Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskogu põhimäärus

1. Üldsätted
1.1 Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskogu (edaspidi HTG ÕK) on õpilaste vabatahtlik
esindus.
1.2 HTG ÕK asukohaks on Hugo Treffneri Gümnaasium – Munga 12, Tartu 51007, Eesti.
1.3 HTG ÕK ei ole juriidiline isik.
1.4 Õpilaskogu juhindub oma tegevuses kooli põhimäärustest, kokkulepetest kooli
juhtkonnaga ja HTG ÕK põhimäärusest ning Eesti Vabariigi põhiseadusest ja õigusaktidest.
1.5 HTG ÕK on apoliitiline esindus, mille töökeel on eesti keel.

2. Eesmärgid
2.1 HTG õpilaste seaduslike õiguste ja huvide kaitsmine.
2.2 HTG õpilaste õpimotivatsiooni ning õpikeskkonna kvaliteedi eest hea seismine.
2.3 Õpilaste, õpetajate, direktsiooni ja HTG hoolekogu vahelise koostöö arendamine.
2.4 Õppetöövälise tegevuse aktiviseerimine.
2.5 Õpilaste informeerimine koolisisestest üritustest.
2.6 HTG maine kujundamine ja hoidmine.
2.7 Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.
2.8 Õpilastes ühtsustunde loomine.
2.9 HTG õpilaste esindamine ka kohaliku omavalitsuse ning riigi tasandil, vajadusel ka
rahvusvahelisel tasandil.

3. Õigused
3.1 Osaleda kooli õppetöö organiseerimisel.
3.2 Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna, hoolekogu, õppenõukogu, samuti väljaspool kooli
kolmandate isikute ning organisatsioonide ees.
3.3 Osaleda hoolekogu ning teistel õpilaste huve ja õigusi puudutavatel koosolekutel ning
nõupidamistel.
3.4 Viia läbi küsitlusi õpilaste arvamuse kujundamiseks (selgitamiseks) koolielu puudutavates
küsimustes ning teavitada sellest kooli juhtkonda.
3.5 Kaasa rääkida HTG sisekorra eeskirjade väljatöötamisel ja ettepanekute tegemine nende
muutmiseks.

3.6 Algatada koolisiseseid üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
3.7 Luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega ning üleriigiliste organisatsioonidega.

4. Kohustused
4.1 Järgida kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, samuti pidada kinni kooli juhtkonna ja HTG
ÕK vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest.
4.2 Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat.
4.3 Teavitada kooli juhtkonda oma tegevusest ning vastuvõetud otsustest.
4.4 Hoida HTG ÕK töö läbipaistev ning protokollid avalikud. Protokollidega on õigus tutvuda
kõigil ÕK liikmetel, kooli õpilastel ning töötajatel.
4.5 Vastutada HTG ÕK poolt korraldatud ürituste eest.

5. Sisekorraldus
5.1 HTG ÕK tegevuse aluseks on põhimäärus, mis võetakse vastu HTG ÕK üldkogu poolt ja
kinnitatakse kahe kolmandiku enamhäälte otsusega ning jõustub pärast Hugo Treffneri
Gümnaasiumi direktori allkirjaga kinnitamist.
5.2 HTG ÕK liikmeteks on 15 klasside esindajat, ÕK esimees, aseesimees ning protokollija,
kokku 18 liiget.
5.3 Igal HTG ÕK liikmel on üks hääl.
5.4 Klassi hääleõiguslik esindaja valitakse iga klassi õpilaste poolt.
5.5 Õpilaskogu koosolekul võib osaleda iga HTG õpilane, omades ainult sõnaõigust.
5.6 HTG ÕK otsused võetakse vastu avaliku hääletuse teel lihthäälteenamusega, v.a kui
otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt üks HTG ÕK liige.
5.7 HTG ÕK on 2/3 häälteenamuse korral õigus võtta liikmelt ära tema liikmestaatus. Tema
asemel on klass kohustatud nimetama uue esindaja.
5.8 Kõik isikuvalimised tehakse koosolekul salajase hääletamise teel.
5.9 Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku HTG ÕK
liikmetest ehk 12 inimest
5.10 HTG ÕK koosolekuid on õigus kokku kutsuda HTG ÕK esimehel, aseesimehel,
juhtkonnal, õppenõukogul ning hoolekogul.
5.11 Igal HTG õpilasel on õigus esitada HTG ÕK järgmise koosoleku päevakorda
ettepanekuid.
5.12 HTG ÕK koosolek protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6. HTG ÕK liikmete kohustused
6.1 HTG ÕK koosolekutel viibimine.
6.2 HTG ÕK koosolekult puudumise korral mõjuva põhjuse esitamine. Klassivanema
puudumise korral peab klassi esindama abiklassivanem või klassivanema poolt volitatud isik.
6.3 Esindatava klassi õpilaste arvamuste, ideede ja vajaduste esitamine HTG ÕK-le.
6.4 HTG ÕK tegevuse ning vastuvõetud otsuste edastamine esindatavale klassile ja selle
klassi juhatajale.
6.5 HTG ÕK liikmele usaldatud ülesannete täitmine.

