ROCCA AL MARE KOOLI
ÕPILASESINDUSE
PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tallinna Rocca al Mare Kooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Tallinna Rocca al Mare
Kooli (edaspidi RaM Kool) õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu võivad kandideerida kõik
7.-12.klassi RaM Kooli õpilased.
1.2. ÕE esindab kõigi RaM Kooli õpilaste huve koolielu puudutavates küsimustes.
1.3. ÕE juhindub oma tegevuses RaM Kooli põhikirjast, RaM Kooli kodukorrast,
kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi
õigusaktidest.
1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on RaM Kooli juhtkonnaga kokkuleppel võimalus kasutada
kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendeid.
1.5. ÕE on moodustatud määramata ajaks.
2. ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID
2.1. ÕE eesmärgid on:
2.1.1.kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
2.1.2.aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi,
õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna paranemise eest;
2.1.3.järgida ja edendada kooli traditsioone, järgida ja toetada oma tegevuses RaM
Kooli põhiväärtusi, aidata kaasa RaM Kooli positiivse maine kujundamisele;
2.1.4.kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
2.1.5.aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;
2.1.6.parandada ja hoida suhtlust ning infolevikut õpilaste, õpetajate, ÕE ja juhtkonna
vahel;
2.1.7.parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi;
2.1.8.teha koostööd teiste õpilasesindusi ühendavate liitude ja ühendustega
(koolidega).
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ÕE:
2.2.1.kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja
õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;

2.2.2.osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel
koolisisestel nõupidamistel;
2.2.3.algatab ja korraldab üritusi ja teostab ÕE eesmärkide realiseerimiseks projekte;
2.2.4.saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist
abi oma eesmärkide saavutamiseks;
2.2.5.algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada
korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;
2.2.6.viib läbi õppetöö ja koolikorralduse paranemiseks küsitlusi õpilaste seas ja
analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;
2.2.7.volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
2.2.8.loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui
välismaal;
2.2.9.järgib oma tegevuses RaM Kooli põhikirja, kodukorda ja sisekorraeeskirju ning
peab kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest;
2.2.10.ÕE säilitab oma dokumente ja tagab nendele vaba ligipääsu.

3. LIIKMESKOND
3.1. Kõik ÕE tööst huvitatud ning selles osaleda soovivad RaM Kooli 7.-12. klasside õpilased
saavad kandideerida ÕE-sse.
3.2. 7.-12.klassist peab olema 2-3 esindajat. Kui klassist on soovijaid rohkem, tuleb klassil
langetada otsus, kes neid esindab. ÕE liikmete nimekirja peab ÕE juhatus.
3.3. Kõigil õpilastel on õigus osaleda ÕE üldkoosolekutel ja esitada ettepanekuid
üldkoosoleku päevakorda, kuid neil pole hääleõigust.
3.4. ÕE liikme õigusteks on:
3.4.1.osaleda ÕE töös ja tegevuses;
3.4.2.teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja tõhustamiseks;
3.4.3.olla informeeritud ÕE tegevusest;
3.4.4.esitada ÕE-le proteste teiste liikmete, presidendi, juhatuse või ÕE tegevuse
kohta;
3.4.5.saada ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide
organiseerimisel;
3.4.6.esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel;
3.4.7.peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud
kohustused;

3.4.8.teha ettepanek presidendi ja/või juhatuse tagasikutsumises.
3.5. ÕE liikme kohustuseks on:
3.5.1.võtta aktiivselt
informatsioonist;
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3.5.2.järgida ÕE otsuseid ja põhimäärust;
3.5.3.täita endale võetud kohustusi;
3.5.4.anda ÕE-le aru oma tegevustest;
3.6. ÕE liige teavitab oma koosolekult puudumisest (vähemalt) ühte juhatuse liiget enne
koosoleku algust ning loeb hiljem läbi koosoleku protokolli ning vajadusel teeb oma
muudatusettepanekud, mille vaatavad läbi juhatuse liikmed.
3.7. ÕE üldkoosolekul on õigus liige välja arvata, kui:
3.7.1.liige puudub etteteatamata ja põhjuseta neljal järjestikusel ÕE koosolekul;
3.7.2.liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele;
3.7.3.liige ei täida talle määratud üleseandeid.

4. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE- ÜLDKOOSOLEK.
4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus.
4.1.1.põhimääruse võtab vastu või muudab ÕE koosolek 2/3 häälteenamusega;
4.1.2.põhimäärus ja selle muudatused jõustuvad pärast nende kinnitamist ÕE
presidendi ning RaM Kooli direktori poolt.
4.2. Põhimääruse täitmine on kohustuslik kõigile ÕE liikmetele ja kõigile mitteliikmetele
osalemisel ÕE üldkoosolekutel neid puudutavates punktides.
4.3. ÕE organid on üldkoosolek ja juhatus.
4.4. Üldkoosolek on ÕE kõrgeim organ. ÕE üldkoosoleku otsused on ülimuslikud juhatuse
otsuste üle.
4.5. Üldkoosolekute ajakava ja päevakorra määrab kindlaks juhatus. ÕE üldkoosolek
koguneb korraliselt vähemalt kord kuus. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku ÕE
liikmete soovil presidendi või asepresidendi poolt, kui selleks avaldab soovi vähemalt 1/2 ÕE
liikmetest või kooli juhtkond. Üldkoosolekuid juhib president või tema poolt määratud isik.
Üldkoosoleku protokollija määrab president.
4.6. ÕE üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 1/2 ÕE
hääleõiguslikest liikmetest. ÕE otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal ÕE
hääleõiguslikul liikmel on üks hääl.

4.7. ÕE üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul, kui salajast
hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest.
4.7.1. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab teistest rohkem hääli. Kui
üldkoosolekul hääletustulemusena tekib viik, antakse mõlemale kandidaadile viis minutit aega
kaitsta oma seisukohta, seejärel toimub kordushääletamine. Kui ka teises voorus tekib viik,
heidetakse liisku.
4.8. ÕE üldkoosoleku pädevuses on:
4.8.1.juhatuse ja presidendi valimine;
4.8.2.ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja
hoolekogule;
4.8.3.ÕE põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine;
4.8.4.teiste õpilasomavalitsuste, linna või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega
ühinemise otsustamine;
4.8.5.ÕE liikme, presidendi ja juhatuse volitamine, täitmaks ÕE üldkoosoleku
otsustest tulenevaid ülesandeid;
4.8.6.ÕE tegevuskava kinnitamine;
4.8.7.ÕE liikme väljaarvamine;
4.8.8.korjanduse või annetuse teel laekunud summade ning sihtotstarbeliste vahendite
kasutamise üle otsustamine;
4.8.9.otsustab juhatuse ettepanekul komisjonide moodustamise ning kinnitab nende
koosseisud;
4.8.10.komisjonide juhtide ning nende liikmete valimine;
4.8.11.otsustab ja korraldab kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või
seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud
samadel alustel kellegi teisse otsustada ja korraldada.
4.9. ÕE üldkoosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija. Osalejad annavad oma allkirja osalejate nimekirjale.
Protokollid peavad valmima 7 tööpäeva jooksul üldkoosolekust. Protokollid säilitatakse
alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel. Vajadusel saadetakse
protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele jne.

6. PRESIDENT JA JUHATUS
6.1. Juhatuse moodustavad president, komisjonide juhid ja 2 asepresidenti. Juhatusel on
vähemalt 3 liiget.
6.2. Juhatuse tööd juhib ja korraldab president.
lihthäälteenamusega.

