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ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED.
1.1. Õpilasesinduse valimise õigus on kogu Ääsmäe kooli õpilaskonnal.
1.2. Õpilasesinduse tegevus lähtub kooli põhimäärusest, kodukorrast ja Eesti Vabariigi
seadustest.
1.3. Õpilasesinduse valimised korraldab direktor.
1.4. Valimistel lähtutakse demokraatlikest põhimõtetest.
1.5. Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab Ääsmäe kooli direktor.
2. EESMÄRK.
2.1. Aidata kaasa turvalise ja meeldiva õpi-ja kasvukeskkonna loomisele koolis.
2.2. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees.
2.3. Aidata kaasa õppekava- ja koolivälisele tegevusele.
3. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Esitada õpilaste seisukohti ja ettepanekuid õppenõukogule ja kooli juhtkonnale.
3.2. Õigus ja kohustus tutvuda õppekava, kooli põhimääruse ning kodukorraga ja nende
muudatustega enne nende kehtestamist. Õigus teha põhjendatud ettepanekuid muudatuste
sissetoomiseks eelmainitud dokumentides.
3.3. Osaleda kooli üldtööplaani koostamisel.
3.4. Olla oma käitumise ja õppimisse suhtumisega kaasõpilastele eeskujuks.
3.5. Õpilasesinduse liikme võib esindusest välja arvata õpilaskonna või kooli juhtkonna
ettepanekul.
3.6. Õpilasel on õigus lahkuda õpilasesindusest omal soovil.
3.7. Õigus astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega
koostööd.
4. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
4.1. Õpilasesinduses on 6 liiget, kelle vahel jaotuvad järgmised ametid:


Peaminister



Haridusminister



Meediaminister

Ääsmäe Põhikool


Välisminister



Spordiminister



Kultuuriminister

4.2. Õpilasesinduse valimise õigus on kõigil Ääsmäe kooli õpilastel.
4.2.1. Õpilasesinduse liikmed selguvad salajase hääletuse teel.
4.3. Peaminister valitakse eraldi teistest ministritest.
4.4. Õpilasesinduse liikmed valitakse kuni:
4.4.1. Õpilasesinduse minister lõpetab kooli
4.4.2. Kuni pole ilmnenud põhjuseid tema ametipostilt likvideerimiseks.
4.4.3. Kuni õpilasesinduse liige seda ise võimalikuks peab.
4.5. Valimised toimuvad reeglina septembrikuu teisel või kolmandal täisnädalal.
4.6. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reeglina üks kord nädalas.
4.7. Kõik koosolekud peab protokollima.
4.7.1. Protokollil peab olema kõigi koosolekul osalenute allkiri.
4.7.2. Protokollid tuleb edastada huvijuhile, kes omakorda edastab protokollid direktorile.
4.8. Enne õpilasesinduse põhimääruse kinnitamist peavad sellega tutvuma ning selle heaks
kiitma kogu õpilaskonna liikmed.
5. PEAMINISTER
5.1. Peaministriks võivad kandideerida 6-9. klassi õpilased, kes on direktori poolt heaks
kiidetud.
5.2. Kinnitab ministeeriumite komisjonid
5.3. Tagab õpilasesinduse otsuste täitmise.
5.4. Esindab või valib esindaja kooli juhtkonna koosolekutele, õppenõukokku või
hoolekokku.
5.5. Õigus valida endale asetäitja teiste ministrite seast.
6. ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE.
6.1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetab kooli direktor juhul, kui õpilasvalitsuse tegevus ei vasta
õpilasesinduse põhimäärusele.

