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Tartu Kesklinna Kooli direktori  
03.06.2021.a  käskkiri nr 45 

 
 
 
 

Tartu Kesklinna Kooli Õpilaskogu põhimäärus 
1. peatükk 

Üldsätted 
 
§ 1. Tunnuslause 
(1) Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu tunnuslause on “Koos teeme kõike paremini”. 
 
§ 2. Nimetus ja asukoht 
(1) Tartu Kesklinna Kooli õpilasesindus / õpilaskogu (edaspidi ÕK) on kooli õpilaste poolt valitud 

alaliselt tegutsev vabatahtlik ühendus. 
(2) ÕK asukoht on Tartu Kesklinna Kool, Kroonuaia 7, 51007 Tartu linn.  
 
§ 3. Juhindumine ja alusdokumendid 
(1) ÕK juhindub oma tegevuses ÕK põhimäärusest, Kooli põhimäärusest, väärtustest, 

kodukorrast, Eesti Vabariigi seadusandlusest. 
(2) ÕK alusdokumendid on: ÕK põhimäärus, arengustrateegia, tegevuskava ja protokollid. 
 
§ 4. Õpilaskogu moodustamine 
(1) ÕK on 5. – 9. klasside õpilastest moodustatud kogu, kuhu kuulub igast klassist üks esindaja. 
(2) Klassi hääleõiguslik esindaja on klassivanem, kes valitakse klassipõhiselt septembris. 
(3) ÕK juhatuse moodustab 7. – 9. kl õpilastest koosnev kolmik, mille liikmed on president ja kaks 

asepresidenti. 
(4) ÕK juhatuse liikmete valimiskord on kirjeldatud 2. peatükis. 
(5) ÕK on moodustatud määramata ajaks. ÕK liikmestaatus on üheks õppeaastaks. 
(6) ÕK juhatus kutsub kaks korda aastas kokku korralise üldkogu, kus on sõna-ja osalemisõigus 

kõigil kooli õpilastel. Hääleõigus ja osalemiskohustus on ÕK liikmetel. 
(7) ÕK tegevuse aastaaruande esitab juhatus aprillis toimuval üldkogul. 
 
§ 5. Õpilaskogu pädevused 
(1) Arutab, kommenteerib, teeb muudatusettepanekuid kooli menetluses olevate dokumentide 

kohta, näiteks õppekava, põhimäärus, arengukava, kodukord jne. 
(2) Algatab ja korraldab, ülekoolilisi küsitlusi, arutelusid, kohtumisi ja muid koolielu rikastavaid 

sündmusi, lähtudes ÕK alusdokumentidest. 
(3) Vahendab õpilasi puudutavat teavet kooli õpilaste, juhtkonna, hoolekogu vahel. 
(4) Esindab õpilaste huve ja seaduslikke õigusi avalikkuse, kooli juhtkonna ja hoolekogu ees. 
(5) Teeb koostööd kooli õpilaste, huvigruppide, teiste koolide õpilasesinduste ja õpilasi 

ühendavate liitude ning ühendustega. 
 
§ 6. Õpilaskogu eesmärgid ja nende saavutamine 
(1) Õpilaste huvide ning seaduslike õiguste kaitsmiseks: 
1) esindab ja väljendab õpilaste huve kooli juhtkonna ning avalikkuse ees, lähtudes õpilaste 

õigustest, kohustustest ja arvamustest; 
2) arutab õpilasi puudutavaid küsimusi, selgitab välja probleemid ja teeb põhjendatud 

ettepanekuid kooli juhtkonnale ja / või hoolekogule, arvestades õpilaste vajadusi ja huve; 
3) viib läbi küsitlusi õpilaste huvide ja vajaduste väljaselgitamiseks – analüüsib, teeb 

tulemustest järeldusi, esitab ettepanekuid asjaomastele isikutele. 
(2) Õpilastega koostöö arendamiseks: 
1) arvestab tegevuses kaasõpilaste arvamuste ja põhjendatud ettepanekutega; 
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2) tagab kahesuunalise ja tasakaalustatud kommunikatsiooni ÕK ja õpilaste vahel, et iga osaline 
tunneb ennast vajalikuna, väärtustatuna ja informeerituna; 

