
KINNITATUD

direktori kiiskkirjaga nr l-5ll 05.09.2017.

JAKOB WESTHOLMI GUMNAASIUMI oPNESBSINDUSE PoHTUAANUS

1. Uldsiitted

Opilasesindus (edaspidi 6E):

1 .1 on kooli dpilaskeskkonna vabatahtlik esindus, mille valiv ad 7 .-I2. klasside dpilased.

1.2 juhindub oma tegevuses kooli pdhimiitirusest, kooli 6e pOnimadrusest ning Eesti Vabariigi

digusaktidest j a kooli kodukorrast.

1 .3 ei ole juriidiline isik. Vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga on v6imalus kasutada kooli
kui haridusasutuse rekvisiite, kasutada kooli sihtasutuse arveldusarvele kantud dpilasesindusele

sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.

l.4Igal JWG 6pi1asel, dpetajal v6i tddtajal on 6igus poorduda ettepanekute, probleemidega 6E
poole.

1.5 JWG 6pilasesindus kannab nime,,6E,,.

2. Eesmflrgid ja yastutus

6E tegevuse eesmdrgid on:

2.1 .1 kaitsta dpilaste digusi ja huve;

2.1.2 aidata kaasa 6ppet6<i ja koolielu korraldamisele ning arendamisele eesmiirgigatagada

koolirahu, koolir66m ja hea fliiisiline- ning vaimne koolikeskkond;

2.1.3 }pilaste 6pimotivatsiooni tdstmine;

2.1.4 vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine ning dpilaste vaba ajasisustamine;

2.1.5 luua dpilaste ja 6petajate vahel head suhted.



3. Oigused ja kohustused

Oma eesmdrkide saavutamiseks on 6E-l Oigus:

3.1 .1 osaleda kooli dppetoo ja tegevuse korraldamises;

3.1.2 osaleda 6ppen6ukogu/hoolekogu ja dpetajate koolisisestel koosolekutel vastavalt

kokkuleppele kooli juhtkonnaga;

3.1.3 esindada dpilaste huve hoolekogus ja kooli juhtkonnas;

3.1 .4 esindada 6pilaste huve kooli avalikkusega suheldes;

3.1 .5 koost<ios kooli juhtkonnaga viia liibi kiisitlusi Spilaste seas ja analiiiisida nende tulemusi;

3.1.6 algatada korjandusi oma tegevuse arendam.iseks teavitades eelnevalt kooli juhtkonda;

3.I.7 korraldada Spilasi.iritusi koolis kui ka viiljaspool kooli koosk6las direktsiooniga;

3 . 1 .8 tutvuda seadusandlusega jt. koolikorraldust ning 6ppetood repJuleerivate dokumentidega;

3.1 .9 luua sidemeid teiste koolide dpilastega nii kodu- kui vri.lismaal;

3.1 .10 liituda noorteorganisatsioone v6i dpilasesindusi koondlavate liitudega nii kodu- kui
viilismaal;

3.1 .1 1 ndustada kooli juhtkonda, 6ppen6ukogu ja hoolekogu k6igis koolielu puudutavates

ktisimustes.

4. Sisekorraldus

6E tegevuse aluseks on 6E pdhimiidrus:

4.1.1 P6himdiiruse ning muude 6E toimimist meijutavate otstrste vastu vdtmiseks v6i
muutmiseks on vaja 6p tildkoosolekul osalevate hriiilediguslike liikmete2l3 htialteenamust;

4.1.2 P6himiiiirus j6ustub prirast selle kinnitamisL kooli direktori poolt;

4.1.3 Ettepanekuid pdhimiiiiruse muutmiseks v6ivad teha dpilased, 6E, opetajad ning kooli
juhtkond.

4.2 6E koosneb 7.-r2. klasside 6pilastest, igast krassist 1-3 esindajat,

4.3 Koosoleku kutsub kokku president v6i huvijr"rht.



4.4 Erakorcaline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 6E 1'uhatus ,28 6E liikmetest v6i

kooli juhtkond.

4.5 Koosolek on otsustusvdimeline juhul, kui kohal on vdhemalt 5A% + 1 liiget 6B hikmetest.

4.6 OBpddevuses on:

4.6.I eltepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, Sppendukogule ja hoolekogule;

4,6.2 plhimbriruse muutmise algatamine;

4.5. 3 teiste 6pilasesindustega iihinemise otsustarnine;

4.7 lB,juhatuse ja presidendi teger,usest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad klasse 6E
liikmed;

4.8 OE koosolekut juhatab 6E president ning koosrolek ja vastu'vdetud otsused protokollitakse.

Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja.protokollija ehk sekretiir.

4.9 6E koosolekute protokollid siiilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale (see tiihendab

materjalide regulaarset iileandmist kooli arhiivi). Protokolliga on 6igus tutvuda k6igi1 6E
liikmetel, 6pilastel ja kooli t<iotajatel.

4.10 6E koosolekutest peavad osa v6tma kdikide klasside esindajad.

