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TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI 

ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS  
 
 
1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Tartu Jaan Poska 

Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad kooli 

ühiskondlikult kõige aktiivsemad õpilased, kellel on aega ja tahtmist edendada koolielu. 

Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

1.2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE 
 

vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 

1.3. ÕE esindab kooli õpilaskonda koolisisestes kui ka koolivälistes suhetes ja teeb ettepanekuid 

kooli juhtkonnale seoses õppetöö korraldusega ning muudes kooliga seotud küsimustes. 

1.4. ÕE otsustab ja korraldab vastavalt oma pädevusele kooli õpilaseluga seotud küsimusi, kui 

need ei ole seaduse või muu õigusaktiga antud kellegi teise otsustada ja korraldada. 

1.5. Arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi ning vastavalt võimalustele nähakse kooli 

eelarves ette vahendid ÕE tegevuste rahastamiseks. 

1.6. ÕE ei ole juriidiline isik. ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada 

Jaan Poska Gümnaasiumi rekvisiite, kooli ruume ja territooriumi. ÕE tegutseb aadressil 

Vanemuise 35, Tartu, 51014. 

 
2. EESMÄRGID 

 

2.1. ÕE eesmärkideks on: 
 

2.1.1. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele; 
 

2.1.2. kaitsta õpilaste huve ja õigusi; 
 

2.1.3. arendada õpilaste teadlikust nii kooli, kui üldisemalt haridusse puutuvatel teemadel; 
 

2.1.4. suurendada noorte osalust haridust ja kooli puudutavate otsuste tegemisel aidates kaasa 

kodanikuühiskonna arengule. 

2.1.5 Elavdada koolielu erinevate ürituste näol.  

  

3. ÕPILASESINDUS 
 

3.1. ÕE liikmed valitakse iga kooliaasta esimese õppeperioodi jooksul     
ning liikmeks saab kandideerida iga JPG õpilane. 
 
3.1.1 ÕE liikmeks saamiseks tuleb kandideerida, see järel läbida vestlusvoor ning sooritada 

edukalt konkurss.  
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  3.2. Kooliaasta kestel võib ÕE koosoleku otsusega valida ÕE-sse lisaks kuni 5 liiget 

  kandideerimisavalduse alusel, juhul, kui mõni liige on ÕE-st lahkunud.  

3.3. ÕE liikme volitused kestavad järgmise kooliaasta ÕE liikmete valimiseni esimesel 

õppeperioodil. 

3.4. ÕE liikme volitused saab lõpetada ÕE juhatus mõjuval põhjusel või kui tema nimi 

kustutatakse kooli õpilaste nimekirjast. Õpilasesinduse liikme saab tagasi kutsuda teda volitanud 

klassi või ÕE koosoleku otsusega. 

3.5. ÕE koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, ÕE põhimäärust ja ÕE liikmeid 

puudutavad otsused 2/3 häälte enamusega. Kõik koosolekud on avalikud juhul kui juhatus ei 

otsusta teisti. 

3.6. ÕE  koosolekud  toimuvad  vastavalt  vajadusele,     aga  mitte  harvem  kui  kaks  korda 

perioodis. 

Ettepaneku  ÕE  koosoleku  kokkukutsumiseks  võib  teha  ÕE  esimees,  1/3  õpilasesinduse 

liikmetest või kooli direktor. Kooliaasta esimese koosoleku võib kokku kutsuda iga ÕE juhatuse 

liige. 

 
4. TOIMKONNAD  

 

4.1. Oma eesmärkide paremaks saavutamiseks moodustab ÕE-e infotoimkonna ja 

kultuuritoimkonna. 

4.2. Mõlemad toimkonnad valivad endale esimehe ja aseesimehe. 
 

4.2.1.Toimkonna esimees kutsub kokku toimkonna koosolekud, korraldab toimkonna tööd ja 

koostab toimkonna töö aastaaruande. 

4.2.2. Aseesimees asendab esimeest viimase puudumisel ja protokollib toimkonna koosolekuid. 
 

4.3. Erinevate ülesannetega paremaks tegelemiseks võib toimkond moodustada töörühmi, 

kaasates nendesse ka mitte õpilasesinduse liikmeid. 

4.4. Infotoimkond ülesandeks on tegeleda eelkõige õppetöösse ja üldisesse koolikorraldusse 

puutuvaga. 

4.4.1. Infotoimkonnas on vähemalt 7 ÕE liiget. 
 

4.4.2. Infotoimkonna liikmed vahendavad neid valinud klassi arvamusi ja seisukohti õppetöösse 

ja koolikorraldusse puutuvates küsimustes ÕE-le. 

4.5. Kultuuritoimkonna ülesandeks on eelkõige õpilasürituste korraldamine, suuremate kooli 

ürituste korraldamisele kaasaaitamine ja muu kooli igapäevaelu mitmekesisemaks muutmine. 

 

5. ÕPILASESINDUSE JUHATUS 
 

5.1. ÕE juhatus esindab Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaskonda ÕE koosolekutevahelisel 

perioodil. 
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5.2. ÕE juhatus  on  5-7  liikmeline.  ÕE  juhatuses  on  vähemalt  üks  liige  kümnendatest  ja 

üheteistkümnendatest ja kaheteistkümnendatest klassidest. 

5.3. ÕE juhatuse liikmed valitakse ÕE uue koosseisu esimesel koosolekul üldhäälte enamusega. 

ÕE juhatusse kuuluvad ÕE juhatuse valimistel kolm enim hääli saanud õpilast ja toimkondade 

esimehed ametikoha järgi. 

5.3.1.  Kui  kirjeldatud  viisil  valitute  hulgas  ei  ole  kümnendate  või  üheteistkümnendate või 

kaheteistkümnendate klasside esindajat, kuulub juhatuse koosseisu ka enim hääli saanud vastava 

klassiastme esindaja. 

5.4. Juhatus valib juhatuse esimehe, aseesimehe ja sekretäri. 
 

5.4.1. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, vastutab ÕE vara haldamise ja arvestuse eest. 

Koostab ÕE aastaaruande. 

5.4.2. Sekretär protokollib juhatuse koosolekuid ja peab arvestust ÕE liikmete üle. 
 

5.5. Juhatus nimetab õpilaste esindajad kooli õppenõukogusse ja hoolekogusse. 
 

5.6.  ÕE  juhatuse  koosolekud toimuvad  vastavalt  vajadusele,  aga  mitte  harvemini  kui  kord 

õppeperioodis. 


