PAIDE HILLAR HANSSO O POHIKooLI OPILASE SIIIDUSE pOTTTuA.,inus
g

t. Utosetteo
(1) Paide Hillar Hanssoo pdhikooli Opilasesindus (edaspidises tekstis 0f; on kooli Opilaste
vabatahtlik esindus, mille liikmed on 6.-9. klassi Opilased. Liikmeid on kokku kuni 17
ning soovituslikult igast klassist viihemalt iiks esindaja.
(2)

OE on kooli

dpilaskonna k6rgeim juhtorgan, mis llhtub Eesti Vabariigi
seadusandlusest, kooli p6himti2irusest ning kodukorrast, heast tavast, 0p
pShimiiiirusest, kokkulepetest juhtkonna ja hoolekoguga.

(3) 0E ei ole juriidiline isik. Kokkuleppel kooli direktoriga on OE-l voimalus ka-sutada
kooli rekvisiite ning kooli arveldusarvele kantud sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid.
(4) OE tegevus toimub vflljaspool 6ppetti6d ja -aega, vZilja arvatud erandjuhud, mis
koosk6lastatakse eelnevalt kooli juhtkonna ja dpetajatega.
(5) OE on moodustatud miiiiramatuks ajaks, selle liikmeskond valitakse iga gppeaasta
alguses, uus juhatus valitakse iga Sppeaasta l6pus.
(6) Aastaplaan kinnitatakse liikmeskonna poolt dppeaasta alguses
vaadatakse iile 6ppeaasta jooksul, sh. jaanuaris.

ning

vajadusel

(7) OE postiaadress on Paide linn, Kooli tn 1,72718.
$ 2.

Eesmiirgid ja tegevused.
'$r
(1) 0E eesm[rgid on:
l) kooli6pilaste 6iguste, huvide ja arvamuste esindamine;
2) kaasa aidata hariduse kvaliteedi, Spikeskkonna parandmise ja Opimotivatsiooni
t6stmisele;
3) koolitraditsioonide jiirgimine, loomine ja arendamine, 5ppet66, koolielu ja
huvitegevuses kaasa aitamine;
; 4) vahendada Spilaste probleeme juhtkonna, hoolekogu ja Opilaskonna kaudu;
5) noorte osaluse suurendamine ja kodanikuiihiskonna arengule kaasaaitamine;
6) kooliOpilaste omaalgatuse soodustamine ja vastutustunde suurendamine;

7) teha koost66d oma

partneritega, teiste koolide, Paide linnaga ja

katusorganisatsioonide ga.

(2) Oma eesm?irkide tiiitmiseks on 6E kohustused ja vastutused:
. l) t6statada dpilasprobleemide arutelusid ning kajastada oma tegevust kooli
infokanalites;
2) osaleda huvipooltega kokkuleppel Opilasi jalvdi Oppetdtid puudutavate koolisisestel
ndupidamistel;
3) volitada esindaja kooli laiendatud juhtkonna koosseisu ja hoolekogusse;

4) algatada ja korraldada koos kooliaktiiviga stindmuseid ja projekte;
5) koostada Opilasesinduse aastaplaani;
6) saada koolilt v6imaluste piires vahendeid ja ainelist abi;

algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustada, kuidas kasutada
korjanduse v6i annetuse teel laekunud summasid;
8) viia sisendi saamiseks l6bi Sppetdii ja koolikorralduse parandamiseks kiisitlusi

7)

6pilaste seas ja analiiiisida nende tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid
vastavatele isikutele;
9) luua sidemeid teiste koolide dpilasesindustega ja katuseorganisatsioonidega iile
riigiliselt j a rahvusvaheliselt;
l0) informeerida Spilasi nende 6igustest ja kohustustest;
l l) pidada kinni kooli juhtkonna heast tavast ja Opilasesinduse vahelistest
kokkulepetest;

12) jargida kooli pohimiiiirust, kooli kodukorda, ning teisi koolielu reguleerivaid
eeskirju;
13) osaleda Spilasi puudutavate dokumentide vliljatdiitamise ja t2iiendamise juures;
$ 3.

Tttit korraldamine.
(l) OE tegevuse aluseks on 6E pdhimiiarus, millega peavad.olema tutvunui k6ik OE
liikmed.

