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KINNITATUD 

direktori 04.12.2017 

käskkirjaga nr 1-2/125 

Võru Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus 

1. ÜLDSÄTTED 

§ 1. Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli) õpilasesindus Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts 

(edaspidi MÕIS) on kooli õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis 

järgib oma põhimäärust. 

§ 2. MÕIS on demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev õpilaste esindusorgan. 

§ 3. MÕISa põhikirja koostades on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ning kooli

 põhimääruse ja kodukorraga. 

§ 4. MÕISa liikmed on valitud eranditult kooli õpilaskonnast. 

§ 5. MÕISa partnerid on koostööst huvitatud kooli õpilased, töötajad, vanemad, vilistlased ning 

kõik Eesti Vabariigis ja väljaspool tegutsevad isikud ja organisatsioonid. 

§ 6. MÕISa tööd koordineerib mõisnik, keda asendab vajadusel opman.  

§ 7. MÕIS ei ole eraldiseisev juriidiline isik. 

§ 8. MÕISa põhimäärus jõustub hetkest, mil kooli direktor selle käskkirjaga kinnitab. 

2. EESMÄRGID, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9. MÕISa eesmärgid: 

1. anda oma panus õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate seas usaldusväärse ja sõbraliku 

keskkonna loomisel; 

2. rikastada koolielu erinevate tegevuste ja ettevõtmiste kaudu; 

3. pakkuda lahendusettepanekuid õpilaste probleemidele; 

4. hoida kooli head mainet; 

5. tagada MÕISa tegevuse jätkusuutlikkus iga uue koosseisuga; 

6. omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis. 

7. selgitada välja õpilaste huvid, vajadused ja ideed; 

8. esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel üritustel; 

9. koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet; 

10. luua ja hoida sõprussuhteid teiste koolide õpilasesindustega nii Eestis kui ka väljaspool; 

11. toetada ja nõustada õpilaste algatusi koolikeskkonnas; 

12. täita mõisniku seatud ühekordseid lisaülesandeid. 

§ 10. Oma eesmärkide saavutamiseks on MÕISal õigus: 

1. osaleda kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamises; 

2. pärida aru kooli juhtkonnalt nende tegevuse kohta; 
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3. saada oma tegevuste teostamiseks nõu kooli juhtkonnalt; 

4. osaleda vajadusel koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel; 

5. kasutada, arvestades kooli kodukorda, tasuta kooli ruume, vara ja territooriumi kooskõlas 

Eesti Vabariigis kehtivate seadustega; 

6. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes 

ning teha ettepanekuid; 

7. algatada ja korraldada erinevaid üritusi ning projekte; 

8. omada eelarvet; 

9. avaldada tunnustust, tänu ja ka noomitust. 

§ 11. MÕISal on kohustus: 

1. kaitsta ja esindada õpilaste huve kooli juhtkonnas, õppenõukogus ning hoolekogus; 

2. anda oma tegevusest aru kooli juhtkonnale; 

3. pidada kinni kokkulepetest; 

4. täita oma tööülesandeid ja järgida MÕISa põhimäärust. 

3. STRUKTUUR 

§ 12. MÕIS moodustub mõisnikust, opmanist ja liikmetest. 

§ 13. MÕISal on õigus moodustada tegevusvaldkonna gruppe. 

§ 14. MÕISa liikme õigused ja kohustused:  

1. lahkuda igal ajal MÕISast, esitades selleks suulise lahkumisavalduse koos lühisõnalise 

  põhjendusega; 

2. kandideerida mõisniku kohale; 

3. võtta sõna MÕISa koosolekutel; 

4. algatada ideid ja neid ellu viia. 

5. tegutseda MÕISa põhimääruse kohaselt; 

6. täita talle usaldatud ülesanded; 

7. võtta osa MÕISa koosolekutest, v.a puudumise mõjuva põhjuse olemasolul; 

8. täita mõisniku seatud ühekordseid ülesandeid. 

§ 15. Mõisniku õigused ja kohustused: 

1. korraldada MÕISa tööd; 

2. ette valmistada ja läbi viia koosolekuid; 

3. informeerida (vajadusel) kooli juhtkonna MÕISa tegevusest; 

4. esindada MÕISa; 

5. osaleda kooli õppenõukogus (vajadusel); 

6. osaleda kooli hoolekogu töös; 

7. suhelda teiste koolide õpilasesindustega; 

8. korraldada üritusi ja vastutada nende eest; 
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9. jagada ülesandeid ja vastutust MÕISa liikmetega; 

10. valida ja määrata ametisse opman. 

§ 16. Opmani ülesanne on § 14 toodud ülesannete täitmine, kui mõisnikul pole mõjuval põhjusel 

võimalik oma kohustusi täita. 

§ 17. MÕISal on õigus oma ülesannete täitmisesse kaasata teisi kooli õpilasi. 

§ 18. MÕISa tegevust toetavatel õpilastel on õigus osaleda MÕISa koosolekutel. 

§ 19. MÕISa tegevust toetavatel õpilastel puudub hääleõigus otsuste langetamisel. 

4. SISEKORD 

§ 20. MÕISa tegevuse aluseks on põhimäärus. 

