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Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus 

 

1. Õpilasesindus (ÕE) 

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 9.-12. klasside õpilaste 

poolt valitud esindajad (1-2 liiget igast klassist). 

Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli arengukavast, kooli 

üldtööplaanist, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse 

põhimääruses sätestatust ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Õpilasesindusel on vastavalt kokkuleppele kooli 

juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite, luua sotsiaalmeedias  kooli nime 

alt ÕE grupp ja kasutada kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt 

eraldatud vahendeid. Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks. 

 

2. Tegevuse eesmärgid 

 Toetada täiskasvanute gümnaasiumidest alguse saanud õppijate saadikute liikumist, mille 

eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut, koostöös ANDRAS-ga. 

 Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hea hariduse kvaliteedi, 

õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest. 

 Järgida ja edendada kooli traditsioone. 

 Kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes koolitöötajatega 

ja avalikkusega. 

 Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel: õppijate saadikute tugigrupp, klassivanem 

kes kuulub õpilasesindusse. 

 

3. Õpilasesinduse pädevus 

 Esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti 

väljaspool kooli. 



 Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule PGS §17. 

 Moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel 

ja korras mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud 

juriidilise isiku staatust omamata. 

 Astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd 

õpilasesinduse kaudu.  

 Otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse 

alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel 

kellegi teise otsustada ja korraldada. PGS§ 60. 

 Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, 

õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava ja selle 

muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele ja õppenõukogule PGS§67. 

 Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule ja õpilasesindusele PGS§68. 

 Vajadusel koostab kooli reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid. 

 Algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte. 

 Teeb ettepaneku õpilaste tunnustamiseks TÕN raames. 

 Esindab kooli TÕN raames, ANDRAS-e üritustel jm. 

 Teeb koostööd teiste täiskasvanute gümnaasiumidega. 

 Peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest. 

 

4. Protseduurireeglid 

President 

 President valitakse ametisse õppeaasta alguses õpilaste poolt lihthääletuse teel. 

 President esindab ÕE vaateid kooli hoolekogus. 

 President koordineerib ja vastutab ÕE toimimise ja tegevuskava täitmise eest.  

 Presidendil on õigus kutsuda kokku ÕE koosolek.  

  ÕE otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.  

 ÕE koosolekud protokollitakse ja protokollid säilitatakse vastavalt TVTG 

asjaajamiskorrale.  

 



5.  Tegevuse lõpetamine  

 ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu ÕE põhimäärusega,  Eesti Vabariigi 

seadusandlusega. 

 


