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TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1 Tartu Kesklinna Kooli Õpilaskogu (edaspidi TKK ÕK)on Tartu Kesklinna Kooli
(edaspidi TKK) õpilasi ühendav organisatsioon;
1.2 TKK ÕK liikmeteks on kõik 1. - 9. klassi õpilased;
1.3 TKK ÕK juhindub oma tegevuses kooli ja õpilasesinduse põhimäärusest,
kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesindajate vahel ning Eesti Vabariigi
õigusaktidest;
1.4 TKK ÕK ei ole juriidiline isik;
1.5 TKK ÕK võib kooli direktori nõusolekul kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite
ning kooli arveldusarvel olevaid, TKK ÕK-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi
vahendeid.

2. Eesmärgid
2.1 Õpilaste huvide väljendamine ja kaitsmine lähtudes õpilaste vajadustest, õigustest ja
kohustustest;
2.2 Õppe- ja kasvatustöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine,
2.3 klassivälise tegevuse aktiviseerimine, õpilaste informeerimine koolisisestest üritustest;
2.4 Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine;
2.5 Õpilaste, õpetajate ja direktsiooni vahelise koostöö arendamine ning tekkinud
probleemide aruteludes osalemine;
2.6 Kooli õpilaste esindamine suhtluses teiste koolide, asutuste ja organisatsioonidega;
2.7 Rahvusvaheliste õpilasorganisatsioonidega koostöö arendamine;
2.8 Õpilastes ühtsustunde loomine.

3. Sisekorraldus
3.1 TKK ÕK üldkogu
3.1.1 ÕK tegevuse aluseks on põhimäärus, mis võetakse vastu ÕK üldkogu poolt ja
kinnitatakse vähemalt kahe kolmandiku poolthäälega;
3.1.2 ÕK kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu, mille liikmeteks on (4.- 9.kl)
töörühmade esindajad (3 liiget), klassivanemate kogu (igast klassist 2
esindajat), 5 juhatuse liiget;
3.1.3 Igal õpilaskogu liikmel on õigus esitada ÕK järgmise koosoleku päevakorda
või üldkogule ettepanekuid;
3.1.4 Üldkogul võivad koosoleku juhataja nõusolekul sõna võtta kõik õpilased, kuid
3.1.5 hääleõiguslikeks liikmeteks on üldkogu liikmed;
3.1.6 ÕK üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega;
3.1.7 Üldkogu otsused on ÕK liikmetele ülimuslikud.
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3.2 TKK ÕK üldkogu liikmete kohustused:
3.2.1 ÕK üldkogul osalemine;
3.2.2 Esindatava klassi õpilaste arvamuste, ideede, ootuste ja vajaduste esitamine
klassivanema või töörühma juhi poolt ÕK üldkogule;
3.2.3 ÕK üldkogu otsuste edastamine esindatavale klassile ja klassijuhatajale;
3.2.4 ÕK tegevuskava väljatöötamisele kaasa aitamine;
3.2.5 Klassivanema või töörühma juhi aruandekohustus esindatava klassi õpilaste
ees.
3.3 Klassivanemate kohustused:
3.3.1 Osalemine klassivanemate kogu infominutitel kord nädalas, edastades
informatsiooni infolehe kaudu klassile ja klassijuhatajale;
3.3.2 Osalemine kord aastas toimuval ÕK üldkogul või siis erakorralistel
koosolekutel, mis kutsutakse kokku ÕK juhatuse poolt, esindades seal klassi
arvamust.
3.4 Klasside töörühmade liikmete kohustused:
3.4.1 Aktiivne eestvedamine nii klassi kui ka kooli üritustel;
3.4.2 Osalemine ÕK üldkogul kord aastas;
3.4.3 Vajadusel töörühmade ümarlaudades osalemine.

4. TKK ÕK juhatus
4.1 ÕK juhatus koosneb
presidendist - ÕK esindamine ja tegevuse koordineerimine;
asepresidendist - presidendi puudumisel töökohustuste ülevõtmine ja
nõustamine tegevust puudutavates küsimustes;
sekretärist - ÕK üldkogu ja juhatuse koosolekute protokollimine ja
dokumentatsiooni
säilitamine;
klassivanemate esindajast - ÕK tegevuse tutvustamine vastava kooliastme
ümarlaua liikmetele, selle tegevuse planeerimine ja läbiviimine;
4.2 TKK ÕK juhatuse kohustused:
4.2.1 ÕK töörühmade tegevuse korraldamine ja aruandlus;
4.2.2 Aruandekohustus ÕK liikmete ees;
4.2.3 Õpilaste kaasamine erinevatesse koolisisestesse-ja välistesse tegevustesse
kooskõlas huvijuhiga ning sündmuste algatamine ja korraldamine koolis;
4.2.4 Ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale koolielu puudutavates küsimustes;
4.2.5 Muudatusettepanekute tegemine kooli kodukorras;
4.2.6 ÕK üldkogu korraldamine kord aastas ja juhatuse koosoleku korraldamine
vähemalt kord kuus, mida juhib president ja tema puudumisel asepresident;
4.2.7 ÕK otsuste elluviimine ja aruandekohuslaseks olemine üldkogul;
4.2.8 ÕK aasta tegevusplaani koostamine ja kinnitamine üldkogul ning selle
elluviimine;
4.3 Juhatuse tagandamine
4.3.1 TKK ÕK juhatuse liikmete tagandamine saab toimuda ainult ÕK üldkogul
kahe kolmandiku poolthäälega;
4.3.2 ÕK juhatuse liikme tagandamise ettepaneku võib teha iga ÕK üldkogu liige,
huvijuht, õpetaja või direktsioon;
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5. TKK ÕK üldkogu liikmete tagandamine
5.1 ÕK juhatusel on konsensusel õigus tagandada ÕK üldkogu liige kui
5.1.1 üldkogu liige on esitanud vastavasisulise taotluse;
5.1.2 Üldkogu liige on kahjustanud kooli või ÕK mainet;
5.1.3 Üldkogu liige lahkub koolist.

6. TKK ÕK Põhimääruse muutmine
6.1 Ettepaneku ÕK põhimääruse muutmiseks võivad teha ÕK üldkogu ja direktsioon;
6.2 ÕK põhimäärust võib muuta ainult ÕK üldkogul kahe kolmandiku poolthäälega;
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