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Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesinduse PÕHIMÄÄRUS 

 
1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi SÜG ÕE) on Saaremaa 

Ühisgümnaasiumi (edaspidi SÜG) õpilasi ühendav ja esindav organ. 

1.2. SÜG ÕE lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi põhiseadusest 

ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

1.3. SÜG ÕE-sse kuuluvatel isikutel on õigus teha mistahes otsuseid, kui need ei lähe vastuollu 

käesoleva põhimäärusega ja ei kahjusta SÜG-i ega SÜG ÕE huve. 

1.4. SÜG ÕE on asutatud määramata ajaks. 

1.5. SÜG ÕE ei ole juriidiline isik.  

 

2. SÜG ÕE ÜLESANDED 

2.1. Võtta vastu SÜG ÕE põhimäärus ja põhimääruse muutmised 

2.2. Koostada ja kinnitada SÜG ÕE tegevuskava 

2.3. Välja töötada ja kinnitada SÜG ÕE tööd reguleerivad dokumendid. 

2.4. Esindada SÜG-i õpilaste huve, vajadusi, arvamusi  nii koolis kui ka väljaspool kooli. 

2.5. Seista hariduse kvaliteedi ja õpikeskkonna parandamise, õpimotivatsiooni tõstmise ning 

SÜG-i sisekorraeeskirjade täitmise eest. 

2.6. Kaitsta SÜG-i õpilaste õigusi. 

2.7. Informeerida kooli juhtkonda kooli normaalset tööd häirivate tegurite ilmnemisest.  

2.8. Vahendada kooli juhtkonnale informatsiooni SÜG ÕE tööst. 

2.9. Edastada SÜG-i õpilastele õpilasi ja õppimist puudutavat informatsiooni. 

2.10.Ühendada SÜG-i õpilasi ning aidata kaasa nende omavahelisele koostööle.  

2.11.Korraldada  ülesannete täitmise eesmärgil ühiseid üritusi ja infotunde ning õppepäevi. 

2.12.Moodustada ja kinnitada töörühmad ürituste läbiviimiseks 

2.13.Seista SÜG ÕE järjepideva tegevuse eest.  

2.14.Osaleda Eesti Õpilasesinduste Liidu (edaspidi EÕEL) töös.  

 



3. STRUKTUUR 

3.1.SÜG ÕE-sse kuuluvad SÜG-i õpilaste poolt demokraatlikult valitud SÜG-i 7.-12. klassi 

õpilased. 

3.2. SÜG ÕE tööd teostavad ja otsuseid võtavad vastu SÜG ÕE-sse valitud isikud. 

3.4. SÜG ÕE tööd juhib SÜG ÕE esimees, aseesimees või huvijuht. Huvijuht on SÜG ÕE 

nõuandev hääleõiguseta mittevalitav liige.  

3.5. SÜG ÕE-l on õigus kuuluda riiklikesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. 

3.6. SÜG ÕE koosolekud on avalikud.  

 

4. LIIKMETE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD 

4.1. SÜG ÕE liikmeks võivad olla kõik SÜG-i õpilased alates 7. klassist kuni PK või G 

lõpetamiseni demokraatlikult selleks ettenähtud korras. 

4.2.1. Liikmeks olev õpilane võib oma tegevuse SÜG ÕE-s ajutiselt peatada või SÜG ÕE – st 

välja astuda kirjaliku avalduse alusel. 

4.2.2. Liikmestaatuse lõppemise või ajutise peatamise kinnitab esimene pärast avalduse 

laekumist toimuv koosolek. 

4.3. SÜG ÕE liikmel peab olema hea õppeedukus. Kui SÜG ÕE liikmel on poolaasta jooksul 

rohkem kui 1 võlgnevus, peab liikmeks olev õpilane end SÜG ÕE liikmestaatusest tagandama. 

Vastasel korral teeb tegevuse peatamiseks SÜG ÕE-le ettepaneku esimees. 

