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KINNITATUD 
Tallinna 21. Kooli direktori 

29.12.2015.a. 
käskkirjaga nr 1-2/25 

 
 

TALLINNA 21. KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 
 
  
 
 
I. ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Õpilasesindus on TALLINNA 21. KOOLI (edaspidi Kool) õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu 
kuuluvad 9.-12. klasside esindajad. 
1.1.1. Õpilasesinduse allorgan on noorteparlament, kuhu kuuluvad 7.-8. klasside esindajad. 
 
1.2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kooli põhimäärusest ning 
järgib käesolevat Kooli õpilasesinduse põhimäärust (edaspidi Põhimäärus). 
 
1.3. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Õpilasesindusel on vastavalt kokkuleppele Kooli juhtkonnaga 
võimalus kasutada Kooli ruume, vara, rekvisiite ning sihtotstarbeliselt õpilasesindusele Kooli 
sihtkapitali arveldusarvele kantud vahendeid. 
 
1.4. Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks. 
 
II. TEGEVUSE EESMÄRGID 
 
2.1. Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: 
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; 
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seista hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni 
tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest; 
2.1.3. järgida ning edendada Kooli traditsioone; 
2.1.4. kujundada häid käitumistavasid ja moraalinorme õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes 
õpetajate, Kooli juhtkonna ja avalikkusega; 
2.1.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele. 
 
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus: 
2.2.1. kaitseb ja esindab Kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, 
samuti väljaspool Kooli; 
2.2.2. osaleb kokkuleppel huvipooltega kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel 
nõupidamistel; 
2.2.3. delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena Kooli hoolekogusse; 
2.2.4. algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte; 
2.2.5. koostab õpilasesindusele tegevuskava; 
2.2.6. saab Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras Koolilt toetust oma 
eesmärkide saavutamiseks; 
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2.2.7. algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või 
annetuste teel laekunud summasid; 
2.2.8. viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende 
tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele; 
2.2.9. volitab õpilasesinduse presidenti alla kirjutama kokkulepetele Kooli juhtkonnaga;  
2.2.10. loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal; 
2.2.11. vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale ning perioodilisi väljaandeid. 
 
2.3. Õpilasesindus järgib oma tegevuses Põhimäärust, Kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, ning peab 
kinni Kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest. 
 
 
III. LIIKMED 
 
3.1. Õpilasesindusse kuuluvad Kooli 9. – 12. klasside esindajad 1-3 liiget igast klassist (edaspidi 
Tavaliikmed) ning valitud president, I asepresident ja II asepresident (edaspidi Presiidium) (edaspidi 
kõik koos Õpilasesinduse liikmed). 
 
3.2. Tavaliikmeks kandideerimise õigus on igal 9.-12. klassi õpilasel. 
3.2.1. Kandideerimiseks tuleb esitada õppeaasta alguses avaldus koos motivatsioonikirjaga 
Presiidiumile. 
3.2.2. Õpilasesindusse taaskandideerimise korral võib Presiidium motivatsioonikirja esitamist mitte 
nõuda. 
3.2.3. Presiidium võib korraldada kandidaatide vahel vestlusvooru. 
 
3.3. Tavaliikmete lõpliku koosseisu valib Presiidium esitatud kandidaatide seast. 
3.3.1. Õpilasesinduse tavaliikmete lõpliku koosseisu jooksvaks õppeaastaks kinnitab õpilasesinduse 
president hiljemalt ühe kuu jooksul alates uue õppeaasta algusest. 
 
3.4. Tavaliikmete liikmelisus saab läbi iga õppeaasta lõpus. 
3.4.1. Korduv ametiaeg mitmel järjestikusel õppeaastal on lubatud. 
 
3.5. Õpilasesinduse liikmete nimekiri on avalik. 
 
3.6. Õpilasesinduse presidendi õigusteks on: 
3.6.1. määrata õpilasesinduse liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud õpilasesinduse otsuste 
täitmiseks; 
3.6.2. kutsuda kokku õpilasesinduse koosolekuid; 
3.6.3. astuda tagasi. 
 
3.7. Õpilasesinduse presidendi kohustusteks on: 
3.7.1. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest; 
3.7.2. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest; 
3.7.3. esindada õpilasesindust vastavate volituste alusel. 
 
3.8. Õpilasesinduse asepresidendi õigusteks on: 
3.8.1. esindada õpilasesindust vastavate volituste alusel; 
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3.8.2. astuda tagasi. 
 
3.9. Õpilasesinduse asepresidendi kohustusteks on: 
3.9.1. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest;  
3.9.2. presidendi puudumise korral täita presidendi ülesandeid; 
3.9.3. anda õpilasesindusele ja presidendile aru oma tegevusest. 
 