(2) P6him2i6ruse muutmine ja tiiiendamine on pidev protsess, ettepaneku pOhimiiiirust
muuta v6ib teha iga OE liige v6i kooli juhtkonna liige.
(3) Pohimziiiruse muudatusettepanekud v6tab vastu 6E lihthiialteenamusega.

ja

selle uuendamise ettdpanekuid koostab
kooskdlastamiseks kooli direktorile.

(4) OE p6himfiiiruse

6E ja esitab need

(5) P6himA6ruse ja selle muudatused kiidetakse heaks kooli hoolekogus ning seejlrel
kinnitab Oe ponima[ruse direktor.

(6) OE korraldab enda t66d liihtuvalt Oppeaasta alguses koostatud

ja

vastu vdetud

aastaplaanist.

(7) OE aastaplaani koostamisel lahtutakse eelnevate 6E kooiseisude soovitustest,
pikaajalistest eesmzirkidest 6E t66s ning uue koosseisu jaoks olulistest p?ievakorras
olnud 5ppet66, koolielu ja huvitegevusega seotud teemadest.
$ 4.

Koosolekute regulatsioon.
(1) Infovahetuse koosolekud toimuvad korra n[dalas iihe pikema vahetunni ajal ning
vajadusel v6ib neid 'dra jdttav6i lisaks teha 6E juhatus vdi huvijuht;

(2) 0E koosolekud toimuvad viihemalt korra kuus, need protokollitakse,

otsused

kinnitatakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

sailitatakse ning nendega on 6igus tutvuda kogu Opilaskonnal.
Vajadusel saab lisateavet 6E liikmetelt;

6E protokollid

(3) koosolek on otsustusvdimeline juhul, kui kohal on 50%+1 OE liikmetest. 6E otsused
vdetakse vastu lihth6iilteenamusega;

(4) OE koosoleku plevakorra koostab OE iuhatus. Piievakorra teeb juhatus liikmetele
teatavaks vIhemalt piiev enne koosolekut;

(5) OE otsuseid vdetakse vastu avaliku hiiiiletamise teel, v.a. juhul, kui salajasthiilletamist
n6uab 2/3 kohalolevatest liikmetest. Igal 6E liikmel on iiks h2iiil;
(6) erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse vdi huvijuhi poolt;
(7) iildkoosolekud on vajalikud suurte otsuste ja plaanide tegemiseks, tildkoosolekul
osalevad kdik kooli 5.-9. kl 6pilased. Uldkoosoleku saab kokku kutsuda Qf Suhatus
ning vajadusel ka huvijuht.
$ 5.

Opihsaktiiv
(l) OE korval toimib 6pilasaktiiv (edaspidi OA1, mis on vabatahtlikest 6pilastes koosnev
t66grupp.

(2) OA

eesmdrgid on:

1) panustada vabatahtlikult dpilassiindmuste korraldusse;

2) olla OP-te abistavaks koguks;
3) mdelda viilja ja luua uusi sUndmuseid;
4) hoida ja arendada olemasolevaid kooli traditsioone.

(3) Need kandidaadid, kes jiiiivaO 6p koosseisust viilja, arvatakse automaatsel
koosseisu, kui neil on selleks soov.

(4) OA Oigused ja kohustused on:
1 ) algatada stindmuseid/tegevusi;
2) teha Opilasesindusele ettepanekuid;
3) abistada OE-O toigi siindmuste korraldamisel, kiisitluste liibiviimisel;
4) lflhtuda oma tegemistes kooli eeskirjadest ja 6p p6himiiiirusest;
5) olla heaks eeskujuks teistele Spilastele;

,

6) teha koost66d Spetajate, dpilaste ja lastevanematega;

7) olla kursis OE potrimaiirusega ning toimida selle jtirgi.

(5) OA-st saab lahkuda avalduse alusel, mis tuleb esitada OE juhatusele.

0A

g 6.

Juhtimine

(l)

OE tegevust koordineerib huvijuht, kes loob tingimused

0p

ttiOks.

