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Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli
Õpilaskonna põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli (edaspidi kooli) õpilaskonna moodustavad ja tema liikmeteks on
kõik kooli õpilaste nimekirja kantud õpilased.
2. Kooli õpilaskond otsustab ja korraldab õpilaselu küsimusi, lähtudes kooli õpilaste huvidest,
vajadustest, õigustest ja kohustustest.
3. Kooli õpilaskonnal on õigus:
3.1. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone;
3.2. astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks;
3.3. otsustada ja korraldada kõiki kooli õpilaskonna pädevusse kuuluvaid küsimusi.
4. Kooli õpilaskond juhindub oma tegevuses EV seadustest ja teistest õigusaktidest, kooli
põhimäärusest ja kooli õpilaskonna põhikirjast.
5. Kooli õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis esindab õpilaskonda suhtes
kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organistasioonide, asutuste ja isikutega.
6. Õpilaskonna igal liikmel on üks hääl.
7. Kooli õpilaskonna üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekust osa võtnud õpilastest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
8. Igal kooli õpilasel on õigus:
8.1. olla valitud ÕE liikmeks;
8.2. valida oma õppegrupi esindajaid ÕE-sse;
8.3. saada teavet ÕE töö kohta;
8.4. pöörduda ÕE poole oma õiguste kaitseks.

II ÕPILASESINDUS
1. Kooli ÕE liikmeteks on õppegruppide esindajad (kursusevanemad), kes valitakse õpingute alguses
esimese poolaasta jooksul igas õppegrupis eraldi lihthäälteenamusega.

2. ÕE kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis peab arvestust oma liikmete kohta.
3. Erakorralise ÕE üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on vähemalt 1/3 ÕE liikmetel, kooli direktoril
ning õppetöö juhil.
4. ÕE üldkoosolekute protokollid edastatakse kooli juhtkonnale.
5. ÕE liikme volitused lõpevad õpilasesinduse liikme välja arvamisega kooli õpilaste nimekirjast.
6. ÕE üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 ÕE liikmetest.
7. ÕE ülesanded:
7.1. esindab ja kaitseb kooli õpilaste õigusi ja huve;
7.2. korraldab õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilaste vahelist koostööd;
7.3. valib liikmete seast õpilaste esindaja, kes kuulub kooli nõukogusse;
7.4. korraldab õpilasüritusi, soodustades õpilaste omavahelist suhtlemist;
7.5. seisab otstarbeka ja õpilassõbraliku õpikeskkonna eest.
8. ÕE liikmetel on õigus:
8.1. osaleda ettenähtud korras ÕE tegevuses;
8.2. osaleda ÕE poolt korraldatud üritustes;
8.3. olla informeeritud juhtorganite tegevusest;
8.4. esitada ÕE üldkoosolekule muudatusettepanekuid juhtorganite tegevuse kohta;
8.5. teha ettepanekuid ÕE tegevuse arendamiseks ning tõhustamiseks;
8.6. peatada enese liikmeksolek ÕE-s.
9. ÕE liige on kohustatud:
9.1. täitma endale võetud ÕE-ga seotud kohustusi;
9.2. vajadusel esindama ÕE-d;
9.3. informeerima üldkoosolekut vähemalt 14 päeva enne oma liikmestaatuse muutumist;
9.4. osalema juhtkonna poolt kokkukutsutud ÕE üldkoosolekutel.
10. ÕE liige tagandatakse juhul kui:
10.1. ÕE üldkoosolek rahuldab liikme vastu esitatud umbusaldusavalduse;
10.2. ÕE üldkoosolek rahuldab liikme avalduse tema liikmestaatuse lõpetamise kohta.

III LÕPPSÄTTED
1. Kooli õpilaskonna põhikirja muutmise võivad algatada ÕE liikmed.
2. Põhikirja muudatused võtab vastu ÕE üldkoosolek ja kinnitab kooli pidaja.
3. Kooli õpilaskonna põhikiri jõustub pärast kinnitamist kooli pidaja poolt.

