
                                                                                                                                                                         

 
NURME  KOOLI  ÕPILASESINDUSE 

PÕHIMÄÄRUS 

 

1. Üldsätted  

1.1. Nurme kooli Õpilasesindus (edaspidi NÕE) on Nurme kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, 

mille liikmed valivad klasside õpilased. Valitud liikmed võivad osaled NÕE töös vajadusel koos 

tugiisikutega.  

1.2. NÕE koosneb esimehest, aseesimehest  ja liikmetest. NÕE tööd koordineerib huvijuht. 

1.3. NÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna otsustest, ÕE 

põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.  

  

2. Õpilasesinduse moodustamise kord  

2.1. Igal klassil on õigus saata NÕEsse esindaja, kes on valitud klassisisestel valimistel.  

2.2. NÕE valitakse üheks õppeaastaks.  

2.3. NÕEsse kuulumine on vabatahtlik.  

2.3. Igal klassil on õigus oma esindajaid vahetada.  

  

3. Õpilasesinduse eesmärgid  

3.1. Muuta koolielu õpilastele huvitavamaks, õppe korraldus sobivamaks ja võimaluste rohkemaks. 

3.3. Teha koostööd õpetajate, tugispetsialistide ja kooli juhtkonnaga tugiteenuste, õppe- ja huvitöö 

korralduslikes ja sisu küsimustes.  

3.4. Kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli 

töötajatega. 

3.2. Suhelda teiste koolide õpilaste ja õpilasesindustega.  

  

4. Õpilasesinduse õigused  

4.1. Kooli õppetöövälise tegevuse korraldamine koordinaatori abiga. 

4.2. Kooli õpilaste huvide esindamine kooli õppenõukogus ja hoolekogus. 

4.3. Erinevate ürituste ja projektide algatamine ning korraldamine 

koostöös huvijuhi ja õpetajatega. 

4.4. Õpilaste ettepanekute edastamine kooli juhtkonnale, 

õppenõukogule ja hoolekogule NÕE koordinaatori abiga. 

  



5. Õpilasesinduse kohustused  

5.1. Juhindumine oma tegevuses Nurme kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna otsustest, NÕE 

põhimäärusest.  

5.2. NÕE esindaja annab klassikaaslastele ülevaate kooli juhtkonnale, 

õppenõukogule ja hoolekogule esitatud ettepanekutest. 

5.3. NÕE esindaja on algatatud projektide või ürituste eestvedaja oma 

klassis. Ta tegutseb klassijuhataja teadmisel ja abiga. 

5.4. NÕE esindaja järgib häid käitumistavasid. 

  

6. Õpilasesinduse juhtimine  

6.1. ÕE koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees NÕE koordinaatori abiga vastavalt 

vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord trimestri jooksul.   

6.2. Ettepaneku NÕE kokkukutsumiseks võib teha ka NÕE liige, kooli direktor või huvijuht. 

6.3. Juhatuse koosoleku otsused protokollitakse NÕE koordinaatori abiga. 

6.4. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollidega on võimalik 

tutvuda kooli õpilastel ja juhtkonnal.  

  

7. Õpilasesinduse esimees  

7.1. Juhib NÕE tegevust koodinaatori abiga. 

7.2. Tagab koosolekute otsuste täitmise koordinaatori abiga. 

  

8. Õpilasesinduse aseesimees  

8.1. Täidab esimehe äraolekul või volitusel esimehe  ülesandeid.  

  

9. Õpilasesinduse liige   

9.1. Vastutab oma klassile antud ülesannete täitmise eest.  

9.2. Täidab esimehe poolt antud ülesandeid.  

9.3. On nõus omast vabast ajast antud ülesandeid täitma.  

  

10.  Õpilasesinduse sisekorraldus  

10.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on põhimäärus:  

10.1.1. võetakse vastu õpilasesinduse koosolekul ainult kõigi liikmete ühehäälse otsusega;  

10.1.2. jõustub alles selle kinnitamisest direktori poolt.  

10.2. NÕE  liikme volitused lõpetatakse ennetähtaegselt, kui:  

10.2.1. liige esitab juhatajale avalduse lahkumiseks mõjuvatel põhjustel või klass kutsub esindaja 

tagasi.  

10.3. Uue liikme NÕEsse on kohustatud valima lahkunud liikme klass.  

  

11. Õpilasesinduse põhimääruse muutmine  

11.1. Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha kooli juhtkond või NÕE  liige 

koordinaatori abiga. 

11.2. Põhimäärust võib muuta NÕE kõigi liikmete otsusega, mis peab olema ühehäälne.  



11.3. Muudetud põhimäärus jõustub alates selle uuel kujul kinnitamisest Nurme kooli direktori 

poolt.  

  

12. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine  

12.1. NÕE likvideeritakse, kui 80% NÕE liikmetest sellega 

nõustub.  

 