1. Põhimääruse võtab vastu MÕISa koosolek lihthäälteenamusega. 

2. Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt. 

3. Põhimääruse muutmiseks võib ettepaneku teha iga MÕISa liige, kooli huvi- ja projektijuht 

ning kooli direktor. Põhimääruse muutmist arutatakse MÕISa koosolekul ja muudatused 

viiakse sisse MÕISa liikmete lihthääleenamuse tulemusena. Muudatustega põhimäärus 

jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt. 

§ 21. MÕISa tegevus võib toimuda vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga nii õppetundide ajal 

kui ka pärast tunde. 

§ 22. MÕISa peamine töövorm on koosolek. 

§ 23. Koosoleku toimumise päevast, kellaajast ja päevakavast teavitab mõisnik MÕISa liikmeid 

hiljemalt eelneval päeval. 

§ 24. MÕISal on õigus oma liige MÕISast välja arvata, kui MÕISa liige: 

1. kahjustab kooli või MÕISa mainet; 

2. kuritarvitab talle põhimäärusega antud õigusi või ei täida talle seatud kohustusi; 

3. esitab selleks vastava avalduse. 

§ 25. Põhjendatud ettepaneku MÕISa liikme väljaarvamiseks võib teha MÕISa või kooli 

juhtkonna liige. 

§ 26. MÕISa liige arvatakse MÕISast välja lihthäälteenamusega. 

§ 27. Mõisniku umbusaldamine 

1. Umbusaldust mõisnikule võib algatada iga MÕISa liige, kooli huvi- ja projektijuht või 

kooli direktor. 

2. Umbusalduse avaldamise küsimus lisatakse MÕISa järgmise koosoleku päevakorda. 

3. Kui MÕIS nõustub hääletuse tulemusena umbusalduse avaldamisega, korraldatakse 

erakorraline MÕISa üldkoosolek. 

4. Umbusaldushääletus on salajane. Umbusalduse avaldamine vabastab mõisniku ja opmani 

nende kohustustest ja ametist. Mõisnikule umbusalduse avaldamise korral täidab mõisniku 

ülesandeid kuni uue mõisniku valimiseni kooli huvi- ja projektijuht. 
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5. Mõisnik ja opman vabastatakse ametist MÕISa liikmete lihthäälteenamusega. 

§ 28. Mõisniku tagandamisel ametikohalt kuulutab kooli direktor kahe nädala jooksul pärast 

vastavat otsust välja erakorralised valimised. 

§ 29. Pärast umbusaldamist saavad mõisnik ja opman liikme staatuse. 

5. VALIMISED 

§ 30. Valimiste üldsätted 

1. Mõisniku kohale saab kandideerida iga MÕISa liige. 

2. Mõisnik on ametis järgmise mõisniku väljakuulutamiseni. 

3. Mõisniku valimistel saab hääletada kogu koolipere. 

4. Mõisnik valitakse üldjuhul aprillikuu alguses, enne kevadvaheaega. 

§ 31. Valimised 

1. Valimised toimuvad juhul, kui kooli huvi- ja projektijuhile on esitatud vähemalt kaks 

mõisniku kandidaati. 

2. Hääletada on võimalik ühe nädala jooksul. 

3. Valimised on vabad, võrdsed ja salajased. See tähendab, et igal õpilasel ja kooli töötajal 

on üks hääl, kõik hääled on võrdsed ning valija antud hääl ei kuulu avalikustamisele. 

4. Valimised toimuvad Stuudiumi registreerimise keskkonnas, mille on korraldanud kooli 

huvi- ja projektijuht. Saadud hääli näeb ainult kooli huvi- ja projektijuht, vajadusel ka kooli 

direktor. 

§ 32. Valimistulemuste väljaselgitamine ja teatavakstegemine 

1. Mõisnikuks saab kandidaat, kes on kogunud kõige rohkem hääli. 

2. Järgmisel üldkoosolekul pärast valimiskampaaniat avalikustab kooli huvi- ja projektijuht 

valimistulemused. 

3. MÕISal on õigus mõjuval põhjusel enne valimisi valimiskorda muuta. 

§ 33. Mõisniku erakorralised valimised 

1. Mõisniku umbusaldamise või vabatahtliku ametist lahkumise järel on kõigil MÕISa 

liikmetel õigus kandideerida uue mõisniku ametikohale.  

2. Mõisniku tagandamisel ametikohalt kuulutab kooli direktor kahe nädala jooksul pärast 

vastavat otsust välja erakorralised valimised. 

3. Valimised on salajased ja valija antud hääl ei kuulu avalikustamisele. 

4. Valimised toimuvad Stuudiumi registreerimise keskkonnas, mille on korraldanud kooli 

huvi- ja projektijuht. Saadud hääli näeb ainult kooli huvi- ja projektijuht, vajadusel ka kooli 

direktor. 

5. Mõisnikuks saab kandidaat, kes on kogunud kõige rohkem hääli. 

6. Mõisniku erakorraliste valimiste tulemused avalikustab kooli huvi- ja projektijuht kohe 

pärast valimiste lõppu. 


