Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilasesinduse põhimäärus

1. Üldsätted
1.1 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilasesindus on loodud õpilaskonna poolt, millel vastavalt
põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 60 lõikele 4 on õigus iseseisvalt korraldada ja lahendada
koolielu küsimusi, lähtudes seejuures õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
1.2 Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) eesmärk on kaitsta Tallinna Tõnismäe Reaalkooli (edaspidi
TTRK) õpilaste huvisid, arendades koostööd õpilaste, pedagoogilise kollektiivi ja hoolekogu
vahel, esindada TTRK õpilasi koolisisestes suhetes ning suhetes teiste Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.3 ÕE lähtub oma töös Eesti Vabariigi (edaspidi EV) põhiseadusest ja teistest seadustest,
TTRK põhimäärusest, lapse õiguste konventsioonist ja teistest normatiivaktidest.
1.4 Põhimääruse kiidab heaks TTRK hoolekogu ja kinnitab TTRK direktor.
1.5 ÕE ei ole juriidiline isik.
1.6 ÕE tööd kureerib kooli huvijuht.
2. ÕE ülesanded
2.1. ÕE ülesanneteks on:
2.1.1 informeerida õpilasi nende õigustest ja kohustustest, tuginedes kooli kodukorrale;
2.1.2 kaitsta õpilaste õigusi ja huve;
2.1.3 edendada TTRK-s kvaliteetset õppe-kasvatustööd, mille eesmärgiks on õpilastele
täisväärtusliku hariduse andmine;
2.1.4 tõsta TTRK mainet;
2.1.5 organiseerida TTRK õpilaste vaba aja veetmise viise;
2.1.6 edendada koolielu TTRK-s;

2.1.7 arendada koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega, TTRK pedagoogilise
kollektiiviga, TTRK hoolekoguga ja tervisenõukoguga.
3. ÕE õigused ja volitused
3.1 ÕE-l on õigus:
3.1.1 kooskõlas seadusega lahendada küsimusi ja probleeme, mis on seotud koolieluga
(klassiväline töö) ja mida ei ole antud täitmiseks teistele organitele;
3.1.2 luua ja toetada ühinguid, klubisid, stuudiume ja ringe, mille tegevus ja suunitlus ei ole
vastuolus põhimääruse ja moraalinormidega, samuti kasutada selleks kooli ruume ja
inventari;
3.1.3 liituda Eesti ja rahvusvaheliste noorteorganisatsioonidega ning olla nende liige;
3.1.4 kooskõlas seadusega moodustada koos teiste õpilaskollektiividega organisatsioone ja
ametiühinguid;
3.1.5 TTRK juhtkonna nõusolekul võtta osa õppenõukogu tööst;
3.1.6 osaleda TTRK tegevus- ja arenguprogrammi koostava rühma töös, omades õigust oma
esindaja valimiseks ja tagasikutsumiseks;
3.1.7 kasutada kooli ruume, inventari ja sümboolikat ning omada iseseisvat sümboolikat;
3.1.8 taotleda oma tegevuseks vajalike vahendite eraldamist kooli eelarvest;
3.1.9 võtta vastu täiendavaid dokumente, mis reguleerivad ÕE tegevust.
3.2 Osaleda TTRK hoolekogu töös, valida ja kutsuda tagasi oma esindaja;
3.3 osaleda TTRK tervisenõukogu töös, valida ja kutsuda tagasi oma esindaja;
3.4 pöörduda ÕE töö kuraatori poole, kui on vajadus ÕE esindaja tundidest vabastada.
4. Valimise kord ja volituste kestus
4.1 Igast 8.–12. klassist ÕE-sse valitud isikute arv on kuni 10% klassi õpilaste üldarvust.
4.2 Oma kandidatuuri võivad üles seada kõik klassi õpilased.
4.3 ÕE liige valitakse klassi lihthäälteenamusega.