4.4. SÜG ÕE liige peab viibima kõikidel ÕE koosolekutel. Kui liige on puudunud põhjuseta 

kolmelt koosolekult, arvatakse ta automaatselt SÜG ÕE-st välja. Esimees või aseesimees 

kontrollib põhjuseid regulaarselt. 

4.5. Ettepaneku liikmeks oleva õpilase tegevuse ajutiseks peatamiseks või lõpetamiseks võib teha 

iga SÜG-i õpilane, esitades SÜG ÕE-le vastavasisulise avalduse, milles on ära näidatud 

ettepaneku tegemise konkreetsed põhjused. 

4.6.    Liikmeks oleva õpilase liikmestaatuse ajutisest peatamisest või lõpetamisest, samuti liikme 

vastuvõtmisest tuleb vastavat isikut informeerida kirjalikult otsusele järgneva  kolme koolipäeva 

jooksul. Liikmestaatuse peatamise või lõpetamise korral saab asendus- või uueks liikmeks ÕE-

sse valimistel mittepääsenud suurima häälte arvuga kandidaat. 

 

5. ÕE LIIKMED JA TEGEVUS 

5.1. SÜG ÕE koosneb 15 kuni 17 valitud liikmest (7.-12. kl õpilasest) ja kahest nõuandva 

häälega mittevalitavast liikmest, kelleks on SÜG-i huvijuhid. Kui toimub hääletamine ja hääled 

jagunevad võrdselt, siis saab otsustavaks esimehe hääl. 



5.2. Kõik ÕE liikmed on vastutavad oma otsuste ja tegevuse eest. 

5.3. ÕE liikmete seast valitakse esindaja SÜG-i hoolekogusse. 

5.4. Valida esimees, aseesimehed ja EÕEL volikogu liikmed. 

5.5. SÜG ÕE korralised koosolekud toimuvad kord nädalas, teisipäeviti kell 16.00-17.30. 

5.6. ÕE erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees, huvijuht või 9 ÕE valitud liiget. 

5.7. ÕE on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt 9 ÕE valitud liiget. 

5.8. ÕE võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega (9 ÕE valitud liiget) v.a. SÜG ÕE tegevuse 

lõpetamise otsus. 

5.9. ÕE hääletused on avalikud, kui juhatus pole otsustanud teisiti. 

5.10. ÕE koosolekud juhatab esimees või aseesimehed ja/või huvijuht. 

5.11. ÕE koosolekud protokollitakse. 

5.12. SÜG ÕE annab oma tegevusest SÜG-i õpilastele aru vähemalt üks kord õppeaastas.  

 

6. ÕE LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

6.1. Osaleda SÜG ÕE töös ja tegevuses. 

6.2. Teha ettepanekuid SÜG ÕE ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi arendamiseks ja töö 

tõhustamiseks. 

6.3. Esitada ÕE-le proteste kirjalikus vormis konkreetsete põhjendustega teiste liikmete, esimehe, 

aseesimehe, EÕEL-sse valitud SÜG ÕE liikme(te) või ÕE tegevuse kohta. 

6.4. Saada SÜG ÕE-lt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide 

organiseerimisel. 

6.5. Esindada SÜG ÕE - d ja SÜG-i õpilasi väljaspool kooli. 

6.6. Olla valitud SÜG ÕE esimehe, aseesimehe ja EÕEL-i liikme kohale. 

6.7. Peatada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale SÜG ÕE ees võetud kohustused. 

6.8. Olla informeeritud SÜG ÕE esimehe, aseesimehe, SÜG-i juhtkonna ja  EÕEL-i liikmete 

tegevusest. 

6.9. Järgida SÜG ÕE otsuseid ja käesolevat põhimäärust. 

6.10. Täita endale võetud kohustusi. 

6.11. Anda ÕE-le, esimehele ja aseesimehele aru oma tegemistest. 

   

7. ESIMEES JA ASEESIMEES 

7.1. Esimees ja aseesimees valitakse ÕE liikmete poolt salajasel hääletamisel 

lihthäälteenamusega üheks aastaks. 

