
Kinnitatud õpilasparlamendi koosolekul 2.11.2021

ÕPILASPARLAMENDI PÕHIMÄÄRUS

I Üldsätted

1.1Avatud Kooli (edaspidi AK) õpilasesindus eh õpilasparlament (edaspidi ÕP) on AK
õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu saavad kandideerida õpilased 4.-9. klassidest ja
mille valivad kooli õpilased 2.-9. klassidest.

1.2 ÕP koosneb kahest organist:

1.2.1 Õpilasesinduse liikmed, kelle seast valitakse president

1.2.2 President.

1.3 ÕP juhindub oma tegevuses kooli põhikirjast, kooli kodukorrast, kokkulepetest kooli
juhtkonna ja ÕP vahel, ÕP põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.4 ÕP põhimääruse kinnitab AK direktor.

1.5 ÕP otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhimäärusesse sisse viia juba
olemasolevate punktide täiendusi või uusi punkte.

II ÕP moodustamise kord.

2.1 ÕP saavad kandideerida 4.-9. klasside õpilased.

2.2. ÕP moodustavad 11 saadikut.

2.3. Parlamendi koosseis kujuneb hääletuse teel järgmiselt:

2.3.1 Igast kandideerivast klassist enim hääli saanud kandidaat saab valituks
parlamenti

2.3.2 Ülejäänud koosseis kujuneb ülekooliliselt enim hääli saanud kandidaatide hulgast.

III ÕP saadiku rolli lõppemine

3.1 ÕP saadiku roll kestab kuni järgmiste valmisteni

3.2. Saadik võib teha avalduse omal soovil lahkumiseks

3.3. Saadiku ennetähtaegse vabastamise üle otsustab ÕP koos koolidirektoriga, kui:

3.3.1 Saadik on esitanud avalduse omal soovil lahkumiseks.
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3.3.2 Saadik ei ole võimeline ÕP töös osalema oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjusel.

3.3.3 Saadikui tegevus ei vasta ÕP või kooli põhikirjale, saadik rikub või ei arvesta ÕP
volitusi, ei täida ÕP otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

3.3.4 Saadiku tegevus kahjustab kooli mainet.

3.4  Saadiku ennetähtaegsel lahkumisel saab tema asemel parlamenti viimastel
valimistel järgmiseks enim hääli saanud kandidaat.

IV Eesmärgid.

4.1. Koolielu paremaks muutmine.

4.2. Õpilaste õiguste ja kohustuste eest seismine. Õpilaskonna vastutuse tõstmine.

4.3 Õpilaskonna esindamine koolisisestel ja avalikel sündmustel ning aruteludes.

4.4. Koolisiseste suhete parandamise toetamine, vaidlusküsimuste lahendamine.

4.5. Kooli olemuse ja näo kujundamine. Traditsioonide järgimine ja uuendamine,
Sündmuste organiseerimine.

4.6. Koolielu puudutavate küsitluste läbiviimine.

4.7. Kooliõpilaste huvide esindamine teistes organisatsioonides.

4.8. Koostööle kaasaaitamine õpetajate, õpilaste ja lastevanemate seas.

V Õigused.

ÕP-l on õigus:

5.1 osaleda õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel vastavalt
kokkuleppele kooli juhtkonnaga

5.2 viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha
ettepanekuid asjaomastele isikutele.

5.3 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.

5.4 välja mõelda ja luua uusi traditsioone.

5.5 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.

5.6 nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puudutavates
küsimustes.
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5.7 saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

VI Kohustused.

ÕP-l on kohustus:

6.1 Informeerida õpetajaid ÕP tegevusest õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.

6.2 Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees.

6.3 Vastutada enda korraldatud ürituste eest.

6.5 Tagada ÕP järjepidevus

VII Töökord

7.1 ÕP koosolekud kutsutakse kokku vähemalt 1 kord perioodis.

7.2 erakorraline õpilaskogu kutsutakse kokku, kui seda soovib:

7.2.1 ÕP president;

7.2.2 kooli juhtkond.

7.3 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 6 saadikut ÕP koosseisust.

7.4 ÕP liikmed valivad enda hulgast salajasel hääletamisel lihthäälte enamusega
presidendi, asepresidendi ja esindajad hoolekogusse ja õpilasparlamenti.

7.5 Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.

7.6 Informatsiooni ÕP tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja
teadetetahvlilt.

7.7 ÕP liikmed ja president valitakse ametisse üheks aastaks.

7.8 ÕP tegevust juhib president.

7.9 Vajaduse korral esindab president või mõni teine parlamendi liige õpilaskonda
aktustel ja vastuvõttudel.

7.10 Presidendi kohaloleku puudumisel on asepresident presidendi täieõiguslik
asendaja.
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7.11 Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕP liikmed
kui:

7.11.1 President ei ole võimeline ÕP tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjusel.

7.11.2 Presidendi tegevus ei vasta ÕP või kooli põhikirjale, kui president rikub või ei
arvesta ÕP volitusi, ei täida ÕP otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.

7.11.3 Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.


