Pärnjõe Põhikooli õpilasesinduse TEIP
PÕHIMÄÄRUS
Pärnjõe Põhikooli õpilasesinduse nimi on TEIP (Teeme Elu Ise Põnevaks)
1. Üldsätted
1.1. Õpilasesinduse moodustavad klassivanemad ja 4H klubide presidendid.
1.2. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik.
1.4. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga
ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
1.5. Õpilasesinduse isikkoosseis võib muutuda igal õppeaastal.
2. Eesmärgid
2.1. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine koostöös kooli direktsiooniga ja
hoolekoguga.
2.1.2. Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine.
2.1.3. Kaasa aitamine kooli traditsioonide säilitamisele ja arendamisele.
2.1.4. Kooli ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja direktsiooni nõusolekul ka nende
korraldamine.
2.1.5. Õpilasesindus teeb koostööd teiste õpilasesinduste ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga.
2.1.6. Õpilasesindus pakub aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimalust
3. Õpilasesinduse õigused
Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas
õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.
3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus:
3.1.1. Osaleda ja avaldada õppenõukogu koosolekutel oma või õpilasesinduse arvamust.
(direktsiooni nõusolekul)
3.1.2. Teha ettepanekuid kooli kodukorra muutmiseks.
3.1.3. Soovi korral välja anda oma ajalehte, almanahhi jne.
3.1.4. Algatada korjandusi.
3.1.5. Tutvuda seadusandlusega jt. õppetööd reguleerivate dokumentidega.
4. Õpilasesinduse kohustused
4.1. Õpilasesinduse kohustused on:
4.1.1. Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust ja kooli kodukorrast ning pidada kinni kooli
juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest.
4.1.2. Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat.
4.1.3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
4.1.4. Õpilasesinduse esindaja annab arvamuse kooli õpilasi puudutavatele otsuste ja dokumentide
kohta edasi kooli direktsioonile
5. Sisekorraldus ja juhtimine
5.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on põhimäärus.
5.2. Põhimääruse võtab vastu õpilasesindus lihthäälteenamusega.
5.3. Põhimäärus tuleb igal aastal õpilasesinduse liikmete poolt heaks kiita häälteenamusega.
Vastasel juhul tuleb põhimäärust täiendada või muuta.
5.4. Õppeaasta jooksul saab põhimäärust muuta vaid siis, kui 80% õpilasesindusest hääletab
põhimääruse muutmise poolt.
5.5. Õpilasesinduse juhatusse kuulub kolm inimest, kelle ülesandeks on õpilasesisnduse töö
juhatamine ning kes omavad volitusi direktsiooni ning õpetajatega suhtlemisel.
5.6. Õpilasesinduse juhatus valitakse koosolekul täishäälteenamusega.
5.7. Õpilasesinduse koosoleku kutsub kokku juhatus, kooli juhtkond või õpilasesinduse tööd
juhendav õpetaja.

6. Juhatus
6.1. Juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja üks liige.
6.2. Esimees ja teised juhatuse liikmed valitakse lihthäälteenamusega.
6.3. Kõigil juhatuse liikmetel on õigus astuda tagasi.
6.4. Juhatuse liikme vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kui:
6.4.1. Tema tegevus ei vasta õpilasesinduse põhimäärusele.
6.4.2. Tema tegevus kahjustab kooli või õpilasesinduse mainet.
6.4.3. Tema õppimine / käitumine on mitterahuldavad
7. Tegevuse lõpetamine
7.1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui toimus tema asutamine.