3) tähtsustab koosloomet – kaasab õpilasi ühistegevusteks genereerima ja teostama ideid; 
4) väärtustab osalusdemokraatia kujundamist kaasamise, arutlemise, otsustamise ja teostamise 

kaudu – julgustab õpilasi väljendama oma mõtteid ning kujundama arvamusi; 
5) põhinevad tegevused õpilase osalusel, õpilase jaoks ja vabal tahtel; 
6) julgustab isetegemise kaudu algatama tegevusi, et köita erinevate huvidega õpilasi. 
(3) Kooli juhtkonna, õpetajate ja hoolekoguga koostöö edendamiseks: 
1) teeb ettepanekuid probleemide korral diskussioonide ja / või arutelude algatamiseks; 
2) esindab õpilasi hoolekogus ja kokkuleppel juhtkonnaga õppenõukogus, vahendab õpilaskogu 

koosolekute otsustest lähtuvat teavet. 
(4) Teiste organisatsioonide ja õpilasi liitvate ühendustega koostöö arendamiseks: 
1) osaleb liikmeskoolina Eesti Õpilasliidu poolt korraldatud töögruppides, üldkoosolekutel; 
2) loob sidemeid ja teeb koostööd teiste koolide õpilaste, õpilaskondade liitude ja 

organisatsioonidega, esindab õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 
(5) Ühtsustunde kujundamiseks: 
1) tähtsustab koostöös julgust, nutikust, avatust, usaldust, ettevõtlikkust, loovust, osalust; 
2) loob inimeste vahel tasakaalustatud suhteid – on aus, austav ja hooliv; 
3) panustab osalus - ja kogukonnakultuuri edendamisse; 
4) väärtustab kooli traditsioone ja loob uusi ühistegevusi; 
5) tunneb uhkust oma kooli ja ÕK üle, toetab positiivse koolikultuuri kujundamist. 
 
 

2. peatükk 
Õpilaskogu valimised 

 
§ 7. Õpilaskogu juhatuse valimised 
(1) ÕK juhatus või selle puudumisel huvijuht: 
1) kuulutab välja märtsi 1. nädalal ÕK juhatuse valimised; 
2) moodustab 6-liikmelise valimiskomisjoni 3. – 9. klasside õpilastest, kelle ülesanneteks on: 

valimiste korraldamine, hääletustulemuste avalikustamine samal päeval ning üldkogul ÕK 
juhatuse valimiste läbiviimise jälgimine ja häältetulemuse väljaselgitamine. 

(2) ÕK juhatusse kandideerimise alused: 
1) kandideerimise õigus on õpilastel, kes uuel õppeaastal kuuluvad 7. – 9. klassidesse; 
2) kandideerimiseks peab moodustama kolmiku kas klassipõhiselt või klasside üleselt; 
3) kandideerimiseks tuleb esitada märtsi kolmanda nädala kolmapäevaks ühine 

kandideerimisavaldus elektrooniliselt – valimislubadus ja kolm tegevussammu, kandidaatide 
nimed, sünniajad ja kuupäevad, klass (id), kandidaatide lühike tutvustus (väärtused, 
tugevused, oskused); 

4) kolmiku kandideerimise number on registreerimisnumber. 
(3) Valimiskampaania: 
1) kestab kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäevani; 
2) kampaaniat võib teha sotsiaalmeedia kanalites, koolis tunnivälisel ajal, kokkuleppel 

õpetajatega ka klassijuhatajate tundides. 
(4) ÕK juhatuse esimese hääletusvooru valimised toimuvad aprilli kolmanda nädala 

kolmapäeval fuajees kell 8.00 - 12.20 või elektrooniliselt kokkulepitud ajal. 
(5) Hääletamise alused on: 
1) hääletamisõigus on 3. – 9. klasside õpilastel, samuti koolitöötajatel ja õpetajatel; 
2) igal valijal on üks hääl – oma hääleõigust ei saa kellelegi loovutada; 
3) hääletussedel saadakse valimiskomisjoni liikmelt allkirja vastu; 
4) valimiskohas on nähtaval kandideerinud kolmikute koondnimekirjad; 
5) hääletussedelil tuleb selgelt märkida ühe valitud kolmiku kandideerimisnumber; 
6) kehtetuks tunnistatakse hääletussedel, mille number pole loetav või on parandatud; 
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7) kui hääletussedelile märgitakse ekslikult vale number, siis tagastatakse rikutud hääletussedel 
komisjoni liikmele, kes annab vastu uue hääletussedeli; 