4.10.1 K6ik 6E tikmed on kohustatud teavitama juhatuse sekretriri vdi presidenti oma

koosolekult puudumisest ja selle pdhjusest.

4.11 Juhatusel on 6igus tagandada 6E liige tegerrusest kui:

4.II.l liige on p6hjuseta puudunud neljalt koosolekult.

4.tl.2liige ei tiiida talle miiiiratud tilesandeid.

4.Il.3liikme tegevus ei vasta 6n pOnima2irusele.

4.1r,4 K6igil6pilastel on 6igus teha 6E prievakorda ettepanekuid.

4.12 6B Facebooki lehe sissekandeid (teavitamine, kokkuv6tted siindmustest) teevad

administraatorid president ja asepresident.



5. President

5.1 Presidendiks saab kandideerida iga9.-12. klassi 6n hige"

5.2 Presidendi valivad 6p hikmed k6igi karrdidaatide seast lihthdrilteenamusesa kaheks

6ppeaastaks.

5.3 Hiiiilte jagunemisel pooleks, konaldatakse kordusvalimised k6ikide g.-I2.klasside seas.

5.4 Presidendi kinnitavad ametisse 6p tiitcmeA (uhatuse presidendiks saab enim hiiiili kogunud

kandidaat, jiirjekorras teine k6ige rohkem hiiiili saanud kandidaat kinnitatakse asepresidendi

kohale).

5.5 President valib juhatuse tiheks dppeaastaks.

5.5.1 Presidendi poolt valitud juhatuse kinnitab riE.

5.6 President teavitab huvijuhti olulistest koosolekul otsustatud ning vastuv6etud otsustest.

5.6.1 Huvijuht teavitab koheselt presidenti tooplaani muutustest v6i muudest erakorralistest 6E
seotud muudatustest.

6. Juhatus

6.1 Juhatusse kuulub 5-8 liiget.

6.2 Juhatusse kuuluvad:

6.2.1 president, kes juhib 6E tegevust ning esindab 6B-d kooli juhtkonnas kui ka viiljaspool
seda. Presidendi kohustuste hulka kuulub ka 6B Facebooki lehe haldamine.

6'2'2 asepresident, kes asendab presidendi viirnase puudumisel. Asepresidendi kohustuste

hulka kuulub ka 6e Facebooki lehe haldamine.

6. 2. 3 sekretdr, kes tegeleb koosolekute protokollimisega.

6.2.4laekur, kes tegutseb vastavalt punktides 7 .2.1-7 .4 ettenzilhtud korrale.

6.2.5 liikmete- ja kommunikatsioonijuht, kelle iilesandeks on teavitada 6B hikmeid
koosolekutest ning tagadainfo liikumine kdikide 6B tiikmete seas.

6.2.6 I-3 vabaliiget.



6.3 Juhatuse iilesanded on:

6.3.1 viia ellu 6E koosolekutel vastuvdetud otsused:

6.3.2 esindada 6B-d kooli juhtkonna ja 6ppen6ukogu juures;

6.3.3 v6tta vastu otsuseid ja teha ettepanekuid dpilaste vZiiiritut kiiitumist puudutavates

ktisimustes:

6.3.4 v6tta vastu otsuseid kooli juhtkonna, dppendukogu, hoolekogu, 6E esindajate, samuti
kooli 6pilaste ettepanekute elluviimiseks;

-, 
6.3.5 vastavalt 6E volitustele arutad.aliibi ettepanekuid ja kiisimusi ning volitada presidenti

all a kirjutama kokkulepetel e ko oli j uhkonnaga;

6.3.6 teha otsuseid ja ettepanekuid tunni- ja kooliviiliste firituste korraldamiseks koos

eestvedajate ja vastutaj ate dra nriitamisega;

6.3.7 otsustada 6E tegevuse finantseerimiseks ettteniihtud rahaliste ja mitterahaliste vahendite
kasutamise iile.

6.3.8 Igal juhatuse liikmel on otsustamisel iiks h6iil.

7. OE majandamine

7.1 OE eelarve eest vastutab juhatus.

7.2 President valib laekuri, kelle iilesandeks on:

7 .2.7 konrrollida 6E rahaliste vahendite laekumist ja kasutarnist;

7 .2'2 kanda hoolt eelarve ja arvepidamise eest, kusjuures iga viilja- ja sissetulek on kirjalikult
kantud arvepidami ste raamatus s e ning kinnitatud laekuri ndusiol ekuga;

7.3 Laekuril on 6igus:

7.3.1 saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve,s dpilasteger.ustele mdeldud rahaliste
vahendite kohta.

7 .4 Laekur tegutseb vastavalt 6E koosolekutel vastuv6etud otsustele.



A. 6n tegevuse ldpetamine

8.1 Ettepaneku 6B tegewse ldpetamiseks koos vastava p6hjendusega teeb president, 2/3

juhatusest v6i 213 7 .-12. 6E fiikmetest.

8.2 6E tegevuse ldpetamise kinnitab kooli juhtkond. 6E varadloovutatakse koolile.


