
Kehtestatud direktori 10.aprilli 2019.a. käskkirjaga nr 2-III 

Õpilasesinduse põhimäärus kehtestatakse  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 60 lõike 4 alusel.  

 
 
 
 
 
 

NARVA ÕIGEUSU HUMANITAARKOOLI  

ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

 I ÜLDSÄTTED 
 

1. Narva Õigeusu Humanitaarkooli (edaspidi kooli) Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli 

vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 8.-12.klasside õpilased. 

2. ÕE liikmed juhinduvad oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja ÕE 

vahelistest kokkulepetest, ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

3. ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus, mille kiidab heaks kooli juhtkond ning kinnitab 

kooli direktor. 

4. ÕE valib üldkoosolekul hääletamise teel juhatuse, kes koordineerib ÕE tööd kogu 

õppeaasta jooksul. 

5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 8.-12.klasside registreeritud ÕE 

liikmetest. 

6. ÕE-l on õigus korraldada juhatuse liikmete ennetähtaegne vabastamine ja ümbervalimised, 

kui nad ei täida oma ülesandeid või on kahjustanud ÕE või kooli mainet. 

7. ÕE koosoleku otsused fikseeritakse protokollis. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil 

kooli õpilastel, juhtkonnal, õppenõukogul ja hoolekogul. 

 

II ÕE EESMÄRGID 

ÕE tegevuse eesmärkideks on:  

1. Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi; 

2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele; 

3. tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet;  

4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes 

õpetajatega ja kooli juhtkonnaga; 

5. arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel; 

6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest; 

7. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

8. koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja 

sisustamiseks; 

9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 

 

III ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

1. ÕE järgib kooli põhimäärust, sisekorraeeskirju, ÕE põhimäärust ja peab kinni kooli 

juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest. 

2. Edastab informatsiooni ja kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkonnale, 

hoolekogule ja õppenõukogule vastava nõude esitamisel. 



3. Vastutab ÕE poolt korraldatud õpilastegevuse eest koolis ja väljaspool kooli. 

4. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha 

ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks. 

5. ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Narva Õigeusu Humanitaarkooli tegevust 

korraldavate dokumentidega. 

 

Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus: 

1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 

2. olla esindatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus; 

3. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli 

juhtkonnaga; 

4. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma 

tegevuse korraldamiseks; 

5. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli; 

6. viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida ja teha ettepanekuid; 

7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal; 

8. esindada kooli õpilaste huve teistes organisatsioonides; 

9. luua uusi traditsioone ja samal ajal jälgida väljakujunenud traditsioone; 

10. algatada ja korraldada erinevaid üritusi ja projekte;  

 

IV SISEKORRALDUS 

 

ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus, mille võtab vastu ÕE koosolek 

lihthäälteenamusega ning jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.  

 

ÕE koosolekud: 

1. Kooli õpilaste kõrgemaks esindusorganiks on ÕE üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt 

üks kord kolme kuu jooksul. 

2. Iga õppeaasta alguses, septembrikuu jooksul, võib iga 8. - 12.klassi õpilane liituda ÕE-ga. 

3. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kolme nädala jooksul. 

4. ÕE üldkoosolek valib üheks õppeaastaks esimehe, aseesimehe ja sekretäri, kinnitab ÕE 

tööplaani. 

5. ÕE esimees juhib ÕE tööd ja koosolekuid, on vahelüliks õpetajate ja õpilste vahel.  

6. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli 

juhtkond või ÕE juhatus ja sellest teatatakse ette vähemalt 3 päeva ÕE stendil ja infolistis. 

7. ÕE koosoleku päevakord tehakse juhatuse poolt klassidele teatavaks vähemalt kolm päeva 

enne ÕE koosoleku toimumist. Klassidel on õigus teha ettepanekuid päevakorra 

täiendamiseks kirjalikus vormis hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva päeva lõpuks. 

8. Koosolekut juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees, viimase puudumisel kõige 

vanem hääleõiguslik esindaja, koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE 

liikmetest. 

9. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega, kus igal ÕE liikmel on üks hääl. 

10. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud kõik isikuvalimised 

koosolekul tehakse salajase hääletuse teel. Juhul, kui hääled jagunevad 50:50, siis viimase 

otsuse langetab esimees. 



11. Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla 

koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollidega on võimalik tutvuda kõikidel ÕE 

liikmetel ning kooli juhtkonnal.  

12. ÕE tegevus võib toimuda nii pärast tunde kui ka tundide ajal vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga. 

 

V VARA JA FINANTSEERINGUD 

  ÕE korraldatavate ürituste finantseerimine toimub kooli eelarvest. 

 

  VI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

1. ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada ÕE üldkogu vastava hääletuse tulemusena. 

2. ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada juhul kui, ÕE juhatus ei ole kinni pidanud ÕE 

põhimäärusest või on mingil muul moel põhjustanud koolile kahju. 

 

 

 

 

Tatjana Babanskaja 

Narva Õigeusu Humanitaarkooli 

direktor 

 

 