8) hääletussedel volditakse pooleks ja pannakse valimiskasti; 
9) kui füüsiliselt pole võimalik hääletusprotseduuri korraldada, siis toimub e-hääletamine 

kokkulepitud elektroonilises keskkonnas. 
(6) Valimistulemuste kindlakstegemine: 
1) kandideerinud kolmikute pingerida kujuneb saadud häälte arvu järgi; 
2) teise vooru pääseb enim hääli kogunud kolmik– võrdsete häälte puhul mitu kolmikut. 
§ 8. ÕK juhatuse liikmete kinnitamine üldkogul 
(1) Aprilli viimase nädala üldkogul toimub ÕK juhatuse valimiseks teine hääletusvoor, kus osaleb 

enim hääli kogunud kolmik - võrdsete häälte puhul mitu kolmikut. 
(2) Hääletamine on salajane ja igal ÕK liikmel on üks hääl. 
(3) Valija saab allkirja vastu hääletussedeli, millel on tähestikulises järjekorras enim hääli 

kogunud kolmiku (te) liikmete nimed. 
(4) Kui esimesest voorust pääses teise vooru edasi mitu kolmikut, siis: 
1) tutvustavad kolmikud ÕK-s oma valimisplatvormi ja vastavad küsimustele; 
2) toimub salajane hääletusvoor – hääletussedelile märgitakse ühe kolmiku number ja sedel 

pannakse valimiskasti; 
3) valimiskomisjon loeb samas avalikult üle hääletussedelid ning teatab kolmandasse vooru 

pääsenud kolmiku registreerimisnumbri ja liikmete nimed. 
(5) Kui teise vooru pääses ainult üks ÕK juhatusse kandideerinud kolmik, siis: 
1) presidendi valimiseks märgitakse hääletussedelille ühe inimese nimi; 
2) presidendiks valitakse kandidaat, kes saab ÕK liikmete häälteenamuse; 
3) vähema häältearvuga kandidaadid valitakse esimeseks ja teiseks asepresidendiks; 
(6) Kui ükski kandideerinud kolmik ei saa nõutavat häälteenamust, siis esitavad kõik kolmikud 

ühise motivatsioonikõne – pärast kõnede kuulamist korraldatakse avalik hääletus. 
(7) Kõikide voorude hääletustulemused protokollitakse. 
(8) Valitud ÕK juhatus annab ametivande üldkogul, mis toimub septembri neljandal nädalal. 
(9) Endine ÕK juhatus täidab ülesandeid kooliaasta lõpuni. 
 
§ 9. Õpilaskogu liikmete valimised 
(1) ÕK liikmed valitakse 5. – 9. klasside põhiselt arvestusega, et: 
1) igal õpilasel on õigus esitada ennast klassivanema kandidaadiks, samuti osaleda salajasel 

hääletusel ühe häälega; 
2) klassi hääleõiguslik esindaja, klassivanem, valitakse septembri kolmanda nädala 

kolmapäevaks; 
3) klassivanemaks määratakse häälteenamuse saavutanud õpilane ning aseklassivanemaks 

saab teise häältetulemusega õpilane; 
4) võrdsete häältetulemuste puhul korraldatakse klassis avalik liisuheitmine. 
(2) Hääletustulemustest saadetakse ÕK juhatusele järgmised andmed – klass, klassi õpilaste 

üldarv, hääletajate arv, puudujate arv, klassivanema ja aseklassivanema häälte arvud: poolt, 
vastu, erapooletud, hääletamisprotsessi korraldaja nimi. 

(3) Klassivanem on ÕK põhiliige ja klassi õpilaste hääleõiguslik esindaja. 
(4) Aseklassivanem ei ole ÕK põhiliige, kuid klassivanema puudumisel või volitusel täidab ta 

klassi õpilaste hääleõigusliku esindaja rolli õpilaskogus. 
 
 

3. peatükk 
Õpilaskogu koosolek ja üldkogu 

 
§ 10. Õpilaskogu koosolek 
(1) ÕK koguneb üks kord kuus koosolekuks – esimene kord saadakse kokku septembri viimasel 

nädalal, kus kinnitatakse ÕK täpsem töökorraldus, protokollija, õpilaste esindaja hoolekogus 
ja Eesti Õpilasliidu üldkoosolekutel. 
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(2) ÕK koosolek võib olla kinnine (ainult hääleõiguslikele ÕK liikmetele) või avatud (kõigile 
õpilastele, kes on selleks soovi avaldanud).  

