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KINNITATUD   

                                                                                                                                             nõukogu 19.06.2017 

                                                                                                                                      otsusega nr 1-2/6 

 

 

Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskonna põhikiri 
 

 

1. Üldsätted 

1.1. Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna moodustavad ja tema liikmeteks 

on VIKK kutseõppe tasemeõppe õpilased. 

1.2. VIKK õpilaskond otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas seaduse ja seaduse alusel välja 

antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes VIKK õpilaste huvidest, vajadustest, 

õigustest ja kohustustest. 

1.3. Õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis esindab õpilaskonda suhetes 

kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.  

1.4. ÕE otsuste täitevorgan on ÕE juhatus, kelle ülesandeks on ÕE töö korraldamine ja ÕE 

ülesannete ellu viimine. 

1.5. VIKK ÕE ei ole eraldiseisev juriidiline isik. 

1.6. Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilasesindus lihthäälte-enamusega oma 

koosolekul.  

1.7. Õpilaskonna põhikirja kinnitab kooli nõukogu. 

 

2. ÕE liikmete ja juhatuse valimiste kord 

2.1. ÕE valimistel saavad osaleda kõik VIKK õpilaskonna liikmed, kes esitavad avalduse ÕEsse 

kandideerimiseks. 

2.2. ÕE liikmed valitakse üheks aastaks laekunud avalduste alusel hääletamise teel. ÕE liikmed 

valib õpilaskond demokraatlikel valimistel oktoobrikuu viimasel nädalal.  

2.3. Õppeaasta jooksul ÕEga liituda soovija võetakse vastu kuni järgmiste valimisteni 

vabatahtlikuna. Vabatahtlikul on samuti tegutsemis- ja hääleõigus. 

2.3.1. Juhul kui ÕE koosseisust astub keegi tagasi, on vabatahtlikul liikmel võimalus 

esitada avaldus täisliikmeks saamiseks. 

2.4. ÕE juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmete seast õpilasesinduse siseselt avaliku hääletuse 

teel järgmisel koosolekul peale valimisi. Igal ÕE liikmel on üks hääl ja enda poolt 

hääletada ei saa.  

2.5. ÕE valib juhatuse üheks aastaks. Juhatuse volitused kestavad kuni uue juhatuse valimiseni. 

2.6. Juhatusse valitakse kuni viis liiget, kelleks on ÕE president, ÕE asepresident, protokollija, 

õpilaste esindaja kooli nõukogus, ÕE esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidus ja Viljandi 

Noorte Volikogus. 

2.6.1. ÕE president ja ÕE asepresident ei tohi kuuluda samasse õppegruppi. 

2.7. Kõigil juhatuse liikmetel on õigus astuda tagasi või peatada oma volitused mõjuval põhjusel. 

2.7.1. Kui ÕE president ja ÕE asepresident viibivad samal ajal praktikal, siis määravad 

ÕE liikmed presidendi kohusetäitja. 

2.8. ÕE ja juhatuse liikme vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kui: 

2.8.1. tema tegevus ei vasta punktis 5 nimetatud kohustustele; 

2.8.2. ta ei täida koosoleku otsuseid ning kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;  

2.8.3. esitab kirjaliku avalduse välja arvamiseks; 

2.8.4. tema tegevus või tegevusetus kahjustab kooli või ÕE mainet.    

 

3. ÕE ülesanded 

3.1. Õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine;  

3.2. õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasa aitamine; 

3.3. kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; 
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3.4. kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine;  

3.5. õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; 

3.6. koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning 

vastuolude lahendamine; 

3.7. tagada oma jätkusuutlikkus iga uue ÕE koosseisuga; 

3.8. koostöö teiste õpilasesindustega ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;  

3.9. kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli. 

 

4. ÕE õigused  
4.1. Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel; 

4.2. olla esindatud kooli nõukogus ning osaleda ja avaldada nõupidamistel ÕE arvamust; 

4.3. saada koolijuhtkonnalt informatsiooni koolielu ja õppetöö korraldamisest; 

4.4. teha ettepanekuid ja pöördumisi kooli juhtkonnale või kooli nõukogule; 

4.5. viia läbi küsitlusi, algatada ja korraldada ülekoolilisi sündmusi, konkursse ja võistlusi; 

4.6. luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega, kuuluda maakondlikesse, vabariiklikesse ja 

rahvusvahelistesse õpilasühendustesse ja organisatsioonidesse ning arendada nendega 

koostööd. 

 

5. ÕE kohustused 
5.1. Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, sisekorraeeskirja, õppe-korralduseeskirja, 

õpilaskonna põhikirja ja pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest 

ning kanda vastutust nende rikkumise korral; 

5.2. edastada informatsiooni ja kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkonnale ja kooli 

nõukogule vastava nõude esitamisel; 

5.3. vastutada ÕE poolt korraldatud õpilastegevuse eest koolis ja väljaspool kooli;  

5.4. osaleda aktiivselt ÕE koosolekutel; 

5.5. käituda esinduslikult ja täita endale võetud kohustusi ning mitte neid kuritarvitada. 

5.6. ÕE-l on õigus eelmainitud kohustusi mitte täitnud liige ÕE-st välja arvata või jätta ta ilma 

ÕE õppekäikudest. 

 

6. ÕE töökord 

6.1. ÕE tegevuse aluseks on õpilaskonna põhikiri. 

6.2. ÕE tegevus toimub õppetöövälisel ajal ja õppetöö ajal kokkuleppel huvijuhiga. 

6.3. ÕE peamine töövorm on koosolek. ÕE koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuu aja 

jooksul.  

6.4. ÕE on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt pool ÕE koosseisust või kõik 

juhatuse liikmed.  

6.5. Õpilasesindus kohtub kooli nõukoguga kaks korda aastas reeglina novembri- ja maikuus. 

6.6. Korralise ÕE koosoleku kutsub kokku juhatus. Koosoleku toimumisest peab ÕE president 

kõiki liikmeid teavitama vähemalt kolm päeva enne selle toimumist.  

6.7. Erakorralise ÕE koosoleku kokkukutsumise õigus on ÕE juhatusel, 1/3 ÕE liikmetel ja kooli 

direktoril. 

 

 

 