4.3.1 Valimised toimuvad iga õppeaasta alguses.
4.3.2 Klassides toimuvaid valimisi viib läbi ÕE esimees koos aseesimehega, tema
puudumisel koos ÕE tööd kureeriva isikuga.
4.3.3 Aseesimees protokollib klassides toimuvad valimised.
4.4 Igal lihthäälteenamusega valitud ÕE liikmel on hääleõigus.
4.5 Lisaks ÕE-sse 8.–12. klassidest valitud liikmetele võivad ilma hääleõiguseta selle tööst
osa võtta kõik 8.–12. klasside õpilased.
4.6 Iga hääleõiguseta liige võib ÕE esimehele või mõnele teisele ÕE liikmele omal algatusel
anda ühekordseid korraldusi.
4.7 Tegevuse tulemuslikkuse põhjal võib hääleõiguseta liikmeid valida ÕE liikmeks ÕE
liikmete lihthäälteenamusega.
4.8 Vastavalt käesolevale põhimäärusele algavad ÕE liikmete volitused nende valimise
kuupäeval ja lõpevad ÕE uue koosseisu ametisse asumisel.
4.9 ÕE liikme volitused võivad tegevusaasta kestel lõppeda järgmistel juhtudel:
4.9.1 isikliku avalduse alusel;
4.9.2 kui ÕE liige ei ole osalenud kolmel koosolekul ilma mõjuva põhjuseta, on ÕE esimehel
õigus panna hääletusele küsimus tema ÕE liikmete seast väljaarvamisest. Kui ettepaneku
poolt hääletab rohkem kui 50% koosolekul osalejatest, siis arvatakse liige ÕE-st välja.
4.9.3 kui ÕE liige on rikkunud kooli põhimäärust või mõnd muud selle tegevust reguleerivat
dokumenti, siis on ÕE esimehel õigus panna hääletusele küsimus tema ÕE liikmete seast
väljaarvamisest. Kui ettepaneku poolt hääletab rohkem kui 50% koosolekul osalejatest, siis
arvatakse liige ÕE-st välja.
4.9.4 kui ÕE esimees hindab ÕE liikme töö mitterahuldavaks, on esimehel õigus panna
küsimus selle liikme ÕE-st väljaarvamisest hääletusele.
4.10 ÕE esimeheks nimetatakse kandidaat, kes sai lihthäälteenamuse õppeaasta viimasel ÕE
koosolekul.
4.11 Oma kandidatuuri ÕE esimehe kohale on õigus üles seada igal ÕE liikmel, kes on olnud
ÕE liige rohkem kui ühe õppeaasta.

4.12 ÕE esimehe umbusaldamiseks on vajalik vähemalt ⅔ nimekirjajärgse liikme hääl,
misjärel on võimalik läbi viia ÕE esimehe ennetähtaegsed valimised.
4.13 Esimehe asetäitja kinnitatakse samal koosolekul, kus valiti esimees.
4.14 Sekretär, sekretäri asetäitja, esindaja hoolekogus ja esindaja tervisenõukogus valitakse
ÕE uue koosseisu seast õppeaasta alguses lihthäälteenamusega.
5. ÕE töökorraldus
5.1 ÕE valitud koosseisu korralised koosolekud toimuvad kogu õppeaasta jooksul vähemalt
korra kuus.
5.2 ÕE koosolekul on otsustusõigus, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmed.
5.2.1 Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled neist koosolekul
osalejatest, kellel on hääleõigus. Kui hääled jagunevad pooleks, siis on otsustav esimehe hääl.
5.2.2 ÕE otsused ei tohi olla vastuolus EV seadustega, üldtunnustatud normidega, kooli
põhimäärusega ega kooli sisekorraeeskirjaga.
5.2.3 ÕE otsused, mis on heaks kiidetud direktori poolt, on TTRK õpilastele kohustuslikud.
5.2.4 Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Salajane
hääletamine toimub juhul, kui võetakse vastu sellekohane otsus.
5.3 Iga koosoleku avab ÕE esimees, tema puudumisel esimehe asetäitja ning tema
puudumisel ÕE töö kuraator.
5.4 ÕE koosolekutest võivad osa võtta:
5.4.1 TTRK direktor, hoolekogu esimees ja huvijuht ilma hääleõiguseta;
5.4.2 ÕE esimehe poolt kutsutud teised isikud ilma hääleõiguseta.
5.5 ÕE koosolekud protokollib sekretär või sekretäri asetäitja.
5.6 ÕE peab tagama, et TTRK liikmed oleksid teadlikud koosoleku otsustest.
5.7 Oma otsuste elluviimiseks ÕE:
5.7.1 teeb ettepaneku või esitab taotluse kooli juhtkonnale ja hoolekogule;
5.7.2 koolielu probleemide arutamiseks organiseerib komisjone, ümarlaudu ja foorumeid;

5.7.3 pöördub hariduselu korraldavate kõrgemate organite, kohaliku omavalitsuse juhtide
ning laste- ja noorteorganisatsioonide poole.
5.8 Suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega esindab ÕE-d ÕE esimees või mõni
teine ÕE esimehe poolt nimetatud ÕE liige, kes peab oma tegevuses juhinduma ÕE esimehe
või ÕE koosoleku otsustest.
6. Põhimääruse muutmise kord
6.1 Põhimääruse muudatused võetakse vastu ÕE koosolekul lihthäälteenamusega ning need
jõustuvad pärast kooskõlastamist hoolekoguga ning kinnitamist direktori poolt.

