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TÜRI PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
I Üldsätted
1.1. Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPKÕE) on kooli õpilasaktiivi ühendav vabatahtlik ühendus.
Õpilasesindusse kuuluvad aktiivsemad Türi Põhikooli 7.-9. klassi õpilased.
1.2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest (lepingutest)
kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel ja kooli õpilasesinduse põhimäärusest.
1.3.Õpilasesindus esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes riiklike ja
rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.4. Õpilasesindusel on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada oma
üritusteks kooli ruume ja võimaluse korral saada kooli poolt rahalist toetust.
1.5. Õpilasesindusel on õigus astuda Eestis ja välismaal tegutsevate ühingute või liitude
liikmeks, mille tegevus on kooskõlas tegevuse eesmärkidega.
II Eesmärgid
2.1. Türi Põhikooli Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. tõsta õpilaskonna vastutust, kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
2.1.5. luua, järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.6. seista hea õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.1.7. aidata sisustada õpilaste vaba aega;
2.1.8. suurendada noorte osalust kodanikuühiskonna arengus.
III Õigused ja kohustused
3.1. Türi Põhikooli Õpilasesinduse õigused:
3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel kokkuleppel kooli juhtkonnaga;
3.1.3 kasutada tasuta kooli ruume ja territooriumi;
3.1.4. kaitsta Türi Põhikooli Õpilasesinduse liikmete ja vajadusel ka teiste õpilaste huve
juhtkonna ja õppenõukogu ees;
3.1.5. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
3.1.6. algatada ja korraldada kooli üritusi , sündmusi ja projekte juhtkonna nõusolekul;
3.1.7. otsustada ja korraldada kooli õpilaselu küsimusi, mis seadusandlikult kuuluvad
õpilaskonna
pädevusse ning ei ole antud kellegi teise otsustada;
3.1.8. määrata vastavalt Türi Põhikooli Õpilasesinduse põhimäärusele oma esindaja, kellel on
õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel;
3.1.9. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt
ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
3.2. Türi Põhikooli Õpilasesinduse kohustused:
3.2.1. Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja
õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;.
3.2.2. Õpilasesindus annab arvamuse kooli arengukavale, õppekavale ja kodukorrale;
3.2.3. Õpilasesindus järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid;
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3.2.3. Õpilasesinduse liige peab täitma endale võetud õpilasesindusega seotud kohustusi;
3.2.4.Õpilasesinduse liige peab osalema õpilasesinduse koosolekutel;
IV Töökorraldus
4.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on Türi Põhikooli Õpilasesinduse põhimäärus:
4.1.1. põhimääruse võtab vastu õpilasesinduse koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2. Õpilasesinduse liikmed valitakse üheks õppeaastaks 7.-9. klassi õpilaste hulgast.
4.2.1.Õpilasesindusse esitab iga klass ühe õpilase, õpilase lahkumisel koolist esitab uue liikme ja
teavitab sellest õpilasesinduse juhatust;
4.2.2. Uue liikme staatuse kinnitab õpilasesinduse juhatus;
4.2.3. Õpilasesindus valib liikmete hulgast salajasel hääletusel presidendi, asepresidendi ja
sekretäri, kes moodustavad õpilasesinduse juhatuse;
4.2.4.Õpilasesinduse tegevus toimub üldjuhul väljaspool tundide aega. Kokkuleppel juhtkonna ja
aineõpetajatega ka tundide ajal.
4.4. Õpilasesinduse koosolekud:
4.4.1. õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu kolmandal nädalal;
4.4.2. õpilasesinduse juhatus kutsub koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord
õppeveerandi jooksul;
4.4.3. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 õpilasesinduse liikmetest või
kooli juhtkond või õpilasesinduse juhatus
4.4.4. õpilasesinduse koosoleku päevakord tehakse juhatuse poolt liikmetele teatavaks vähemalt
kolm päeva enne koosoleku toimumist. Liikmetel on õigus teha ettepanekuid päevakorra
täiendamiseks kirjalikus vormis hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva päeva lõpuks;
4.4.5. koosolekut juhatab president, tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel kõige
vanem hääleõiguslik esindaja;
4.4.6. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
4.5. õpilasesindus võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega igal liikmel on üks hääl;
4.5.1. õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
4.5.2. kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletuse teel;
4.6. kõik õpilasesinduse koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis,
protokollile kirjutavad alla president ja protokollija.