(3) Koosoleku päevakorra koostab juhatus – ettepanekuid päevakorda on õigus teha igal kooli 
õpilasel. 

(4) Koosoleku otsused sõnastatakse protokollis lühidalt ning võetakse vastu häälteenamusega. 
(5) Enne lõplikku vormistamist saadetakse protokoll täienduste tegemiseks ÕK liikmetele. 
(6) Muudatusettepanekutega protokoll vormistatakse nõuetekohaselt ning allkirjastatakse 

digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt. 
(7) Protokollid on avalikult nähtavad kooli infosüsteemis ning kooli veebilehel: 

https://kesklinna.tartu.ee/opilaskogu-protokollid/.  
(8) Kui koosolekut pole võimalik füüsiliselt kokku kutsuda, siis korraldatakse koosolekud: 
1) elektrooniliselt, arvestades liikmete soove ja võimalusi; 
2) kokku kutsumata – liikmetele saadetakse otsuse eelnõu elektrooniliselt ning määratud aja 

jooksul esitab iga ÕK liige oma seisukoha hääletustulemuste kohta, siis vormistatakse 
protokoll koos vastuvõetud otsuste ja hääletustulemusega. 

 
§ 11. Õpilaste üldkogu 
(1) ÕK juhatus vastutab korralduse eest ja üldkogu: 
1) võib läbi viia tervikuna või osaliselt füüsilise koosolekuna, samuti osaliselt või tervikuna 

elektrooniliste vahendite abil; 
2) toimumise aeg ja viis teatatakse korralise üldkogu puhul üks kuu ning erakorralise üldkogu 

puhul vähemalt kaks nädalat varem; 
3) kutsutakse kokku korraliselt kaks korda aastas:  

oktoobri esimesel nädalal kinnitatakse uus õpilaskogu koosseis ning aprilli neljandal nädalal 
antakse hinnang ÕK tegevusele ning valitakse uus ÕK juhatus. 

 
 

4. peatükk 
Õpilaskogu kohustused ja õigused 

 
§ 12. Hea õpilaskogu liikme põhimõtted 
(1) Hea ÕK liige:  
1) lähtub oma tegevuses ÕK põhimääruse sätetest mh pädevustest, eesmärkidest, kohustustest 

ja õigustest; 
2) vastutab ÕK järjepidevuse hoidmise ja positiivse kuvandi loomise eest; 
3) tagab tegevuse arusaadavuse ja nähtavuse – kaasab, arutleb, otsustab ja teostab; 
4) osaleb motiveeritult ja aktiivselt, väljendub julgelt ja selgelt, esitab küsimusi, keskendub 

probleemide lahendamisele, võtab vastu väljakutseid ega karda eksida; 
5) aitab kaasa meeskonnavaimu ja õpilastevahelise ühtsustunde suurendamisele; 
6) märkab ja hoolib - leiab võimalusi õpilaste toetamiseks ja tunnustamiseks; 
7) soodustab ausat ja konstruktiivset tagasisidet. 
 
§ 13. Õpilaskogu juhatuse liikmete kohustused 
(1) ÕK juhatus: 
1) korraldab üldkogu ja ÕK koosolekuid (§10 - §11), järgib koosoleku otsuseid ja nende täitmist; 
2) esindab, väljendab õpilaste / ÕK huve ja õigusi kooli juhtkonna, hoolekogu ja avalikkuse ees, 

lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, ettepanekutest, õigustest ja kohustustest; 
3) arendab koostööd teiste koolide õpilasesinduste ja õpilasi liitvate organisatsioonidega; 
4) moodustab teemade ja probleemide tõhusamaks käsitlemiseks töörühmi; 
5) osaleb aktiivselt hoolekogu koosolekutel ja Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekutel - 

vahendab teavet ÕK liikmetega; 
6) kajastab ÕK tegevust erinevate kanalite kaudu koolis ja sotsiaalmeedias; 

https://kesklinna.tartu.ee/opilaskogu-protokollid/
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7) algatab küsitlusi õpilaste huvide ja vajaduste väljaselgitamiseks - analüüsib tulemusi, millest 
lähtuvalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele; 

