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VASTSELIINA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Vastseliina Gümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi VGÕE) on Vastseliina Gümnaasiumi õpilaste
esindusorgan, kuhu võivad kuuluda ainult selle kooli õpilased.
1.2 VGÕE struktuur:
1. Õpilasesinduse koosolek
2. Juhatus
3. Esimees
1.3 VGÕE tegevuse õiguslikuks aluseks on kõik haridusalased õigusaktid, Vastseliina Gümnaasiumi
põhimäärus, kodukord, õppenõukogu otsused, käesolev põhimäärus, Võrumaa Õpilasesinduste
Liidu põhikiri ning Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikiri.
1.4 Põhimääruse kinnitavad õpilasesinduse esimees ja kooli direktor. Eelnevalt on põhimäärus
kooskõlastatud kooli juhtkonnaga.
1.5 VGÕE koosolekuid protokollitakse. Koostatud protokollid saadetakse VGÕE liikmetele
tutvumiseks hiljemalt kolme päeva jooksul alates koosoleku toimumisest. Ühtlasi saadetakse kolm
päeva enne koosoleku toimumist välja päevakord.
2. VASTSELIINA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUS
2.1. VGÕE-sse kuuluvad õpilaste esindajad 6.-12. klassist.
2.2. VGÕE-sse kuuluvad õpilased vabatahtlikkuse alusel, soovitatavalt üks esindaja igast klassist.
2.3. VGÕE õigused, kohustused ning ülesanded:


valida oma esindaja Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogusse ning õppenõukogusse.



õppenõukogu töös osaledes võtta seisukoht õpilasi puudutavates küsimustes.



avaldada arvamust kooli õppekava kohta, mille koolijuht esitab esindusele, hoolekogule ja
õppenõukogule enne kinnitamist.



osaleda kooli arengukava koostamise ja muutmise ettevalmistamises.



avaldada arvamust kooli kodukorra või selle muutmise eelnõu kohta enne kinnitamist.



avaldada kooli hoolekokku valitud liikme kaudu arvamust kooli sisehindamise aruande
kohta.



avaldada kooli hoolekokku valitud liikme kaudu arvamust kooli eelarvele enne selle
kinnitamist.



saada direktsioonilt oma tööks vajalikku informatsiooni.



informeerida vastavaid isikuid (koolijuhti, majandusjuhatajat, huvijuhti jne) kooli
normaalset tegevust häirivate puuduste ilmnemisel ning teha ettepanekuid süüdiolevate
isikute vastutusele võtmiseks.



koolisiseste ürituste korraldamine.



avalikkuse informeerimine VGÕE-s vastuvõetud otsustest ja ettepanekutest.



kodukorrast kinnipidamine



muude koolieluga seotud küsimuste lahendamine juhul, kui need ei ole põhikirjaga antud
juhatuse, esimehe või mõne teise organi otsustada.

2.4. Kõikidel Vastseliina Gümnaasiumi õpilastel on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse ja
tavaliikmete poole ning vastupidi.
2.5. VGÕE koosolekud toimuvad kord nädalas pärast tunde. Kõikide liikmete nõusolekul võivad
VGÕE koosolekud erakorraliselt toimuda ka vahetunnis, klassijuhatajatunni või ainetundide
ajal, pärast tunde või nädalavahetustel.
2.6. VGÕE koosolekutel on õigus osaleda huvijuhil ja soovi korral ka õpetajatel.
2.7. VGÕE on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 2/3 hääleõiguslikest liikmeist.
Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamustega.
2.8. VGÕE otsusega võib põhimäärusse sisse viia juba olemasolevate punktide muudatusi või
võtta vastu uusi punkte.
2.9. VGÕE liikme volitused katkevad tema lahkumisega koolist või VGÕE juhatuse otsusega.
3. Juhatus

3.1.Juhatusele kuulub täidesaatev võim.
3.2.Juhatusse kuulub vähemalt 3 õpilast, kes valitakse õpilasesinduse koosoleku poolt avaliku
hääletamise teel.
4. Esimees
4.1. Esimees on täidesaatva võimu pea.
4.2. Esimees koos aseesimehega valitakse ametisse lihtliikmete poolt, avaliku hääletamise teel.
Liikmete ettepanekul on kohustuslik salajane hääletamine.
4.3. Tulevane esimees valitakse iga õppeaasta sügisel, esimese kahe koolinädala jooksul, tema
ametikoht jõustub ametikoha vande andmisega.
4.4. Esimeheks on võimalik kandideerida lihtliikmel.
4.5. Esimees koos aseesimehega astub ametisse järgmise ametivande andmisega VGÕE ees: „ Astudes
Vastseliina Gümnaasiumi õpilaskonna (ase)esimehe ametisse, annan mina, (ees- ja
perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumatult Vastseliina Gümnaasiumi õpilaste huve,
õpilasomavalitsuse põhimäärust ja otsuseid, kasutada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult
ning täita ustavalt ja võimetekohaselt oma kohustusi kogu kooli kasuks.“
4.6. Esimees esindab vajaduse korral õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.

4.7. Vajaduse korral esineb esimees avalduste ja pöördumistega õpilaskonna poole.
4.8. Esimehe volitused lõppevad tema tagasiastumisega või lahkumisega Vastseliina Gümnaasiumist.
4.9. Esimehe tagasiastumisel kanduvad tema volitused ja nimetus üle aseesimehele pärast ametivande
andmist.
4.10.

Esimees ja aseesimees valitakse ametisse üheks aastaks.

5. SEADUSANDLUS
5.1. Kõik VGÕE poolt vastu võetud otsused peavad olema kooskõlas põhikirjaga ja teiste punktis 1.3
nimetatud seadusandlike aktidega, vastasel korral tunnistatakse need kehtetuks.
5.2. Otsuse-eelnõu algatamise õigus on igal VGÕE liikmel.
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