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TARTU EMAJÕE KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Õpilasesindus luuakse koolis õpilastele organiseerimistöö kogemuste 

andmiseks ning kaasõpilaste huvide esindamiseks (kooli tasandil). 

1.2. Tartu Emajõe Kooli õpilasesindus on Tartu Emajõe Kooli õpilaste poolt 

moodustatud organisatsioon.  

1.3. Ametlik nimetus on Tartu Emajõe Kooli õpilasesindus, lühendina TEK ÕE. 

1.4. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses esinduse põhikirjast, mis võetakse 

vastu asutamiskoosolekul lihthäälte arvestusega. Muudatusi põhikirjas saab 

teha koosolek, millest võtab osa vähemalt ¾ liikmete arvust. 

 

2. Õpilasesinduse koosseis 

2.1. Õpilasesindus koosneb 4.-13. klasside poolt valitud esindajatest nii, et iga 

klass oleks võimalusel esindatud vähemalt ühe liikmega. Kui mõnest klassist 

ei leita esindajat, võib ühest klassist kuuluda õpilasesindusse mitu esindajat. 

Esindusse kuulub ka vähemalt üks õppenõukogu liige, kes vahendab esinduse 

otsuseid ja ideid õpetajatele ja direktsioonile.  

2.2. Esindust juhivad õpilasesinduse president ja asepresident. 

2.3. Liikmeksolek õpilasesinduses on vabatahtlik. Liige loetakse esindusest välja 

astunuks niipea, kui ta on esitanud sellesisulise kirjaliku või suulise avalduse. 

2.4. Õpilasesindusest arvatakse välja, kui liige ei täida Tartu Emajõe Kooli 

kodukorra ja õpilaskodu kodukorra reegleid, riiklikke üldkehtivaid käitumis- 

ja kõlblusnorme, endale võetud kohustusi õpilasesinduses. 

2.5. Õpilasesindusest välja arvamine toimub salajasel hääletusel.  

 

3. Tegevuse eesmärgid 

3.1. Õpilaste hea hariduse saamine. 

3.2. Oma kooli õpilaste huvide kaitsmine igal tasandil. 
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3.3. Koostöö direktsiooni, hoolekogu, õpetajate, õpilastega. 

3.4. Õpilaste koolielu aktiivsemaks muutmine tunnivälisel ajal. 

3.5. Koolis toimuvate sündmuste ja reformide tutvustamine kaasõpilastele. 

3.6. Vajadusel kooli esindamine. 

3.7. Osalemine oma liikmete kaudu kooli ja hoolekogu tegevuses. 

3.8. Aitab kujundada kooli oma nägu. 

3.9. Täita Eesti Õpilasesinduste Liitu kuulumisega seotud kohustusi. 

3.10. Seisukohtade kujundamine Tartu Emajõe Kooli haridust puudutavatest 

dokumentidest. 

 

4. Õpilasesinduse töökoosolekud 

4.1. Õpilasesinduse üldkoosolek toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. 

4.2. Õpilasesinduse koosolek toimub iganädalaselt liikmete poolt kindlaks 

määratud ajal ja kohas. 

4.3. Õpilasesinduse koosolekustest võtavad osa kõik liikmed.  

4.4. Kõikidel Tartu Emajõe Kooli õpilasesindusse mittekuuluvatel õpilastel ja 

õppenõukogu liikmetel on võimalik osaleda koosolekul vaatlejana, kuid seda 

eelnevalt ette teatades ning õpilasesinduse nõusolekul.  

4.5. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku siis, kui selleks on tekkinud 

kiireloomuline vajadus. 

 

5. Hääletamine 

5.1. Igal liikmel on üks hääl. 

5.2. Õppenõukogu liikme esindajal on samuti üks hääl.  

5.3. Vaatlejal ei ole õigust hääletada. Esindus võib arvestada vaatleja soove. 

 

6. Valimised 

6.1. Õpilasesinduse presidendi ja asepresidendi valimised toimuvad õppeaasta 

alguses salajase hääletamise teel.  
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6.2. Õpilasesinduse liikmed valitakse üheks õppeaastaks. 

6.3. Kui klass soovib, võib ta vahetada oma esindajat õpilasesinduses. 

6.4. Õpilasesindus valib presidendi ja asepresidendi salajasel hääletamisel. 

6.5. Õpilasesindus valib koosolekute protokollija vabatahtlikkuse alusel. 

6.6. Presidendi ja asepresidendi ümbervalimine toimub siis, kui vähemalt 3/4 

liikmetest seda soovib. 

 

7. Põhikirja muutmine 

7.1. Muudatused põhikirjas tehakse siis, kui seda soovib vähemalt 2/3 liikmetest. 


