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1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Jõhvi PK Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli 4.- 9. klassi õpilastest moodustatud alaliselt 

tegutsev koolisisene organ, kuhu kuulub igast klassist vähemalt 1 õpilane. 

1.2. Jõhvi PK ÕE tegevuse õiguslikuks aluseks on kõik haridusalased õigusaktid, Jõhvi PK 

põhimäärus ja käesolev põhimäärus. 

1.3. ÕE põhimääruse kinnitab Jõhvi Põhikooli direktor. 

1.4. ÕE otsusega ja direktori nõusolekul võib põhimääruse punkte muuta või lisada uusi punkte. 

1.5. ÕE tööd kureerib ja kontrollib kooli huvijuht. 

 

2. ÕE ÜLESANDED 
2.1. Jõhvi Põhikooli traditsioonide järgimine ja arendamine. 

2.2. Organiseerida ja/või koordineerida õpilasüritusi. 

2.3. Esindada Jõhvi PK väljaspool kooli. 

2.4. Vahendada informatsiooni klassidele. 

2.5. Kujundada vajadusel seisukohad õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes. 

 

3. ÕE ÕIGUSED 
3.1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse ja vajadusel ta tagasi kutsuda. 

3.2. Määrata vastavalt vajadusele 8.-9. klassist kaks esindajat, kellel on juhtkonna nõusolekul 

õigus osaleda Jõhvi Põhikooli õppenõukogu töös või teistel koosolekutel. 

3.3. Saada kooli juhtkonnalt õpilasesinduse tööks vajaliku informatsiooni. 

3.4. Avaldada ÕE informatsiooni ja teadaandeid selleks ettenähtud kohtades. 

3.5. ÕE tööks kasutada kooliruume ja tegevuse toetuseks saada koolilt materiaalset toetust. 

3.6. Pidada koosolekuid üks kord kuus tundide ajal, kuid mitte rohkem, kui üks koolitund  

korraga. 

3.7. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule, ja hoolekogule. 

3.8. Teha koostööd teiste õpilasesindustega ja noorteorganisatsioonidega. 

 

4. ÕE TÖÖKORD JA JUHTIMINE 
4.1. ÕE tegevuse aluseks on Jõhvi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus. 

4.1.1. Põhimääruse projekti võtab vastu ÕE esimesel koosolekul lihthäälte enamusega. 

4.1.2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt. 

4.2. ÕE liikmed valitakse õppeaasta alguses hiljemalt 30. septembriks klassides toimuva 

hääletustulemuste põhjal; ÕE-ga saab õpilane liituda ka enda soovil. 

4.3. ÕE liikmed valivad iga õppeaasta septembrikuus enda hulgast presidendi. Presidendi 

valimisel peab kohal olema vähemalt 2/3 ÕE liikmetest. 

4.3.1. Presidendi ülesanne on koordineerida ÕE tööd. 

4.3.2. Presidendil on õigus volitada teisi ÕE liikmeid oma ülesandeid täitma. 

4.3.3. Kui vähemalt 1/3 ÕE liikmetest leiab, et president ei tule oma tööga toime, on neil õigus  

nõuda presidendi kordusvalimisi. 

4.4. ÕE koosolekuid on õigus kokku kutsuda ÕE presidendil, huvijuhil ja erandkorras nelja 

liikme ühisel ettepanekul. 

4.5. ÕE juhtimise organ on juhatus, mis koosneb 5-st liikmest, kes valitakse septembrikuu 

jooksul. 

4.5.1. Juhatuse ülesandeks on viia ellu ÕE otsused. 

4.5.2. Kui vähemalt 1/3 ÕE liikmetest leiab, et juhatus ei tule oma tööga toime, on neil õigus  

nõuda juhatuse kordusvalimisi. 
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4.6. ÕE liikmed valivad enda seast protokollija, kelle ülesandeks on koosolekuid protokollida, 

tagada nende õigsus ja kättesaadavus kõikidele ÕE liikmetele. ÕE protokolle on õigus 

avalikustada ÕE presidendid nõusolekul. Kooli õpilased ja õpetajad võivad soovi korral 

protokollidega tutvuda, esitades sellekohase palve ÕE presidendile, kui presidendil on 

mõjuvatel põhjustel õigus palvest keelduda. 

4.7. ÕE koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda kuus, soovituslikult sagedamine. 

4.8. ÕE volitused kehtivad 1. september – 31. august. 

5.9. Igal ÕE liikmel on koosolekul 1 hääl. Hääletamised toimuvad avalikult. 

 

5. ÕE KOHUSTUSED 
5.1. ÕE liikmed on kohustatud järgima põhimäärust. 

5.2. ÕE liikmed on kohustatud osalema aktiivselt ÕE koosolekutel ja osa võtma ÕE tööst. 

5.3. ÕE liikmed peavad olema koolile lojaalsed. 

5.4. ÕE liikmed peavad püüdma olla kaasõpilastele eeskujuks. 

5.5. ÕE peab kinni pidama direktori ja ÕE vahelisest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest. 

5.6. Liikmed vastutavad ÕE toimimise ja aktiivse tegevuse eest. 

 

6. ÕE-st VÄLJAHEITMINE EHK TAGANDAMINE JA 

TAGASIASTUMINE 
6.1. Tagasiastumine on võimalik liikme soovil igal ajal. 

6.2. Väljaheitmise põhjuseks on ebaõpilaslik käitumine, kriminaalkorras karistamine ja kooli au 

kahjustav käitumine, kaasa arvatud koolivälisel ajal ja territooriumil. 

6.3. Tagandamise aluseks võib olla ka väga passiivne osalemine ÕE töös (põhjuseta puudumine 

kolmel koosolekul järjest) ning vastutuse mittetäitmine  

6.4. Tagandatud või tagasiastunud liikme koht asendatakse uue liikmega samast klassist.  

 

7. ÕE JUHENDAJA ROLL 
7.1. ÕE tegevust koordineerib ja juhendab huvijuht. 

7.2. Juhendaja ei koosta koosolekute päevakava, sisulise töö kohustus lasub ÕE liikmetel ja 

eelkõige juhatusel. 

7.3. Juhendajal on nõustaja, koordineerija, järelevaataja ja info edastaja roll. 

 

 

 


