
 

LUUA METSANDUSKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI 

 

1. Üldsätted 

Luua Metsanduskooli (edaspidi kool) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna valitav 

nõuandev esindusorganisatsioon, mis juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel kooli 

õpilaskonna enamuse tahtest, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja kooli põhikirjast. 

 

2. Kooli õpilasesinduse ülesanded 

2.1 ÕE peamiseks ülesandeks on kooli õpilaste huvide esindamine ning õpilaste kohustuste 

täitmise tagamine õpilasesinduse pädevuse piires. 

2.2 Kooli ÕE- l on järgmised ülesanded: 

2.2.1 aidata kaasa hea erialase hariduse saamisele, õpikeskkonna parandamisele ja 

õpimotivatsiooni tõstmisele; 

2.2.2 aidata kaasa kooli oma näo kujundamisele ja kooli maine tõstmisele; 

2.2.3 esindada õpilaste huve ja vajadusi avalikkuse ees, suhetes kooli juhtkonnaga ja 

koostöös teiste koolide õpilasesindustega; 

2.2.4 parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi ja tihendada õpilastevahelist 

koostööd; 

2.2.5 korraldada õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilaste vahelist koostööd; 

2.2.6 aidata korraldada õpilasüritusi, soodustades õpilaste omavahelist suhtlemist; 

2.2.7 korraldada kooskõlastatult kooli juhtkonnaga küsitlusi ja arvamusuuringuid 

õppetöö parema korraldamise eesmärgil; 

2.2.8 hoida ja arendada kooli traditsioone; 

2.2.9 uute ürituste ideede väljapakkumine ja läbiviimine. 

 

3. ÕE liikmeskond ja struktuur 

3.1 ÕE liikmeskonda on õigus astuda kõigil Luua Metsanduskooli õpilastel, kes on avaldanud 

soovi ÕE-sse astumiseks, sh ka täiskasvanud õppijad. 

3.2 ÕE- sse kuuluda sooviv õpilane esitab liikmeks astumiseks ÕE juhatusele kirjaliku avalduse 

etteantud vormis. Uue ÕE liikme õigused jõustuvad kohe peale ÕE liikmeks astumist. 

3.3 Liikmed, kes puuduvad koosolekult põhjuseta 3 korda, arvatakse ÕE esindusest välja. 

3.4 Koolist lahkunud ÕE liige kustutatakse ÕE liikmete nimekirjast v.a punkt 3.4.1 juhul; 



3.4.1 Kooli lõpetanud ÕE liikmel ehk vilistlasel on võimalus olla ÕE- le toeks 1 aasta 

pärast kooli lõpetamist; 

3.5 ÕE alaline struktuuriüksus on ÕE liikmete poolt valitud juhatus (president, asepresident ja 

sekretär); 

3.6 Kõigil ÕE liikmetel on õigus kandideerida ÕE juhatuse liikmeks ja presidendiks, kes on 

aktiivne, koolipere liikmete suhtes lugupidav ning oma käitumisega teistele  eeskujuks; 

3.7 ÕE presidendiks kandideerimiseks peab kandidaat ette valmistama enesetutvustuskõne; 

3.8 Presidendi valimised viiakse läbi salajase hääletusena. Igal ÕE liikmel on üks hääl; 

3.9 Kõige enam hääli kogunud kandidaat asub ÕE presidendi kohale. Teiseks tulnud kandidaat 

saab asepresidendiks; 

3.10 Sekretär valitakse järgmisel koosolekul ÕE poolt esitatud sekretärikandidaatide vahel. 

Enim hääli saanud kandidaat osutub valituks. Kui hääli on võrselt, siis on arvestatav presidendi 

väljavalitud kandidaat. 

 

4. ÕE juhatuse ülesanded 

4.1 President on ÕE juhatuse liige, kes: 

4.1.1 vastutab ÕE ülesannete täitmise eest ning juhib ÕE tööd ja info liikumist; 

4.1.2 esindab kooli teistes õpilasorganisatsioonides; 

4.1.3 juhatab ÕE ja juhatuse koosolekuid; 

4.1.4 on ÕE nimel allkirjaõiguslik. 

4.2 Asepresident on juhatuse liige, kes täidab presidendi puudumisel kõiki presidendi 

ülesandeid ja kohustusi ning täidab presidendi poolt antavaid ülesandeid. 

4.3 Sekretär on juhatuse liige, kes: 

4.3.1 hoiab korras ÕE dokumentatsiooni; 

4.3.2 peab ÕE liikmete nimekirja ja arvestust ÕE liikmete kohta; 

4.3.3 kogub ja säilitab ÕE ja selle juhatuse tegevust puudutavaid materjale. 

 

5. ÕE tegutsemise kord 

5.1 ÕE juhatus valitakse üheks õppeaastaks. 

5.2 Igal kooli ÕE liikmel on õigus sõna võtta, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. 

5.3 ÕE otsused võetakse vastu koosolekul avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega. Kui 

hääled jagunevad võrdselt, otsustab ÕE presidendi hääl. 

5.4 ÕE otsused jõustuvad peale nende vastuvõtmist, kui need ei ole vastuolus kooli 

õppekorralduseeskirja ning muude seadusandlike aktidega. 



5.5 ÕE otsuste ja soovituste täitmist koordineerib ÕE president, kes igal koosolekul teeb 

ettekande otsuste täitmise kohta. 

5.6 ÕE koosolekud toimuvad kaks korda kuus, üle nädala v.a punktid 5.6.1 ja 5.6.2 juhtudel; 

5.6.1 ÕE koosolekud toimuvad iganädalaselt enne üritusi; 

5.6.2 ÕE koosolekuid ei toimu suvevaheajal. 

5.7 ÕE liige on õigus ÕE- st välja hääletada kooli sisekorraeeskiri rikkumise korral. 

 

6. Volituste lõppemine ja uute valimiste korraldamine 

6.1 ÕE liikmete volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni, kuid mitte rohkem 

kui üks aasta. 

6.2 Uus ÕE juhatus valitakse iga aasta oktoobris. 

 

7. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine 

7.1 Põhikirja vastuvõtmise poolt peab olema vähemalt pooled hääletamisel osalenud ÕE 

liikmetest. 

7.2 Põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilasesindus lihthäälte- enamusega. 

7.3 Kooli nõukogu kinnitab põhikirja. 

 

Kinnitatud kooli nõukogu 31.03.2021 otsusega 1.1. 

 

 


