EESTI MEREKOOLI ÕPILASKONNA PÕHIKIRI
Vastu võetud õpilaskonna üldkoosolekul 12.novembril 2014
Kinnitatud Eesti Merekooli nõukogu poolt 13.novembril 2014 protokoll 1-3/2014

I.

ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Merekooli õpilaskonna moodustavad koolipõhise kutsekeskharidusõppe õpilased.
1.2. Õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna õigused, esindusorganite
moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.
1.3. Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma
üldkoosolekul.
1.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.
1.5. Õpilaskonnal on õigus:
 moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud
alustel ja korras;
 astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega
koostööd;
 osaleda oma esindaja kaudu sõnaõigusega kooli nõukogu istungitel;
 otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel
antud õigusaktide kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel
alustel antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
1.6. Õpilaskonna vastutav ja korraldav esindusorgan on demokraatlikult üheks õppeaastaks
valitud õpilasesindus.
1.7. Õpilasesindus esitab õpilaskonna põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks.
1.8. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele, seaduse alusel
antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele.
II.

ÕPILASESINDUSE VALIMINE

2.1. Kõigil õpilaskonna liikmetel on õigus olla valitud õpilasesindusse.
2.2. Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja
koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil
või muul õpilaskonnale kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.
2.3. Erandkorras võib õpilaskonna üldkoosoleku viia läbi kursuste või õpperühmade kaupa.
2.4. Õpilasesindusse kuulub igast õpperühmast 1-3 õpilast, arvestusega 1 esindaja 7 õpilase
kohta.
2.5. Õpilasesinduse asukoht on Eesti Merekool, Kopli 101, Tallinn, Eesti Vabariik.
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III. ÕPILASESINDUSE JUHTIMINE
3.1. Õpilasesindus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2. Valimised viiakse läbi avalikul hääletamisel ja esimehe kandidaadi ülesseadmise õigus
on kõigil õpilasesinduse liikmetel.
3.3. Igal õpilasesinduse liikmel on valimistel üks hääl ja valituks osutub kandidaat, kes saab
lihthäälteenamuse.
3.4. Juhul, kui ükski kandidaat ei saa lihthäälteenamust, korraldatakse kahe enim hääli saanud
kandidaadi vahel teine hääletusvoor. Teises voorus enim hääli saanud kandidaat saab
esimeheks.
3.5. Samamoodi viiakse läbi ka aseesimehe valimised.
3.6. Õpilasesinduse esimesel koosolekul määratletakse tegevussuunad ning jagatakse liikmete
vahel vastutusalad ja ülesanded.
3.7. Õpilasesinduse esimees:

juhib õpilasesinduse tegevust;

esindab õpilaskonda kooli nõukogus ja õpilasorganisatsioonides väljaspool kooli;

kutsub kokku õpilasesinduse koosoleku ning koostab ja teeb teatavaks koosolekute
päevakorrad;

valmistab koos tegevussuuna eest vastutava õpilasesinduse liikmega ette otsuse
projektid arutusele tulevates küsimustes

tagab õpilasesindus otsuste täitmise;
3.8. Õpilasesinduse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem
kui üks kord kahe kuu jooksul.
3.9. Ettepaneku õpilasesinduse kokkukutsumiseks võib teha ka õpilasesindus liige, kooli
direktor, direktori asetäitja õppekasvatustöö alal, kooli huvijuht, näidates ära
arutamiseks esitatavad küsimused.
3.10. Koosoleku päevakord tehakse teatavaks vähemalt kolm päeva enne koosoleku
toimumist õpilasesinduse infostendil.
3.11. Õpilasesinduse koosolek protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija.
3.12. Õpilasesinduse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt
pooled liikmetest.
3.13. Õpilasesinduse koosolek võtab otsuseid vastu avaliku hääletamise teel ja otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega;
3.14. Liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl.
3.15. Õpilasesinduse protokollidega on õigus tutvuda õpilasesinduse liikmetel ja soovi
korral kooli juhtkonnal ja huvijuhil.
3.16. Kooli õpilaskonda puudutavad otsused tehakse teatavaks kooli õpilasesinduse
infostendil.
IV.

ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID JA TEGEVUS

4.1.


Õpilasesinduse eesmärkideks on:
Eesti Merekooli õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende
edastamine juhtkonnale;
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kaitsta õpilaskonna huve ning seaduslikke õigusi;
vahendada õpilaskonna ja juhtkonna vahelist koostööd;
koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui
välismaal;
tõsta õpilaskonna aktiivsust;
korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd;
esindada õpilaskonna huve kooli nõukogus.

4.2. Õpilasesinduse tegevus lähtub:
 Eesti Vabariigi põhiseadusest;
 Kutseõppeasutuse seadusest;
 teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest;
 Eesti Merekooli põhimäärusest, õppekorralduseeskirjast
õppekasvatustegevust reguleerivatest dokumentidest;
 käesolevast põhikirjast;
 kooli juhtkonnaga sõlmitud lepingutest;
 oma otsustest
V.

ja

teistest

kooli

ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õpilasesindusel on õigus:
 saata esindaja kooli nõukogusse ja õppetoetuste komisjoni;
 algatada ja korraldada üritusi kooskõlastatult kooli juhtkonnaga;
 avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid kooskõlastatult huvijuhiga;
 luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui
välismaal;
 omada e-maili aadressi (listi) ja vastavat lehekülge kooli koduleheküljel.
5.2. Igal õpilasesindus liikmel on õigus:
 algatada kooli õppe- ja kasvatustööga seotud küsimuste arutelu õpilasesinduses;
 kaitsta õpilaste huve juhtkonna ees, samuti väljaspool kooli;
 luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega;
 algatada ja kooskõlastatult kooli juhtkonnaga korraldada üritusi;
5.3. Õpilasesinduse liikmel on kohustus:
 järgida oma tegevuse aluseks olevaid normdokumente;
 kinni pidada kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest;
 aidata aktiivselt kaasa õpilasesinduse tegevuse eesmärkide saavutamisele;
 näidata üles isiklikku head eeskuju;
 informeerida õpilaskonda õpilasesinduse tegevustest ja otsustest.
5.4. Õpilasesinduse liige vabastatakse oma ülesannetest:
 õpilasesinduse esimehele esitatud isikliku avalduse põhjal;
 õpilasesinduse esimehe otsuse põhjal, kui liige ei täida õpilasesinduse otsuseid;
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kui käitub pahatahtlikult teiste õpilasesinduse liikmete suhtes;
kui liige ei täida oma ülesandeid ja/või töötab õpilasesinduse otsustele tahtlikult vastu;
kui näitab halba eeskuju ja/või kui tema õppeedukus on mitterahuldav;
õpilase lahkumisel Eesti Merekoolist.

5.5. Õpilasesinduse liikme taandamiseks võivad umbusalduse avaldamise algatada neli
õpilasesinduse liiget.
5.6. Õpilasesindus liikme taandamiseks on vajalik 2/3 õpilasesindus liikmete nõusolek.

VI. ÕPILASKONNA PÕHIKIRJA MUUTMINE
Õpilaskonna põhikiri on üleval kooli kodulehel.
Igal õpilasel on õigus teha õpilasesindusele ettepanekuid põhikirja muutmiseks ja
täiendamiseks.
6.3. Õpilasesindus vaatab iga õppeaasta alguses saabunud ettepanekud läbi, teeb vajaduse
korral vastavad muudatused ning esitab need läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kooli
nõukogule.
6.4. Õigus teha omapoolseid ettepanekuid õpilaskonna põhikirja muutmiseks on ka kooli
juhtkonnal.
6.5. Kooli nõukogu vaatab õpilasesinduse ja kooli juhtkonna ettepanekud läbi ning viib
põhjendatud muudatused põhikirja sisse ja avaldab need kooli kodulehel.
6.1.
6.2.
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