4.6.1. õpilasesinduse koosoleku protokollid säilitatakse vastavalt Türi Põhikooli
asjaajamiskorrale.
4.7. õpilasesinduse pädevuses on:
4.7.1. juhatuse liikmete valimine 7.-9.klassi õpilaskandidaatide seast;
4.7.2. presidendi volituste kinnitamine ja ennetähtaegne ametist vabastamine;
4.7.3. juhatuse ja presidendi aruannete kuulamine, nende kinnitamine ning nende tegevusele
hinnangu andmine;
4.7.4. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.7.5. põhimääruse muutmine;
4.7.6. piirkondliku või ülevabariigilise õpilasesinduste struktuuriga ühinemise otsustamine;
4.8. TPKÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja juhtkonda TPKÕE
liikmed, juhatus ja revident.
4.9. Türi Põhikooli õpilasesinduse liige:
4.9.1. liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
4.9.2. on kohustatud oma klassi õpilasesinduses toimuvast informeerima;
4.9.3. on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole;
4.9.4. võib igal ajal õpilasesindusest lahkuda, esitades selleks põhjendusega lahkumisavaldus
4.10. õpilasesinduse liikme võib esindusest välja arvata:
4.10.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.10.2. kui ta kahjustab kooli või õpilasesinduse mainet;
4.10.3. kui tema teod on vastuolus õpilasesinduse põhimääruse või muude otsustega.
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4.11. Iga liige on kohustatud:
4.11.1. täitma talle usaldatud ülesande;
4.11.2. kontrollima kogu kooli territooriumil, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea tava
või kooli sisekorraeeskirjaga;
4.11.3. võimalusel osa võtma kõigist õpilasesinduse koosolekutest.
V President
5.1. President valitakse õpilasesinduse juhatuse poolt salajasel hääletusel üheks aastaks.
5.2. presidendiks saab häälteenamusega, hääletus toimub ÕE koosolekul kui vähemalt 2/3
õpilasesinduse liikmetest on kohal;
5.3. presidendi ülesandeks on koordineerida õpilasesinduse tegevust ning juhatuse tööd.
5.4. Presidendi või õpilasesinduse liikmete pädevuses on:
5.4.1. osaleda kooli tervisenõukogu ja hoolekogu töös vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
5.4.2. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;
5.5. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3
õpilasesinduseliikmetest või juhatusest, kui:
5.5.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
5.5.2. presidendi tegevus ei vasta õpilasesinduse põhimäärusele või kooli põhimäärusele või ta ei
täida või rikub õpilasaktiivi volitusi;
5.5.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või õpilasesinduse mainet.
VI Asepresident
6.1. Asepresident valitakse õpilasesinduse juhatuse poolt salajasel hääletusel üheks aastaks.
Valituks osutumiseks on vajalik lihthäälteenamus.
6.2. Asepresident vastutab õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest.
6..3. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
6.4. Asepresident võib esindada õpilasesinduse liikmeid vastavate volituste alusel.
6.5. Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3
õpilasesinduse liikmetest, õpilasesinduse juhatusest või õpilasesinduse president samadel
asjaoludel kui toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või asendamine
VII Juhatuse liikmed, nende ülesanded
Juhatuse liikmed:
7.1Juhatusse kuuluvad president, asepresident, protokollija.
Juhatuse valimine
7.1.1. Juhatus valitakse õpilasesinduse poolt demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks.
õpilasesinduse president valitakse kevadel märtsis-aprillis. Valitud presidendi ametiaeg algab
uue õppeaasta algusest.
7.1.2.õpilasesinduse asepresident ja juhatus valitakse sügisel esimeste koosolekute jooksul
VIII Tegevuse lõpetamine
8.1.Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks teeb õpilasesinduse esimees,
üks kolmandik õpilasesinduse liikmetest või kooli juhtkond.
8.2. Ettepanek otsuse tegemiseks esitatakse kooli direktorile.