3.10.  Presiidiumi liikme tagandamise põhjendatud ettepaneku võib õpilasesinduse liige 
õpilasesindusele teha, kui: 
3.10.1.  Presiidiumi liige ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, 
tervisliku seisundi vms. põhjustel; 
3.10.2. Presiidiumi liikme tegevus ei vasta õpilasesinduse või Kooli põhikirjale; 
3.10.3. Presiidiumi liige rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi või ei täida õpilasesinduse otsuseid 
või Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid; 
3.10.4.  Presiidiumi liikme tegevus kahjustab Kooli/ õpilasesinduse mainet. 
 
3.11.  Presiidiumi liikme tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab salajasel hääletusel 2/3 
hääleõiguslikest õpilasesinduse liikmetest. 
3.11.1. Presiidiumi liikme tagandamisel valib järgmine korraline õpilasesinduse koosolek uue vastava 
Presiidiumi liikme Tavaliikmete hulgast. 
3.11.2.  Presiidiumi uue liikme kandidaadid peavad olema esitatud vähemalt kaks (2) päeva enne 
valimispäeva. 
 
3.12.  Presidendi tagasiastumisel võtab Presidendi koha I asepresident, I asepresidendi koha II 
asepresident. 
3.12.1.  Uueks II asepresidendiks saavad kandideerida kõik Tavaliikmed. 
3.12.2.   Uue II asepresidendi valivad õpilasesinduse Tavaliikmed. Häälteenamus kandidaadi poolt 
peab olema vähemalt 50%+1 hääl hääleõiguslikest õpilasesinduse Tavaliikmetest. 
3.12.3. Juhul kui Presiidium astub tervikuna tagasi korraldab valimiskomisjon erakorralised 
Presiidiumi valimised. 
 
3.13. Õpilasesinduse Tavaliikme õigusteks on: 
3.13.1.  teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks;  
3.13.2.  olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest; 
3.13.3.  esitada õpilasesindusele proteste teiste Tavaliikmete, Presiidiumi liikmete või õpilasesinduse 
tegevuse kohta; 
3.13.4. saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide 
organiseerimisel; 
3.13.5.  esindada õpilasesindust vastavate volituste alusel; 
3.13.6. kandideerida ning esitada kandidaate või kandidatuure õpilasesinduse organite valimistel; 
3.13.7. peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused; 
3.13.8.  teha põhjendatud ettepanek Presiidiumi liikme tagandamiseks. 
 
3.14.  Õpilasesinduse Tavaliikme kohustusteks on: 
3.14.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses; 
3.14.2. järgida õpilasesinduse otsuseid ja Põhimäärust; 
3.14.3. informeerida oma klassi õpilasesinduse tegevuste kohta; 
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3.14.4.  täita endale võetud kohustusi; 
3.14.5.  anda õpilasesindusele aru oma tegevusest. 
 
3.15. Noorteparlamendi liikmeteks loetakse 7.-8. klasside esindajaid ja valitud presidenti ning kaht 
asepresidenti. 
3.15.1.  Noorteparlamendi liikmed valitakse klassisiseselt (2 liiget igast klassist). 
 
3.16.  Noorteparlamendi liikme õigusteks on: 
3.16.1.  osaleda õpilasesinduse töös ja tegevustes; 
3.16.2.  teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks;  
3.16.3.  olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest; 
3.16.4.  saada õpilasesinduselt abi ja toetust oma õiguste kaitsmisel ja ürituste ning projektide 
organiseerimisel; 
3.16.5.  peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused; 
 
3.17.  Noorteparlamendi liikme kohustusteks on: 
3.17.1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevustes; 
3.17.2.  järgida õpilasesinduse otsuseid ja Põhimäärust; 
3.17.3.  informeerida oma klassi õpilasesinduse tegevuste kohta; 
3.17.4.  täita endale võetud kohustusi; 
3.17.5.  anda õpilasesindusele aru oma tegevusest. 
 
3.18.  Õpilasesinduse või noorteparlamendi liikme liikmeksoleku lõpetamisel võib õpilasesindusest 
lahkunud õpilase klassist kandideerida uus liige. 
 
IV. SISEKORRALDUS 
 
4.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on käesolev Põhimäärus. 
 
4.2. Õpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad vähemalt kord (1) nädalas. 
4.2.1. Korralised koosolekud ei toimu riigipühadel ega koolivaheaegadel või muudel eri 
kokkulepetel. 
4.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku kas vähemalt kolme (3) Tavaliikme, Presidendi või Kooli 
juhtkonna soovil. 
 
4.4. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 50%+1 õpilasesinduse 
hääleõiguslikest liikmetest. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega (vähemalt 
50%+1 hääl), juhul kui Põhimäärus ei sätesta teisiti. 
 
4.5. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, v.a. juhul, kui salajast hääletamist 
nõuab 1/2 kohalolevatest hääleõiguslikest liikmetest. Igal õpilasesinduse liikmel on üks (1) hääl. 
4.5.1. Üks Tavaliige saab teist Tavaliiget volitada enda eest hääletama. Volitus peab olema kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis volitatava poolt koosoleku juhatajale esitatav hääletamise 
toimumise hetkel. 
 