8) arendab ÕK liikmete kaasamise kaudu osalusdemokraatiat ja koosloomet; 
§ 14. Õpilaskogu liikme – klassi hääleõigusliku esindaja klassivanema – kohustused 
(1) ÕK liige / klassivanem: 
1) osaleb ÕK koosolekutel kord kuus, üldkogul kaks korda aastas – järgib ja kaasab õpilasi 

otsuste täitmisele; 
2) kannab esindajana kogu klassi arvamust – ühise seisukoha väljaselgitamiseks suhtleb avatult 

klassi õpilastega, vajadusel viib läbi hääletuse; 
(2) Loob silla ÕK ja esindatava klassi õpilaste vahel: 
1) tagab kahesuunalise ja tasakaalustatud kommunikatsiooni, et iga õpilane tunneb ennast 

väärtusliku, vajaliku ja informeerituna; 
2) vahendab õpilaste arvamusi, ettepanekuid ja probleeme; 
3) kaasab õpilasi erinevate teemade töörühmade aruteludesse ja otsustusprotsessidesse. 
(3) Annab aru oma tegevusest esindatavale klassile ja õpilaskogu liikmetele. 
(4) Kui klassivanem ei saa osaleda ÕK koosolekul, siis teavitab ta vähemalt üks nädal varem: 
1) klassivanemat, kes täidab klassi hääleõigusliku esindaja rolli õpilaskogus; 
2) ÕK juhatuse liikmeid ning tutvub ja / või teeb ühe nädala jooksul koosoleku protokolli 

muudatusettepanekuid.  
 
§ 15. Õpilaskogu õigused 
(2) Õpilaskogul on õigus oma eesmärkide saavutamiseks: 
1) korraldada ÕK tegevust lähtudes põhimääruses kirjeldatud pädevustest, eesmärkidest, 

valimispõhimõtetest, kohustustest ja õigustest; 
2) esitada ettepanekuid kooli juhtkonnale ja hoolekogule menetluses olevate dokumentide 

eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute aruteludel; 
3) esindada ja kaitsta õpilaste huve ja õigusi kooli õppenõukogus, juhtkonna ning hoolekogu ees, 

samuti väljaspool kooli; 
4) luua sidemeid, teha koostööd õpetajate, õpilaste, hoolekogu, juhtkonna ja teiste koolide ning 

õpilasi ühendavate liitude ja organisatsioonidega; 
5) esitada põhjendatud ettepanekuid koolielu ja õppetegevuse paremaks korraldamiseks; 
6) esindada õpilaste huve teistes organisatsioonides, sh Eesti Õpilasesinduste Liidus; 
7) liituda ühingute või liitudega Eestis, mille tegevus on kooskõlas ÕK eesmärkidega; 
8) algatada korjandusi ÕK tegevuse arendamiseks ning teha hoolekogule ettepaneku (id) 

korjandusest laekunud summade kasutamise osas; 
9) kasutada ÕK tegevuste korraldamiseks kooli ruume ja vahendeid. 
(3) ÕK liige võib: 
1) algatada proteste, teha ettepanekuid ÕK tegevuse paremaks korraldamiseks; 
2) esindada ÕK vastava volituse alusel; 
3) saada toetust oma õiguste kaitsmisel ja tegevuste korraldamisel õpilaskogult, kaasta 

eksperte; 
4) nimetada oma esindajad hoolekogu ja teiste õpilasi puudutavate töögruppide koosolekutele; 
5) avaldada arvamust, omada hääleõigust ja olla informeeritud. 
(4) ÕK juhatuse liige võib: 
1) delegeerida ülesandeid ÕK liikmetele; 
2) nõuda liikmetelt pingtust ning vastutustundlikkust ülesannete täitmisel; 
3) küsida ÕK tegevuse kohta tagasisidet. 
 
§ 16. Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus §60 “Õpilaskond ja õpilasesindus”: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv, on kirjeldatud õpilaskonna õigused 
õpilasesinduse moodustamisel.  
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
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5. peatükk 
Õpilaskogust väljaastumine, ennetähtaegne vabastamine 

 
§ 17. Õpilaskogust väljaastumine 
(1) Kui ÕK liige soovib loobuda ÕK liikmestaatusest, siis on ÕK liige kohustatud: 
1) teavitama kaks nädalat varem ÕK juhatust; 
2) täitma endale võetud ülesanded, mh andma ÕK liikmestaatusega seotud kohustused üle 

aseklassivanemale või korraldama hääleõigusliku esindaja valimiseks uue hääletuse, 
lähtudes ÕK põhimääruse § 9-s (Õpilaskogu liikmete valimised) toodud tingimustest; 

3) esitama ÕK juhatusele vabas vormis lahkumisavalduse. 
(2) ÕK liikmestaatus lõpeb kaks nädalat pärast avalduse esitamist ja kohustuste täitmist. 

