
Vinni- Pajusti Gümnaasiumi 

Õpilasesinduse 

PÕHIKIRI 

 

I Üldsätted 

 

1.1.Vinni-Pajusti Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi VPG ÕE) on 6.-

12.klasse ühendav omavalitsus, mis tegutseb nende klasside poolt kinnitatud 

käesoleva põhikirja alusel. 

1.2.VPG ÕE lähtub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi 

põhiseadusest ning teistest Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest 

normatiivaktidest. 

1.3.VPG ÕE-sse kuuluvate klasside esindajatel on õigus teha mistahes otsuseid, 

kui need ei ole vastuolus käesoleva põhikirjaga ega kahjusta ÕE huve. 

1.4.VPG ÕE on asutatud üheks aastaks. 

 

II Eesmärgid 

 

2.1.Esindada klasside ja õpilaste huve, vajadusi ja arvamusi avalikkuse ees ning 

suhetes riigiasutustega. 

2.2.Tugevdada kooli õpilaste ühtsustunnet ning kaitsta ja esindada neid 

õppenõukogus, direktsioonis, hoolekogus. 

2.3.Seista õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest. 

2.4.Arendada õpilastes probleemide märkamise, püstitamise, analüüsi- ja 

lahendamise võimet. 

2.5.Korraldada koostööd õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilaste vahel. 

2.6.Järgida ja edendada kooli traditsioone. 

2.7.Teha aktiivset koostööd teiste samalaadsete õpilasorganisatsioonidega. 

2.8.Osaleda Eesti Õpilasesinduste Liidu  töös. 

2.9.Korraldada eesmärkide saavutamiseks ühiseid üritusi, õppusi ja seminare. 

2.10.Osaleda erinevates projektides (koolidevahelistes, koolisisestes jne.) 

2.11.Edastada õpilastele õpilasi ja õppimist puudutavat informatsiooni. 

2.12.Panna aktiivselt toimima VPG ÕE struktuur. 

 

III VPG ÕE struktuur ja ülesanded 

 

3.1.VPG ÕE-sse kuulub 6.-9.klassini igast klassist 1 esindaja, kes valitakse 

klassisiseselt ning 10.-12. klassist kõik soovijad (max.3 ja min.1 inimene 

klassist). 

3.2.VPG ÕE liikmed on vastutavad ÕE otsuste eest. 

3.3.VPG ÕE koosneb: ÕE juhatus- president, asepresident ja sekretär 

                                     ÕE täiskogu- juhatus + kõik liikmed. 

3.4.VPG ÕE koosolekud toimuvad üks kord nädalas kindlaksmääratud ajal. 



3.5.VPG ÕE erakorraline koosolek kutsutakse vajadusel kokku. 

3.6.VPG ÕE erakorralise koosoleku kutsub kokku president või huvijuht. 

3.7.Erakorralisest koosolekust tuleb ÕE liikmeid üks päev ette teavitada. 

3.8.Üks kord poolaastas osaleb ÕE president direktsiooni koosolekul, et otse 

oma küsimusi esitada, probleeme arutada ja lahendusi leida, ÕE tööst aru anda. 

3.9.VPG ÕE koosolekuid juhatab president või asepresident. 

3.10.VPG ÕE-l  on õigus kuuluda riiklikesse ja rahvusvahelistesse 

organisatsioonidesse. 

3.11.ÕE-l on oma stend, kus on ära toodud VPG ÕE liikmete nimed ja 

staatused, ka tegevused ja otsused. 

3.12.VPG ÕE on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt 2/3 liikmetest. 

3.13.Otsuseid võtab VPG ÕE vastu lihthäälteenamusega (50%+1),v.a. põhikirja 

muutmisel. 

3.14.Põhikirja muutmiseks on vaja 2/3  ÕE liikmete häältest. 

3.15.ÕE hääletused on avalikud, kui ÕE pole otsustanud teisiti. 

3.16.VPG ÕE koosolekud protokollitakse sekretäri poolt. 

 

3.17.VPG ÕE ülesanded: 

3.17.1.Kinnitada põhikiri ja selle muutmised 

3.17.2.Koostada ja kinnitada ÕE tegevuskava (valmis ja kinnitatud septembri 

lõpuks) 

3.17.3.Valida president, sekretär, infokomisjon (vajadusel kultuuri- ja 

spordikomisjon). 

3.17.3.Moodustada ja kinnitada töörühmad ürituste läbiviimiseks. 

 

3.18.VPG ÕE juhatuse ülesanded: 

3.18.1.Valmistada ette koosolekute päevakord. 

 

IV ÕE ametijuhendid 

 

4.1.Huvijuhi ülesanded: 

4.1.1.ÕE töö kontrollimine ja koordineerimine 

 

4.2.Presidendi ülesanded: 

4.2.1.VPG ÕE koosolekute päevakorra koostamine koostöös juhatusega  

4.2.2.VPG ÕE koosoleku juhtimine 

4.2.3.VPG ja VPG ÕE esindamine 

4.2.4.VPG ÕE töö koordineerimine 

4.2.5.Koordineerib VPG ÕE komisjonide tööd 

4.2.6.Esitab õpilastepoolseid ettepanekuid kooli direktsioonile ja vahendab infot 

ka vastupidi 

4.2.7.Kuulub VPG õppenõukogusse ja hoolekogusse, kutsutakse sinna, kui 

arutatakse ÕE ja õpilastega seotud küsimusi 



 

4.3.Asepresidendi ülesanded: 

4.3.1.Presidendi puudumisel tema asendamine igal tasandil 

4.3.2.Presidendi abistamine 

 

4.4.Sekretäri ülesanded: 

