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Porkuni Kooli õpilasesinduse põhikiri 

 

Porkuni Kooli õpilasesinduse põhikirja aluseks on Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 60 lg 5 ja 

Porkuni Kooli põhimääruse § 15 lg 6. 

 

§ 1. Üldsätted 

1.1. Õpilasesindus ehk Porkuni Kooli päraselt õpilaskoda on kooli õpilaskonna vabatahtlik 

esindus, mis valitakse 1. - 9. klasside õpilaste poolt, sh lisa-aastatel õppivad õpilased. 

1.2. Õpilaskoda juhindub oma tegevustes kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna 

ja õpilaskoja vahel ning Eesti Vabariigis kehtivatest asjakohastest õigusaktidest. 

1.3. Õpilaskoda ei ole juriidiline isik. 

1.4. Õpilaskojal on oma sümboolika. 

 

§ 2. Eesmärgid 

2.1. Õpilaskoja eesmärgid on: 

2.1.1. õpilastele eneseteostusvõimaluse andmine 

2.1.2. õpilaste soovide ja ettepanekute kogumine ning võimalusel ellu viimine 

2.1.3. ettepanekute tegemine koolielu elavdamiseks ja vajalike muutuste ellu 

kutsumiseks 

2.1.4. koolisiseste ja -väliste sündmuste korraldamine 

2.1.5. õpilaste huvide kaitsmine 

2.1.6. eeskujuks olemine teistele koolipere liikmetele 

2.1.7. projektide algatamine ja elluviimine 

2.1.8. hoolekogu töös osalemine 

2.1.9. kooli maine kujundamine 

 

§ 3. Õpilasesinduse õigused ja kohustused 

3.1. Oma eesmärkide elluviimiseks on õpilaskojal õigus: 

3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja kasvatusaja tegevuste organiseerimises 

3.1.2. osaleda koolisisestel koosolekutel koolijuhi toetusel 

3.1.3. kaitsta õpilaste huve juhtkonnas, õppenõukogus, hoolekogus ja väljaspool 

kooli 
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3.1.4. algatada korjandusi sündmuste korraldamiseks 

3.1.5. algatada ja korraldada sündmusi 

3.1.6. osaleda õppenõukogu ja hoolekogu töös 

3.1.7. avaldada arvamust kooli õppekava, õpilaskodusse vastuvõtmise ja 

väljaarvamuse korra, õpilaskodu kodukorra, kooli arengukava ja kooli 

kodukorra muutmisel  

3.2. Õpilaskoja esindus kohustub: 

3.2.1. Järgima kooli põhimäärust ja kodukorda, kinni pidama kooli juhtkonna ja 

õpilaskoja vahelistest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest 

 

§ 4. Õpilasesinduse valimine ja sisekorraldus 

   

4.1. Õpilaskoja valimised 

4.1.1. Õpilaskoja valimised toimuvad iga õppeaasta alguses, ühe koosseisu 

tegutsemisaeg on üks õppeaasta 

4.1.2. Õpilaskoja valimised kuulutatakse välja avalikult koolipere seas, info 

edastatakse õpetajate kaudu ja aatriumi stendil 

4.1.3. Valimistel saab kandideerida vähemalt viies kategoorias: 

4.1.3.1. toimetulekuõppe I kooliastme esindaja 

4.1.3.2. toimetulekuõppe II kooliastme esindaja 

4.1.3.3. toimetulekuõppe III kooliastme esindaja 

4.1.3.4. lihtsustatud õppe (sh lisaõppe) esindaja 

4.1.3.5. hooldusõppekava õppe esindaja 

4.1.4. Igas kategoorias valitakse õpilaskoja koosseisu üks õpilane, v.a. 

lihtsustatud õppe (sh lisaõpe), kus võib olla rohkem esindajaid, et 

õpilaskoda oleks maksimaalselt töövõimeline 

4.1.5. Õpilaskoja esindusse kuulub 6-7 liiget 

4.1.6. Õpilaskoja esindusse kandideerimiseks tuleb täita avaldus, kuhu tuleb 

märkida kandideerija nimi ja vähemalt üks soov, mida kandideerija 

koolis muuta soovib 

4.1.7. Avaldus tuleb suuliselt ette lugeda kas iseseisvalt või täiskasvanu toel 

õpilaskoja valimispäeval teistele koolipere liikmetele 

4.1.8. Valimised toimuvad kategooriate kaupa erinevatel kellaaegadel, 

võimalusel ühel päeval 

4.1.9. Kandideerijale antakse avalduste ettelugemise järgi number, mis 

märgitakse suurele tahvlile koos kandideerija nimega 

4.1.10. Pärast kõikide avalduste ettelugemist alustatakse hääletamisega, selleks 

jagatakse välja hääletussedelid 

4.1.11. Igal hääletusel osalenud õpilasel ja täiskasvanul on üks hääl 

4.1.12. Hääletussedelile tuleb kirjutada number, mis on kandideerijale antud ja 

mis on avalikult nähtav suurel tahvlil hääletusprotseduuri läbiviimisel 

4.1.13. Hääletussedel tuleb asetada hääletuskasti, enne lüüakse sedelile tempel 

4.1.14. Hääletada saavad ka kandideerijad, hääletada tohib ka iseenda poolt 
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4.1.15. Pärast hääletamist avatakse avalikult hääletuskast ja pannakse sedelid 

ümbrikusse. Ümbrik kleebitakse kinni. 

