustes (v.a. juhul, kui on tegemist õpetajate palka ja/või eraelu puuduvate 

küsimustega) 

3.1.8  avaldada arvamust kooli arengukava, õppekava ja kodukorra kohta  

3.1.9  luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis 

kui välismaal; 

3.1.10  omada blogi ja viivitav link Õpilasesinduse leheküljele kooli 

koduleheküljel. 

3.2  Õpilasesinduse ja/või selle liige on kohustatud: 

3.2.1 järgima kooli põhikirja ja kooli kodukord ning kinni pidama kooli juhtkonna 

ja Õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest; 

3.2.2  näitama üles head eeskuju; 

3.2.3  informeerima õpilasi ÕE tegevustest ja otsustest; 

3.2.4  aitama aktiivselt kaasa ÕE tegevuse eesmärkide saavutamisele. 

 

IV SISUKORRALDUS JA JUHTIMINE 

4.1     Õpilasesinduse tegevuse aluseks on ÕE põhikiri: 

4.1.1  põhikirja võtab vastu ÕE koosolek lihthäälte enamusega; 

4.1.2  põhikiri jõustub pärast selle tunnustamist kooli nõukogu poolt ja kinnitamist 

ÕE presidendi ning kooli direktori poolt 

4.2  ÕE koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest. ÕE 

otsused võetakse vastu lihthääle enamusega. 

4.3  Õpilasesinduse pädevuses on : 

4.3.1  presidendi valimine; 

4.3.2  ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja 

hoolekogule; 



4.3.3  põhikirja muutmine  

4.3.4  teiste õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega 

ühinemine. 

4.4  Õpilasesinduse koosolek protokollitakse ning säilitatakse alaliselt. 

Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel. 

 

V  ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE JA KINNITAMINE 

5.1  ÕE põhikiri on üleval Käina Kooli kodulehel 

5.2  ÕE liikmed vaatavad selleks kokku kutsutud koosolekul iga õppeaasta 

alguses põhikirja üle, teevad vajaduse korral vastavad muudatused ning võtavad 

põhikirja vastu. 

5.3  Kooli direktoril ja huvijuhil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid ja 

soovitusi seoses põhikirjaga. 

5.4 ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor. 

 

VI  PRESIDENT JA ASEPRESIDENT  

6.1  President valitakse ÕE poolt lihthäälete enamusega üheks aastaks (iga ÕE 

liige saab anda oma hääle ühe kandidaadi poolt) 

6.2  Presidendi õigused ja kohustused: 

6.2.1 saada valitud selleks ettenähtud korras; 

6.2.2 astuda tagasi; 

6.2.3 valmistada ette ja kustuda kokku ÕE koosolekuid; 

6.2.4 osaleda kooli õppenõukogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkulepetele kooli 

juhtkonnaga; 

6.2.6 informeerida kooli õpilasi ÕE tegevusest 



6.3 Asepresident valitakse ÕE poolt lihthäälte enamusega üheks aastaks (iga ÕE 

liige saab anda oma hääle ühe kandidaadi poolt) 

6.4 Asepresidendi õigused ja kohustused: 

6.4.1 saada valitud selleks ettenähtud korras; 

6.4.2 astuda tagasi;  

6.4.3 informeerida kooli õpilasi ÕE tegevustest; 

6.4.4 presidendi puudumise korral täita presidendi ülesandeid. 

6.5  Presidendi ja asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise 

ettepaneku võib teha Õpilasesindusele, kui: 

6.5.1 president ei ole  enam võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, 

tervisliku seisundi või muul sellisel põhjustel; 

6.5.2 presidendi või asepresidendi tegevus ei vasta kooli või ÕE põhimäärusele; 

6.5.3 presidendi või asepresidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet 

6.6  Presidendi/asepresidendi tagandamine toimub samas korras nende valimisega 

 

VII ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE LÕPETAMAINE 

7.1 ÕE lõpetab oma tegevuse juhul kui: 

7.1.1 ÕE liikmed avaldavad kirjalikult kooli direktorile sellekohast soovi. 

7.2 Otsuse ÕE tegevuse lõpetamise kohta kuulutab välja kooli direktor. 

 

VIII ÕPILASESINDUSE TAASELUSTAMINE 

8.1 ÕE tegevuse algatamise kohustus, juhul kui õpilased ise aktiivsust üles ei 

näita, lausub kooli juhtkonnal ja/või kooli huvijuhil. 

 

Kuupäev: 04.10.2019 

Käina Kooli direktor, Joel Pulk                       ÕE president, Tuuli Kruusmägi 


