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RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI 
 

§ 1. Üldsätted 

(1) Räpina Aianduskooli (edaspidi kool) õpilasesindus on kooli õpilaskonna valitav 
mittetulunduslik esindusorganisatsioon, mis juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel 
kooli õpilaskonna enamuse tahtest, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja kooli põhimäärusest. 

§ 2. Kooli õpilasesinduse ülesanded 

(1) Õpilasesinduse peamiseks ülesandeks on kooli õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine ning 
õpilaste kohustuste täitmise tagamine õpilasesinduse pädevuse piires. 

(2) Kooli õpilasesindusel on ülesanne aidata kaasa: 
1) õpilaste õpingutele ning kutsekeskhariduse edukale omandamisele; 
2) kooli oma näo kujundamisele; 
3) kooli prestiiži kujundamisele; 
4) õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele. 

§ 3. Õpilasesinduse liikmeskond ja struktuur 

(1) Kooli õpilasesindus valitakse kooli õpilaskonna hulgast. 

(2) Õpilasesinduse tööd juhib õpilasesinduse esimees. 

§ 4. Õpilasesinduse tegutsemise kord 

(1) Õpilasesindus valitakse üheks õppeaastaks. 

(2) Õpilasesinduse liikmed võivad olla kursusevanemad ja aktiivsed õpilased kooli 
õpilaskonnast. 

(3) Juhatuse ülesandeks on esindada õpilasesindust selle otsuste ellurakendamisel ja 
läbirääkimistel. 

(4) Igal kooli õpilasesinduse liikmel on õigus sõna võtta, avaldada oma arvamust ja teha 
ettepanekuid. 

(5) Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega. Kui 
hääled jagunevad võrdselt, otsustab õpilasesindus esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl. 

(6) Õpilasesinduse otsused jõustuvad peale nende vastuvõtmist, kui need ei ole vastuolus 
kooli õppekorralduseeskirja ning muude seadusandlike aktidega. 

(7) Õpilasesindusel on õigus (lähtudes õpilashuvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest) 
otsustada ja korraldada iseseisvalt (kooskõlas EV seadustega) õpilaselu küsimusi. 

(8) Õpilasesinduse otsuste ja soovituste täitmist koordineerib õpilasesinduse esimees, kes igal 
koosolekul teeb ettekande otsuste täitmise kohta. 

§ 5. Volituste lõppemine ja uute valimiste korraldamine 

(1) Õpilasesinduse liikmete volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni, kuid 
mitte rohkem kui üks aasta. 

(2) Ametist lahkuv õpilasesindus korraldab uued valimised oktoobrikuu jooksul. 

§ 6. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine 

(1) Põhikirja vastvõtmise poolt peab olema vähemalt ½ hääletamisel osalenud õpilasesinduse 
liikmetest. 



(2) Põhikirja muudatus(t)e poolt peab olema vähemalt ½ õpilasesinduse liikmetest, kusjuures 
poolt peavad olema kõik juhatuse liikmed 