 
§ 18. ÕK liikme ennetähtaegne vabastamine 
(1) ÕK liikmetel on õigus nõuda liikme ennetähtagset vabastamist juhul, kui liige: 
1) ei järgi käesoleva põhimääruse sätteid; 
2) kahjustab oma käitumise või muul moel ÕK / kooli mainet; 
3) pole osalenud neljal järjestikusel koosolekul või ei täida endale võetud ülesandeid; 
4) ei huvitu ÕK tegevusest ja tal puudub motivatsioon eesmärgipäraseks tegutsemiseks. 
(2) Ettepaneku arutamiseks kutsutakse nädala jooksul kokku ÕK erakorraline koosolek, kus 
kuulatakse ära liikme selgitused ning võetakse vastu häälteenamusega otsus ennetähtaegseks 
vabastamiseks. 
(3) ÕK juhatuse liikme ennetähtaegsel vabastamisel: 
1) kutsutakse kahe nädala jooksul kokku erakorraline koosolek, et valida asepresidentide seast 

ÕK president. 
(4) ÕK juhatuse üheaegsel tagasiastumisel teeb ÕK ettepaneku: 
1) valimistel teiseks jäänud kolmikule; 
2)  keeldumise korral valitakse kahe nädala jooksul uus juhatus ÕK liikmete seast. 
(5) Protokollitud otsused jõustuvad kolme päeva jooksul, koosoleku toimumise päevast. 

 
 

6. peatükk 
Õpilaskogu põhimääruse muutmine, kinnitamine ja kehtetuks tunnistamine 

 
§ 19. Põhimääruse eelnõu koostamine 
(1) Põhimääruse eelnõu koostab ÕK juhatus koostöös direktori või huvijuhiga. 
 
§ 20. Põhimääruse eelnõu avalik arutelu 
(1) Koostatud eelnõu esitatakse ühe kuu vältel õpilaskonnale arvamuse avaldamiseks. 
(2) Klassides viiakse läbi arutelud, mille käigus esitatakse põhimääruse eelnõu kohta 
muudatusettepanekuid. 
(3) Peale ühe kuu möödumist arutab juhatus laekunud ettepanekud läbi ja teeb eelnõus vajalikud 
muudatused. 
 
§ 21. Põhimääruse eelnõu heakskiitmine 
(1) Põhimääruse täiendatud eelnõu saadetakse tutvumiseks õpilastele, kes kahe nädala jooksul 
otsustavad ettepanekute arvestamise või arvestamata jätmise.  
(2) Iga klass eraldi otsustab põhimääruse heakskiitmise häälteenamusega, hääletustulemused 
saadetakse ÕK juhatuse või huvijuhi e-postiaadressidele. 
(3) ÕK põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna häälteenamusega, mille aluseks on klasside 
hääletustulemused. 
 
§ 22. Põhimääruse kinnitamine ja kehtetuks tunnistamine 
(1) Peale õpilaskonna poolt heakskiitmist edastatakse põhimääruse eelnõu tutvumiseks 
direktorile ja hoolekogule, kes vajadusel teevad täiendusettepanekuid. 
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(2) Hoolekogu ja kooli juhtkonna poolt tehtud muudatusettepanekud arutab läbi ÕK juhatus ning 
viib täiendused sisse ÕK põhimääruse eelnõusse. 
(3) ÕK põhimääruse kinnitab kooli direktor õigusaktidega kehtestatud korras. 
(4) ÕK põhimääruse kehtetuks tunnistamine toimub samas koras. 
 
 

7. peatükk 
Õpilaskogu tegevuse lõpetamine 

 
§ 23. Õpilaskogu tegevuse lõpetamine 
(1) Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks teeb õpilaskogu või kooli 

juhtkond vastava otsusega. 
(2) Enne lõpliku otsuse tegemist kutsutakse kokku erakorraline üldkogu, kes esitab ettepanekud 

muudest õpilaste esindamise ja tegutsemise väljunditest. 
(3) ÕK juhatus teavitab õpilaskogu tegevuse peatamisest ja lõpetamisest nii kooli juhtkonda kui 

ka Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatust. 


