KABALA LASTEAIA-PÕHIKOOLI ÕPILASOMAVALITSUSE
PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED
1. Õpilaskogu on kooli ärksate õpilaste vabatahtlik ühendus.
2. Õpilaskogu lähtub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli
juhtkonna ja õpilaskogu vahel, kooli õpilasomavalitsuse põhimäärusest ning
Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3. Õpilaskogu ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite, kasutada
kooli arveldusarvele kantud, õpilaskogule sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi
vahendeid.
II EESMÄRGID
Õpilaskogu tegevuse eesmärgid on:
1. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke
õigusi.
2. Järgida ja edendada kooli traditsioone.
3. Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste
omavahelistes suhetes, suhelda õpilaste ja kooli juhtkonnaga.
4. Aidata kaasa koolielu korraldamisele.
III ÕPILASKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilaskogul õigus:
1. Osaleda kooli tegevuse korraldamisel.
2. Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras saada koolilt
ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
3. Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees.
4. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt
teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.

5. Algatada korjandusi oma tegevuse algatamiseks.
6. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
7. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka
välismaal.
8. Esindada kooli õpilaste huve.
9. Õpilaskogu järgib kooli põhikirja ja sisekorra eeskirja.
10. Õpilaskogu ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õppemeetodeid.
11. Õpilaskogu järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
12. Õpilaskogu kõik liikmed kannavad vastutust kooliõpilasele kohase käitumise
osas, olles positiivseks eeskujuks teistele õpilastele.
IV SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
Õpilaskogu tegevuse aluseks on kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus:
1. Põhimääruse võtab vastu õpilaskogu esimene koosolek lihthääletusega.
2. Põhimääruse jõustumine tunnistatakse kooli direktori poolt.
3. Õpilaskogu tegevus toimub väljaspool õppetööd ja –aega.
V TEGEVUSE LÕPETAMINE
1. Õpilaskogu tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui alustamise
otsus.
2. Ettepaneku õpilaskogu tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb
president või juhatus, samuti kooli juhtkond.
3. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad ka olema ettepanekud
õpilasomavalitsuse jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest
või üleandmisest.
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ÕOV on sõlminud direktoriga kokkuleppe järgmistes punktides:



Õpilasomavalitsusel on kohustus korraldada koolis erinevaid üritusi (ka
diskosid).



Õpilasomavalitsus vastutab korrapidajate-piletimüüjate olemasolu ja töö eest
diskodel, tagab distsipliini.



Diskorahade kasutamine jooksvateks kuludeks.
Nt. Auhindade ostmiseks üritustel.



Õpilasomavalitsusel on õigus kasutada kooliruume ja rekvisiite vastavalt
vajadusele. Enne kasutamist toimub täiendav arutelu direktoriga.



Õpilasomavalitsusel on õigus küsida ainelist abi õpetajatelt ning loota
õpetajate/klassijuhatajate meeldivale suhtumisele/koostööle.
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Nimekirja täiendatakse vastavalt vajadusele ja lähtuvalt mõlema osapoole
kokkulepetest.
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