(2) Huvijuhil on Sigus osaleda ja kaasa riiiikida OE koosolekutel.
(3) OE-l on oma juhatus, mille koosseisu kuuluvad kaks esimeest ja aktiivijuht'
(4) 6E juhatuse valimine:
l) OE juhatusse voivad kandideerida Op liikmed, kes on kuulunud v2ihemalt i.ihe aasta
Spilasesindusse;

2) Oe juhatus valitakse OE sisesel salajasel hii[letamisel, kevadel kaheks dppeaastaks.
Valituks osutum iseks on vaj alik lihthiiiilteenamus ;
(5) OE juhatuse kohustused ja vastutused on:
1) juhtida ja korraldada juhatuse ja 0E t66d, viia vastavalt vajadusele lZibi juhatuse
koosolekuid ning vastutada OE koosolekute kokkukutsumise ja piievakorra eest;
2) esindada OE Opilaskonna aktusel ja vastuv6ttudel;
3) OE dokumentide allkirjastamine, loomine,
I

korrastamine.

(6) OE juhatuse iilesanded on:
1) OE igap?ievase t66 korraldamine ning OE otsuste ellu viimine;
Z1 6e jadpilaskonna esindamine koolis ning vtiljaspool kooli;

3) v6tta vastu otsuseid kooli juhtkonna, hoolekogu ja kooliSpilaste

ettepanekute

elluviimiseks;
4) vastavalt 6E volitusele arutada ltibi ja volitada juhatuse liige alla kirjutama
kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
5) kooskdlas kooli juhtkonnaga teha otsfrseid tunni ja koolivZiliste siindmuste

,

korraldamiseks;
6) kinnitada korjanduse ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves etteniihtud rahaliste
j a m itterahaliste vahendite kasutamine stindmuste korraldam iseks ;
7) otsustada oB tiitcme voi oA liikme valjaheitmine kaebuse korral;
8) vastu v6tta OE liikme ja 6a tiitme lahkumisavaldus, see kinnitada ja teha teatavaks

oE liikmetele;
9) OA tegevuse korraldamine;
10) OE aastaplaani viiljat66tamine ja 6E liikmetele tutvustamine.

$ 7. Tegevuste

(l)

.

lSpetamine.

OE liige saab vaba tahte alusel esitada lahkumisavalduse OE juhatusele.

(2) OE liikme viiljaarvamine Spilasesindusest toimub lihthiiiilteenamusega h?i[letamise
teel v6i kooli juhtkonna ettepanekul, juhul kui:
1) liige ei panusta piisavalt 6E t<i6sse;
2) liige ilma mojuva pShjuseta puudub kahelt jiirjestikuselt koosolekult;
3) liikme tegevus koolis ja v[ljaspool kooli rikub nii kooli kui OE mainet;

4) liige ei jlrgi kooli kodukorda 0E

pdhim?iiirust, head tava, Eesti Vabariigi
seadusandlust ja kokkuleppeid juhtkonna ja hoolekoguga'

(3) OE juhatuse liige saab vaba tahte alusel esitada lahkumisavalduse teistele 6E.luhatuse
liikmetele.
(4) OE liikmed ja kooli juhtkond saavad juhatuse v6i juhatuse liikme tagasi kutsuda,
kui:
1) juhatuse liige ei panusta piisavalt 6E ttlilsse;
2) juhatuse liige ilma mojuva pdhjuseta puudub kahelt jiirjestikuselt koosolekult;
mainet;
3) juhatuse liikme tegevus koolis ja vlljaspool kooli rikub nii kooli kui OE
4) juhatuse liige ei jiirgi kooli kodukorda, OE pOhimtiltrust, head tava, F'esti Vabariigi
seadusandlust ja kokkuleppeid juhtkonn4 hoolekogu ja OE-ga;
5) juhatuse liige astub

S S.

0E koosseisust vtlja.

OE tdgevuse ldpetamine
(1) Opilasesinduse tegevus lopetatakse kooli Opilaskonna tildkoosoleku vastava otsusega,
kui selle poolt hiiiiletab kolm neljandikku opilaskonna liikmetest.
r

(2) OE tegevus l6petatakse, kui see liiheb vastuollu kIesoleva p6himliiruse, kooli
p6himtiflruse, Eesti Vabariigi pohiseaduse v6i teiste Eesti Vabariigi 6igusaktidega.