4.4.1.VPG ÕE koosolekute protokollimine 

4.4.2.Igasuguste dokumentide vormistamine 

4.4.3.VPG ÕE dokumentide korrashoid 

4.4.4.VPG ÕE raamatupidamine 

 

4.5.Infokomisjoni liikme ülesanded: 

4.5.1.Info hankimine ja edastamine 

4.5.2.Klassidest info kogumine ja klassidesse edastamine 

4.5.3.Paneb õigeaegselt välja teated ja kuulutused 

 

4.6.Kultuurikomisjoni liikme ülesanded: 

4.6.1.Kultuurialase informatsiooni hankimine ja edastamine 

4.6.2.Kultuurialaste ürituste korraldamise juhtimine 

 

4.7.Spordikomisjoni liikme ülesanded: 

4.7.1.Kooliväliste ja –siseste spordiürituste kohta info kogumine ja edastamine 

4.7.2.Spordialaste ürituste korraldamise juhtimine 

4.7.3.Koostöö kehalise kasvatuse õpetajatega 

 

V Liige 

 

5.1.VPG ÕE liige on väärika käitumisega, vastutab oma valikute, otsuste ja 

endale võetud ülesannete eest. On eeskujuks teistele. 

5.2.VPG ÕE liikmed on koolis tuntud ja omavad teatud staatust teiste õpilaste 

seas. 

5.3.VPG ÕE liikmed on teotahtelised, kohuse- ja vastutustundlikud noored 

inimesed, kes täidavad neile kaasõpilaste poolt usaldatud kohustusi ja 

ülesandeid. 

 

5.4.VPG ÕE liikme õigusteks ja kohustusteks on: 

5.4.1.Osaleda VPG ÕE töös ja tegevuses 

5.4.2.Teha ettepanekuid VPG ÕE arendamiseks ja tõhustamiseks 

5.4.3.Esitada ÕE-le proteste teiste liikmete, presidendi, asepresidendi või ÕE 

tegevuse kohta 

5.4.4.Saada VPG ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning 

projektide organiseerimisel 

5.4.5.Esindada VPG ÕE-t 



5.4.6.Olla valitud VPG ÕE juhtorganitesse 

5.4.7.Peatada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud 

kohustused 

5.4.8.Järgida VPG ÕE otsuseid ja käesolevat põhikirja 

5.4.9.Täita endale võetud kohustusi 

5.4.10.Anda VPG ÕE-le aru oma tegevusest 

5.4.11.Kui VPG ÕE liige on puudunud põhjuseta koosolekutelt terve 

õppeveerandi, on VPG ÕE-l õigus kustutada puuduja ÕE liikmete nimekirjast 

5.4.12.ÕE liige tagandatakse, kui ta pole ühe kuu jooksul oma kohustusi täitnud 

 

VI President ja asepresident. 

 

6.1.President valitakse VPG ÕE poolt avalikel valimistel lihthäälteenamusega 

10.-12. klassi õpilaste hulgast 

6.2.Valimised toimuvad sügisel, soovitavalt septembris 

6.3.President valitakse ametisse gümnaasiumi lõpuni 

6.4.Valida saab iga VPG ÕE liige, igal liikmel on üks hääl 

6.5.Asepresidendi määrab ametisse president, lähtudes usaldatavusest 

6.6.Asepresident määratakse ametisse üheks aastaks, kuid teda on võimalik ka 

uuesti värvata 

 

6.7.Presidendi õigusteks ja kohustusteks on: 

6.7.1.Saada valituks selleks ettenähtud korras 

6.7.2.Astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused 

6.7.3.VPG ÕE huvide kaitsmine ja esindamine igal tasandil 

6.7.4.VPG ÕE kokkukutsumine 

6.7.5.VPG ÕE töö koordineerimine 

 

6.8.Asepresidendi õigusteks ja kohustusteks on: 

6.8.1.Saada ametisse määratud selleks ettenähtud korras 

6.8.2.Astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused 

6.8.3.VPG ÕE huvide kaitsmine igal tasandil 

6.8.4.VPG ÕE esindamine vastavate volituste alusel 

6.8.5.VPG ÕE töö koordineerimine 

 

6.9.VPG ÕE-l on õigus tagasi kutsuda nii president kui ka asepresident 

6.10.Presidendi tagasikutsumine toimub ÕE salajasel hääletamisel 

lihthäälteenamusega. Pärast presidendi tagasikutsumist on ÕE-l kohustus kuu 

aja jooksul valida uus president. Seni täidab presidendi kohustusi asepresident 

6.11.Asepresidendi tagasi kutsumine toimub VPG ÕE poolt salajasel 

hääletamisel lihthäälteenamusega (ka presidendil on üks hääl).Asepresidendi 

tagasikutsumise korral täidab tema kohustusi ÕE poolt selleks volitatud isik. 

 



 

 

VII Põhikirja jõustumine ja muutmine. 

 

7.1.VPG ÕE põhikiri jõustub siis, kui kõik ÕE liikmed on selle allkirjastanud ja 

VPG direktor kinnitanud 

7.2.VPG ÕE põhikirja võib muuta ÕE vastava otsuse alusel. Otsuse poolt peab 

hääletama 2/3 ÕE liikmetest 

7.3.VPG ÕE tegevus lõpetatakse juhul, kui 2/3 liikmetest hääletab selle poolt 

7.4.Kõik ettepanekud põhikirja suhtes peavad teada olema 3 päeva enne 

koosolekut. 

 

 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi Õpilasesinduse liikmed: 

1.      19. 

2.      20. 

3.      21. 

4.      22. 

5.      23. 

6.      24. 

7.      25. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ÕE president:____________________________ 

 

 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi huvijuht:________________________________ 

 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktor:________________________________ 

 

                                               

                                                            Kuupäev_________________________ 

 



 

 

 

  