4.1.16. Pärast kõigi kategooriate valimisi koguneb viieliikmeline komisjon, kuhu 

kuuluvad juhtkonna liige, protokollija, õpilaskoja eestvedaja, õpilaste 

esindaja, koolitöötajate esindaja 

4.1.17. Komisjoni koosolekul avatakse kinnised ümbrikud ja loetakse kokku 

hääled, võrdse arvu häälte korral heidetakse liisku 

4.1.18. Komisjoni koosolek protokollitakse 

4.1.19. Hääletustulemused tehakse teatavaks esmaspäevases koolitöötajate 

infotunnis ning nimed pannakse üles aatriumis olevale stendile 

4.1.20. Pärast väljakuulutamist algab viie tööpäeva pikkune vaidlustusaeg 

4.1.21. Vaidlustamise korda tutvustatakse valimispäeval, mil pannakse avalikult 

välja ka vaidlustussedelid 

4.1.22. Täidetud vaidlustussedelid tuleb tuua protokollija kätte ning need 

vaadatakse läbi ja tehakse otsused komisjoni poolt kahe tööpäeva jooksul 

 

4.2. Õpilaskoja tegevuse sisekorraldus 

4.2.1. Õpilaskoja tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhikiri 

4.2.2. Põhikirja kiidab heaks õpilaskoja koosolek lihthäälte enamusega 

4.2.3. Põhikirja tutvustatakse hoolekogus ja õppenõukogus ning selle kinnitab 

koolijuht käskkirjaga 

4.2.4. Õpilaskoja töövorm on koosolek 

4.2.5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli õpilaskoja 

liiget 

4.2.6. Õpilaskoja pädevuses on  

4.2.6.1. õpilaskoja presidendi valimine 

4.2.6.2. õpilasesinduse liikme vabastamine 

4.2.6.3. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja 

hoolekogule 

4.2.6.4. õpilasesinduse põhikirja muutmine 

4.2.7. Õpilaskoja otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul kui 

koosolekul otsustatakse lihthäälte enamusega kasutada salajast 

hääletamist 

4.2.8. Õpilaskoja koosolekud protokollitakse 

4.2.9. Protokollid säilitatakse kooli juhtkonna poolt alaliselt ja avalikustatakse 

kooli kodulehel või kooli serveris 

 

§ 5. Õpilasesinduse president 

 

5.1. Õpilaskoja president valitakse õpilaskoja koosolekul demokraatliku hääletamise 

teel üheks aastaks 

5.2. President juhib õpilaskoja tegevust ja juhatab, vajadusel abiga, õpilaskoja tööd 

5.3. Presidendi ülesanneteks on 

5.3.1. viia ellu õpilaskoja otsuseid 

5.3.2. esindada õpilasesindust 
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5.3.3. volitada õpilasesinduse liikmeid täitma õpilasesinduse või 

juhtkonna otsustest tulenevaid ülesandeid 

5.3.4. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, 

õpilaskoja esindajate ja kooli õpilaste ettepanekute 

elluviimiseks 

5.3.5. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid 

5.4. Õpilaskoja presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku 

võivad teha õpilaskoja liikmed või õpilaskoja eestvedajad kui: 

5.4.1. president ei ole võimeline õpilaskoja tööd juhtima liig vähese 

aktiivsuse, tervisliku seisundi või õppeedukuse põhjusel 

5.4.2. presidendi tegevus ei vasta õpilaskoja või kooli põhimäärusele, 

president rikub või ei täida sõlmitud kokkuleppeid 

5.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli mainet 

 

§ 6. Õpilasesinduse lõpetamine 

  

6.1. Õpilaskoja tegevuse lõpetamise ettepaneku teeb president, vähemalt neli 

õpilaskoja liiget või kooli juhtkond 

6.2. Ettepanek peab olema põhjendatud 

6.3. Õpilaskoja lõpetamise otsus tehakse õpilaskoja koosolekul lihthäälte enamusega 

 

Õpilasesinduse põhikirja kokkuvõtlik versioon. Kokku lepitud 20.10.22 toimunud koosolekul. 

 Teeme koolis asju paremaks 

 Teeme koolis asju koos 

 Aitame kooli juhtida 

 Oleme eeskujuks 

 Aitame vähendada koolikiusamist 

 Õpime hästi ja käitume sõbralikult, viisakalt 

 Oleme rõõmsad ja ausad 

 


