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KAMMERI KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Kammeri Kooli õpilasesindus on õpilaste vabatahtlik ühendus, lühendina ÕE (edaspidi
ÕE).
1.2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel kooli õpilaste enamuse
tahtest ja ÕE põhikirjast.

II EESMÄRGID
2.1. Kaasaaitamine:
2.1.1. koolielu korraldamisele;
2.1.2. koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.3. õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele ja koolisiseste ürituste organiseerimisele.
2.2. Info edastamine.
2.3. Õpilaste omavaheliste suhete parandamine - üksteist austavate käitumistavade
kujundamine õpilaste omavahelises suhtlemises ja suhetes õpetajate, kasvatajate, teiste kooli
töötajatega.
2.4. Olla eeskujuks oma käitumisega koolis, õpilaskodus ja väljaspool kooli.

III ÕPILASESINDUSE LIIKMED JA TÖÖKORRALDUS
3.1. ÕE kuulub kuni 10 liiget, kes valitakse õpilaste hulgast õpetajate, kasvatajate ja
tugipersonali nõusolekul ning soovitusel.
3.2. ÕE õpilased valitakse viiendast kuni lisa-aasta klassidest järgmiselt:
3.2.1. II poolaastal selguvad uued kandidaadid järgmiseks õppeaastaks lähtuvalt
p.3.1.;
3.2.2. ÕE liikmed jätkavad tegevust kooli lõpetamiseni või lähtuvalt p. 3.8., 3.9.
3.3. ÕE-l on 2- liikmeline juhatus, kelle ülesandeks on esindada õpilasi.
3.4. ÕE kokkusaamised toimuvad kord kuus.
3.5. Erakorralised kokkusaamised kutsutakse kokku huvitegevuse koordinaatori poolt.
3.6. ÕE kokkusaamisi viib läbi huvitegevuse koordinaator ja/ või ÕE juhatus.
3.7. Suulisi ja kirjalikke teateid õpilastele väljastab huvitegevuse koordinaator või tema poolt
määratud ÕE liige.

3.8. ÕE liige, kes rikub kooli kodukorda, eirab kokkuleppeid ja otsuseid või kahjustab kooli
mainet, on õigus ÕEst välja arvata ÕE juhatuse otsusega ning asendada uue liikmega.
3.9. ÕE liige võib õpilasesindusest välja astuda, kirjutades taotluse ning esitades selle ÕE
juhatusele ja/ või huvitegevuse koordinaatorile.

IV OTSUSTE VASTUVÕTMINE JA RAKENDAMINE
4.1. ÕE on otsustusvõimeline, kui hääletamisest võtavad osa vähemalt pooled liikmed.
4.2. Otsused võetakse vastu enamhääletuse teel.
4.3. ÕE vastuvõetud otsused peavad olema kooskõlas põhimäärusega.
4.4. ÕE otsused on kohustuslikud kõikidele Kammeri kooli õpilastele.
4.5. Otsused tehakse teatavaks huvitegevuse koordinaatori poolt kirjalikult stendil.
4.6. Põhimäärus jõustub selle kinnitamisega kooli direktori poolt.

V ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED
5.1. Esitada Kammeri kooli õppenõukogule arutamiseks omapoolseid ettepanekuid
probleemide lahendamiseks.
5.2. Viia läbi kokkulepitult küsitlusi õpilaste seas.
5.3. Teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.
5.4. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
5.5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega

VI ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED
6.1. ÕE on kohustatud:
6.1.1. ülevaadet andma oma tegevustest huvitegevuse koordinaatorile ja kooli juhtkonnale
ning teistele kooli õpilastele ja töötajatele kui selleks tekib soov ja vajadus;
6.1.2. vastutama korraldatud ürituste eest;
6.1.3. tagama ÕE järjepidevuse.

VII ÕPILASESINDUSE LÕPETAMINE
7.1. ÕE lõpetab oma tegevuse, kui ei vasta ÕE põhimääruse eesmärkidele.

