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1. Üldsätted 

1.1. Vaida Põhikooli (lühend VPK) õpilasesindus on kooli õpilaskonna esindusorganisatsioon.                                                           

1.2. Ametlik nimetus on Vaida Põhikooli õpilasesindus (lühend VPKÕE). 

1.3. VPKÕE juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel VPK õpilaste enamuse tahtest, 
VPKÕE põhimäärusest, VPK põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

1.4. VPKÕE eesmärgiks on:  

- kaasaaitamine; 

- õppetöö ja koolielu korraldamisele, koolielu probleemide lahendamisele; 

- õpilaste vabaaja veetmise korraldamisele, koolisiseste sündmuste korraldamisele; 

- õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine; 

- õpilaste vastutustunde tõstmine; 

- üksteist austavate käitumistavade kujundamine. 

1. 5. VPKÕE eesmärkide saavutamiseks:  

- koostatakse õppeaasta alguses tegevuskava käesolevaks õppeaastaks poolaasta kaupa; 

- algatatakse ja viiakse läbi projekte; 

- viiakse läbi küsitlusi õpilaskonna hulgas. 

 

2. Liikmeskond ja struktuur 

2.1 VPKÕE valitakse üheks õppeaastaks. 

2.2 VPKÕE liikmete valimised toimuvad klassides hääletamise teel. 

2.3 VPKÕE liikmed valitakse teise õppenädala lõpuks; valimistulemused teeb avalikuks kooli 
huvijuht. 

2.4 VPKÕEsse valitakse igast klassist 2 liiget, soovituslikult 1 tüdruk ja 1 poiss;  huvijuhi 
ettepanekul kuulub ÕE-sse  1 lisaliige kooli ajalehe toimetusest ja 1 lisaliige sündmuste 
tehnilise poole eest vastutajana. 



2.5 VPKÕE liige on kohusetundlik, teisi arvestav, sõbralik, kooli väärtushinnanguid austav 
õpilane. 

2.6 Lahkuva VPKÕE ja ÕP volitused lõpevad vastavalt uue VPKÕE ja ÕP volituste kehtima 
hakkamisel peale VPKÕE nimekirja avalikustamist kooli kodulehel ja kooli stendil. 

2.6 VPKÕE  valib enda seast üheks õppeaastaks õpilaspresidendi (lühend ÕP) ja 
õpilasasepresidendi (lühend ÕAP), kelleks võib olla 6.-9. klassi õpilane. 

2.7. Õpilaspresident on 6. -9. klassi õpilane. ÕP ülesanneteks on:  

- õpilasesinduse töö koordineerimine; 

- koosolekute toimumisest teavitamine; 

- õpilasesinduse poolt tehtud otsustest teavitamine; 

- hoolekogu töös osalemine; 

- õpilasesinduse ettepanekute, avalduste edastamine  kooli direktorile või kooli juhtkonnale. 

2. 8. Õpilasasepresident on 6. -9. klassi õpilane, kes täidab ÕP ülesandeid viimase 
puudumisel.  

 

3. Õigused 

3.1 VPKÕE on õigus luua sidemeid teiste õpilaskondade ja organisatsioonidega. 

3.2 Moodustada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole 
vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega. 

3.3 Osaleda koolielu probleemide lahendamises. 

3.4 Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ning analüüsida nende tulemusi ning sellest tulenevalt teha 
ettepanekuid kooli direktorile. 

3.5 Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuhiga kooli direktori nõusolekul 
kaasates teisi kooli õpilaskonna liikmeid. 

3.6 Avaldada oma teadaandeid koolistendil, kooli kodulehel ja ajalehes. Kajastades te 

3.7 Kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi 
jm. vahendeid. 

 

4. Kohustused ja vastutus 

4.1 VPKÕE kohustub kaitsma objektiivselt õpilaste huve. 

4.2 Kohustub kinni pidama koolidirektori ja VPKÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest 
kokkulepetest. 



4.3 VPKÕE kohustub edastama informatsiooni ja aru andma oma tegevusest: 

- õpilaskonnale vastava klassi esindajate kaudu peale iga koosolekut; 

- direktorile ÕP või ÕAP kaudu vähemalt kaks korda õppeaastas. 

 

5. Koosolekud 

5.1 VPKÕE saab kokku tekkinud küsimuste lahendamiseks ning informatsiooni jagamiseks 
iga õppenädala jooksul ühel kokkulepitud vahetunnil. 

5.2 Pikemad koosolekud toimuvad kord õppeveerandis ja nendest annab teada ÕP vähemalt 
seitse päeva enne koosoleku toimumist. 

5.3 VPKÕE erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt 2/3 liikmetest 
või kui on tekkinud olukord, mis vajab kohest lahendamist. 

5.4 Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50%+1 VPKÕE liiget. 

5.5 VPKÕE koosolekuid juhib VPK huvijuht. 

5.6 VPKÕE koosoleku pädevuses on: 

5.6.1 õpilaspresidendi valimine õppeaasta esimesel koosolekul; 

5.6.2 õpilasasepresidendi valimine õppeaasta esimesel koosolekul; 

5.6.3 koosolekute protokollija valimine õpeaasta esimesel koosolekul; 

5.6.4 liikmetele ülesannete määramine; 

5.6.5 liikmete aruannete, ettepanekute kuulamine, arutamine ja heakskiitmine; 

5.6.6 töörühmade moodustamine ja nendele juhtide määramine; 

5.6.7 avalduste tegemine kooli direktorile; 

5.6.8 vajadusel põhimääruse muutmine. 

5. 7 Koosolekud protokollitakse, protokollid asuvad  paberkandjal huvijuhi ruumis ning on 
kõigile tutvumiseks avaldatud kooli kodulehel. 

 

6. Põhimääruse kehtestamine, muutmine 

6.1 VPKÕE tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud õpilasesinduse 
koosolek VPK määruses sätestatud korras. 

6.2 VPKÕE põhimääruse kinnitab VPK direktor käskkirjaga. 



6.3 Parandusettepanekuid võivad VPKÕE põhimäärusesse algatada õpilaskonna kõik liikmed, 
koolidirektor ja hoolekogu. 

6.4 Parandusettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise VPKÕE koosolek 
lihthäälte enamusega. 

6.5 VPKÕE põhimääruse muudatused kinnitab VPK direktor käskkirjaga. 

6.6 VPKÕE põhimäärus või selle parandused jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast 
paranduste kinnitamist VPK direktori käskkirjaga. 

 

7. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine 

7.1 VPKÕE tegevus lõpetatakse juhul, kui selleks on soovi avaldanud 2/3 kooli 
õpilaskonnast. 

 

 

 

 

 

 