Juhatus võtab otsuseid vastu

6.3. Presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad iga õppeaasta alguses. Kõige enam
hääli saanud kandidaat valitakse Presidendiks, kaks järgmise häälte arvuga kandidaati saavad
asepresidentideks. Presidendiks ja asepresidendiks võivad kandideerida kõik ÕE liikmed.
Presidendi kandidaadid ei tohi olla tulevased abituriendid.
6.4. RaM Kooli õppeperioodi alguses vaadatakse üle olulised fookusteemad (tegevuskava)
ning seejärel määratakse vastavalt vajadusele komisjonid.
6.4.1.noorte klasside heaolu komisjon on alaliselt toimiv komisjon.
6.5. Komisjonid moodustatakse presidendi ja asepresidendi otsusega ning need kinnitatakse
ÕE üldkoosoleku otsusega. Igale komisjonile määratakse presidendi ja asepresidentide
otsusega üks juht ÕE liikmete seast, kes kannab hoolt, et antud komisjoni ülesanded oleks
täidetud.
6.5.1.komisjoni juht määratakse vastavalt ÕE liikme oskustele ja võimekusele;
6.5.2.komisjoni liikmed peavad juhti hoidma enda tegemistest kursis ja juht omakorda
ÕE presidenti;
6.5.3.komisjoni juht võib võtta komisjoni liikmeid ka väljaspoolt ÕE-d, kuid ei ole
selleks kohustatud.
6.6. Komisjoni juhi tagasikutsumise otsustavad president ja asepresidendid.
6.7. Presidendi õigused ja kohustused:
6.7.2.vastutada ÕE funktsioonide täitmise eest, korraldada ja juhtida ÕE juhatuse tööd;
6.7.3.määrata ÕE liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud ÕE ülesannete ja otsuste
täitmiseks. Presidendi ülesanne on jaotada ÕE liikmetele ja komisjonidele
võimekohased ülesanded ning olla jooksvalt kursis ÕE liikmete ja komisjonide
tegevusega;
6.7.4.kutsuda kokku ÕE üldkoosolekuid;
6.7.5.anda ÕE üldkoosolekule ja kooli juhtkonnale aru oma tegevusest;
6.7.6.esindada ÕE-d kooli juhtkonna ees ja koolist väljaspool;
6.7.7.täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
6.7.8.astuda tagasi.
6.8. Juhatuse liikme õigused ja kohustused:
6.8.1.vastutada ÕE funktsioonide täitmise eest;
6.8.2.osaleda ÕE juhatuse töös. Presidendi puudumise korral (asepresidentidel) täita
presidendi ülesandeid;
6.8.3.esindada ÕE-d vastava(te) volitus(t)e alusel;
6.8.4.anda ÕE-le ja presidendile aru oma tegevustest;
6.8.5.täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;

6.8.6.astuda tagasi.

6.8. Presidendi ja juhatuse liikmete ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE
üldkoosolekule võib teha, kui:
6.8.1.president/juhatuse liige ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse,
tervisliku seisundi vms põhjustel;
6.8.2.presidendi/juhatuse liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või RaM Kooli
põhikirjale;
6.8.3.president/juhatuse liige rikub või ei arvesta ÕE volitusi;
6.8.4.president/juhatuse liige ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud
kokkuleppeid;
6.8.5.presidendi või juhatuse liikme tegevus kahjustab kooli ja/või ÕE mainet.
6.9. Presidendi ja/või juhatuse liikme tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 2/3
ÕE liikmetest.
6.10. Presidendi ja/või juhatuse liikme tagandamisel valib järgmine korraline ÕE üldkoosolek
uue presidendi ja/või juhatuse.

5. ÕPILASESINDUSE LÕPETAMINE
5.1. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president, üks kolmandik ÕE liikmetest või
kooli juhtkond. Ettepanek peab olema põhjendatud. Ettepanek esitatakse ÕE juhatusele ja
RaM kooli direktorile.
5.2. ÕE tegevuse lõpetamise üle otsustab ÕE üldkoosolek, kus on kohal vähemalt 4/5
liikmeskonnast, kahe kolmandikuse häälteenamusega või RaM kooli juhtkond ja ÕE
president.
5.3. ÕE reorganiseerimist ei loeta ÕE asutamiseks.