7. HTG ÕK esimees
7.1 Esimees valitakse HTG ÕK koosolekul HTG ÕK liikmete hulgast 1 (üheks) aastaks.
Valimine toimub IV perioodi lõpus. Valituks osutumiseks on vaja lihthäälteenamust.
7.2 Esimehel on õigus tagasi astuda.
7.3 HTG ÕK esimehe ülesanded:
7.3.1 HTG ÕK tegevuse koordineerimine;
7.3.2 HTG ÕK esindamine ning HTG ÕK allkirjaõiguslaseks olemine;
7.3.3 HTG ÕK koosoleku juhatamine;
7.3.4 HTG ÕK aseesimehe
lihthäälteenamusega;
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7.3.5 HTG õpilasi puudutavatel nõupidamistel osalemine.
7.4 Esimehe ennetähtaegse vabastamise põhjendatud ettepaneku võib teha iga HTG ÕK liige.
7.5 Esimehe võib tagasi kutsuda:
7.5.1 kui ta ei ole võimeline ametikohustusi täitma;
7.5.2 kui tema tegevus ei ole kooskõlas HTG ÕK või kooli põhimäärusega või kui ta ei täida
kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi;
7.5.3 kui tema tegevus kahjustab kooli või HTG ÕK mainet.
7.6 Esimeest saab umbusaldada 2/3 HTG ÕK otsusel.

8. HTG ÕK aseesimees
8.1 HTG ÕK aseesimehe ülesanded:
8.1.1 HTG ÕK esimehe puudumisel esimehe töökohustuste ülevõtmine;

8.1.2 HTG ÕK esimehe aitamine ja nõustamine HTG ÕK tegevust puudutavates küsimustes.
8.2 Aseesimehe ennetähtaegse vabastamise põhjendatud ettepaneku saab teha iga HTG ÕK
liige.
8.3 Aseesimeest saab umbusaldada 2/3 HTG ÕK otsusel.

9. HTG ÕK protokollija
9.1 HTG ÕK protokollija ülesanded:
9.1.1 HTG ÕK koosolekute protokollimine;
9.1.2 HTG ÕK dokumentatsiooni korrashoiu ja korrektsuse eest hoolitsemine ja protokollide
säilitamine;
9.1.3 Pidada arvet klassivanemate HTG ÕK koosolekutel osalemiste üle.
9.2 HTG ÕK protokollija valib HTG ÕK lihthäälteenamusega.

10. HTG ÕK põhikiri
10.1 Ettepaneku HTG ÕK põhikirja muutmiseks võivad teha HTG direktsioon, hoolekogu,
õppenõukogu või HTG ÕK liikmed.
10.2 HTG ÕK põhikirja võib muuta ainult HTG ÕK koosolekul kahe-kolmandiku
häälteenamusega.
10.3 HTG ÕK põhikiri tuleb kinnitada pärast uue esimehe ning aseesimehe valimisi toimunud
esimesel koosolekul.

11. Tegevuse lõpetamine
11.1 HTG ÕK tegevuse lõpetamise ettepaneku võib teha HTG ÕK esimees, üks kolmandik
HTG ÕK liikmetest või kooli juhtkond.
11.2 HTG ÕK lõpetamise otsus võetakse vastu 2/3 HTG ÕK nõusolekul.
11.3 Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud HTG ÕK
jätkamise suunast.