7.2. Esimehe õigused ja kohustused: 



7.2.1. Esimehel on õigus astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale SÜG ÕE ees võetud 

kohustused. 

7.2.2. Esimehel on järgmised kohustused: 

7.2.2.1. SÜG ÕE huvide kaitsmine kõigil SÜG ÕE kompetentsi kuuluvatel tasanditel. 

7.2.2.2. SÜG ÕE esindamine kõigil SÜG ÕE kompetentsi kuuluvatel tasanditel. 

7.2.2.3. SÜG ÕE töö koordineerimine. 

7.2.2.4. SÜG ÕE koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine, 

7.2.2.5. Esimehe puudumisel juhatab koosolekut aseesimees. Esimehe ja aseesimehe puudumisel 

määrab koosoleku juhataja esimees. 

7.3. Esimehel ja aseesimehel on allkirja õigus SÜG ÕE eest juhul, kui ÕE on seda otsustanud. 

7.4.  Aseesimehe õigused ja kohustused: 

7.4.1. Aseesimehel on õigus astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale SÜG ÕE ees võetud 

kohustused. 

7.4.2.  Aseesimehel on järgmised kohustused: 

7.4.2.1. SÜG ÕE huvide kaitsmine kõigil SÜG ÕE kompetentsi kuuluvatel tasanditel 

7.4.2.2. SÜG ÕE esindamine vastavate volituste alusel. 

7.4.2.3. Esimehe abistamine SÜG ÕE töö koordineerimisel. 

7.4.2.4. SÜG ÕE koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine esimehe puudumisel. 

7.5. ÕE-l on õigus esimees tagasi kutsuda. Esimehe tagasikutsumine toimub samas korras tema 

valimisega. Pärast esimehe tagasikutsumist on ÕE-l kohustus ühe kuu jooksul valida uus 

esimees. Seni täidab tema kohustusi aseesimees. 

7.6. ÕE-l on õigus aseesimeest tagasi kutsuda. Aseesimehe tagasikutsumine toimub samas korras 

tema valimisega. Pärast aseesimehe tagasi kutsumist on ÕE-l kohustus ühe kuu jooksul valida 

uus aseesimees. Seni täidab tema kohustuse ÕE poolt selleks volitatud isik. 

 

8. EÕEL JUHATUSE LIIGE 

8.1. EÕEL-i juhatuse liikme õigusteks ja kohustusteks on: 

8.1.1.  Saada valitud selleks ettenähtud korras. 

8.1.2.  Astuda tagasi, olles eelnevalt täitnud endale SÜG ÕE ees võetud kohustused. 

8.1.3.  Esindada EÕEL-s SÜG ÕE - d ja selle liikmete huve, vajadusi ja arvamusi. 

8.1.4. Vastutada SÜG ÕE ja EÕEL-i vahelise informatsioonivahetuse eest. 

8.1.5.  Anda SÜG ÕE-le aru EÕEL-i juhatuse tegevusest. 

  

 



9. PÕHIMÄÄRUSE JÕUSTUMINE JA MUUTMINE 

9.1.    SÜG ÕE põhimäärus jõustub pärast seda, kui Saaremaa Ühisgümnaasiumi juhtkond on 

põhikirja heaks kiitnud ning direktor oma käskkirjaga kinnitatud. 

9.2.    SÜG ÕE põhimäärust võib muuta ÕE vastava otsuse alusel. Otsuse poolt peab hääletama  

vähemalt 9 valitud liiget. Muutused tuleb kinnitada Saaremaa Ühisgümnaasiumi juhtkonna 

heakskiidul ning direktori käskkirjaga. 

 

10. TEGEVUSE LÕPETAMINE 

10.1. SÜG ÕE tegevus lõpetatakse ÕE koosoleku vastava otsusega, kui selle poolt hääletab 

vähemalt kaks kolmandikku valitud liikmetest. 

10.2. SÜG ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, EV 

põhiseaduse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega. EV õigusaktidega vastuollumineku korral 

võib ÕE tegevuse lõpetada ka SÜG-i juhtkonna otsusega. 

 


