
KINNITATUD 

direktori 11.11.2022 käskkirjaga nr 1-1/11 

kooskõlastatud õpilasesindusega 01.11.2022 nr 1-5/10 

 

 
 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus 

 

1. Üldsätted  

1.1 Õpilasesindus on Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli (edaspidi lasteaed-põhikool) 

õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valimisel saavad osaleda kõik õpilased.  

1.2 Õpilasesindus juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel lasteaed-põhikooli 

põhimäärusest, lasteaed-põhikooli õpilasomavalitsuse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis 

kehtivatest seadustest.  

1.3 Õpilasesindus ei ole juriidiline isik.  

1.4 Põhimääruse võtab vastu õpilasesinduse üldkoosolek lihthäälte enamusega. 

 

2. Eesmärgid  

2.1 Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:  

2.1.1 aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele, koolielu probleemide lahendamisele 

2.1.2 kaitsta lasteaed-põhikooli õpilaste huve ja seaduslikke õigusi 

2.1.3 korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd 

2.1.4 teha koostööd teiste õpilasesindustega 

 

3. Õpilasesinduse õigused ja kohustused 

3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus:  

3.1.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel  

3.1.2 algatada ja korraldada üritusi kooskõlastatult huvijuhi või juhtkonnaga  

3.1.3 luua ja arendada sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasomavalitsustega 

3.2 Õpilasesindus kohustub:  

3.2.1 järgima oma tegevuses lasteaed-põhikooli põhimäärust, kodukorda ja õpilasesinduse 

põhimäärust  

3.2.2 aktiivselt tegutsema lasteaed-põhikooli õpilasesinduse tegevuse eesmärkide saavutamiseks 

3.2.3 informeerima õpetajaid õpilasesinduse tegevusest  

3.2.4 vastutama enda korraldatud ürituste eest 

 

4. Liikmeskond ja struktuur 

4.1 Õpilasesindus moodustatakse lasteaed-põhikooli õpilastest. Õpilasesinduse liikmed valitakse 

üheks õppeaastaks. 
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4.2 Õpilasesindus koosneb kaheliikmelisest juhtkonnast. Õpilasesindust juhib liikmete poolt 

valitud president. Presidendi puudumisel asendab teda asepresident, kes on valitud 

õpilasesinduse liikmete poolt. 

4.3 Õpilasesinduse president 

4.3.1 juhib ja juhendab õpilasesinduse tegevust 

4.3.2 kutsub kokku õpilasesinduse üldkoosoleku 

4.3.3 teeb eelnevalt teatavaks koosoleku päevakorra 

4.3.4 tagab koosolekute otsuste täitmise 

 

4.4 Õpilasesinduse asepresident täidab presidendi äraolekul või volitusel tema ülesandeid. 

4.5 Õpilasesinduse sekretär protokollib koosolekuid. 

 

5. Õpilasesinduse üldkoosolek 

5.1 Õpilasesinduse üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord kuus. 

5.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul,  kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku 

õpilasesinduse liikmetest.  

5.3 Õpilasesinduse üldkoosoleku pädevuses on  

5.3.1 presidendi valimine 

5.3.2 asepresidendi valimine 

5.3.3 sekretäri valimine 

5.3.4 liikme vabastamine 

5.3.5 ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule 

5.3.6 põhimääruse muutmine 

3.3.7 asutuse arengukava ettevalmistamisel osalemine 

3.3.8 annab arvamuse kooli õppekavale 

3.3.9 nimetab hoolekogusse õpilaste esindaja 

 

5.4 Õpilasesinduse üldkoosoleku otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel 

lihthäälteenamusega. 

5.5. Õpilasesinduse üldkoosoleku läbiviimine protokollitakse ja otsused formuleeritakse 

protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.  

 

6. Õpilasesinduse liikme vabastamine 

6.1 Õpilasesinduse liige vabastatakse 

6.1.1 isikliku avalduse alusel 

6.1.2 õpilase lahkumisel lasteaed-põhikoolist. 



 3 

6.1.3 juhatuse otsuse alusel, kui õpilasesinduse liikme tegevus ei vasta õpilasesinduse 

põhimäärusele 

 

7. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine.  

7.1. Õpilasesindus lõpetab oma  tegevuse juhul, kui õpilasesinduse juhatus  ja liikmed avaldavad 

kirjalikult  lasteaed-põhikooli  direktorile sellekohast soovi. 

7.2 Otsuse õpilasesinduse tegevuse lõpetamise kohta kuulutab välja lasteaed-põhikooli direktor. 

 

8. Õpilasesinduse taaselustamine 

8.1 Õpilasesinduse tegevuse algatamise kohustus lasub lasteaed-põhikooli juhtkonnal ja/või 

huvijuhil. 

 

    

 

 