4.6. Õpilasesinduse pädevuses on: 
4.6.1. ettepanekute, avalduste tegemine Kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule; 
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4.6.2. Põhimääruse vastuvõtmine ning muutmine; 
4.6.3. teiste õpilasomavalitsuste, linna, maakondlike, üleriigiliste või rahvusvaheliste õpilasesindusi 
ühendavate organisatsioonidega ühinemise või neist lahkumise otsustamine; 
4.6.4. Tavaliikme, Presidendi või asepresidendi volitamine, täitmaks õpilasesinduse otsustest 
tulenevaid ülesandeid; 
4.6.5. otsuste tegemine õpilasesinduse ürituste korraldamiseks;  
4.6.6. õpilasesinduse tegevuskava kinnitamine; 
4.6.7. korjanduse või annetuste teel laekunud summade ning sihtotstarbeliste vahendite kasutamise 
üle otsustamine.  
 
4.7. Õpilasesinduse koosolekud protokollitakse. 
4.7.1. Protokollis fikseeritakse koosoleku kuupäev, osalejate arv, juhataja, protokollija, päevakord, 
arutelu kokkuvõte, ning vastuvõetud otsused.  
4.7.2. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija. 
4.7.3. Õpilasesinduse koosoleku protokollid säilitatakse kolmeks (3) õppeaastaks. 
4.7.4. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil õpilasesinduse liikmetel. 
4.7.5. Õpilasesinduse otsusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, Kooli 
juhtkonnale, õpetajatele või teistele õpilasesinduse poolt määratud isikutele või asutustele. 
 
4.8. Õpilasesinduse koosolek võtab vastu otsuseid ning Õpilasesinduse koosoleku otsused on 
ülimuslikud Presidendi ja asepresidentide otsuste üle. 
 
V. PRESIIDIUMI VALIMISE KORD 
 
5.1. Presiidiumi valimised korraldab valimiskomisjon vastavalt Põhimääruses sätestatule. 
5.2. Presiidiumi valimised toimuvad õppeaasta viimasel veerandil valimiskomisjoni poolt 
kindlaksmääratud ajal. 
 
5.3. Presiidiumi valimistel on hääletamine kõikides voorudes anonüümne ning viiakse läbi 
hääletussedelitega. 
5.3.1. Presiidiumi valimistel on igal Kooli 9.-12. klassi õpilasel üks (1) hääl. Hääleõiguse 
delegeerimine ei ole lubatud. 
5.3.2. Igal õpilasel on õigus keelduda hääletamast. 
 
5.4. Valimiskomisjon kuulutab Presiidiumi valimised välja vähemalt kakskümmend (20) 
kalendripäeva enne valimiste I vooru toimumist. 
5.4.1. Väljakuulutamisel antakse teada valimiste kuupäev, toimumise koht ja Põhimäärusest 
tulenevate tähtaegade kuupäevad. 
5.4.2. Väljakuulutamine toimub nii teate avaldamisega kooli stendil kui ka suuliselt läbi 
õpilasesinduse liikmete igas hääleõiguslikus klassis ning vajadusel muude vahendite abil. 
 
5.5. President, I asepresident ja II asepresident kandideerivad ühiselt, moodustades Presiidiumi 
kandidatuuri.  
5.5.1. Presidendi kandidaat peab olema kandideerimise hetkel 10. või 11. klassi õpilane, kes on 
olnud vähemalt ühe (1) aasta Õpilasesinduse liige. 
5.5.2. Asepresidentide kandidaadid peavad olema kandideerimise hetkel 10. või 11. klassi õpilased. 
5.5.3. Presiidiumi kolm (3) kandidaati ei tohi kõik olla 11. klassi õpilased. 
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5.5.4. Üks õpilane ei tohi samaaegselt kandideerida mitmes kandidatuuris.  
 
5.6. Presidendi kandidaat esitab oma Presiidiumi kandidatuuri kirjalikult, koos  asepresidentide 
kandidaatide poolt allakirjutatud nõusolekutega kandideerida,  ametisolevale Presidendile vähemalt 
kümme (10) tööpäeva enne valimispäeva. 
5.6.1. Hilisemaid muudatusi kandidatuuris teha ei saa. 
 
5.7. Õpilasesindus otsustab Presiidiumi kandidatuuri kinnitamise või tagasi lükkamise hiljemalt seitse 
(7) kalendripäeva enne valimispäeva. 
5.7.1. Kinnitamine või tagasilükkamine toimub kinnise ja salajase hääletuse teel ja otsuse 
vastuvõtmine toimub lihthäälteenamusega (vähemalt 50%+1 hääl koosolekul osalenutest). 
5.7.2. Kinnitatud Presiidiumi kandidatuur(id) tuleb esitada valimiskomisjoni esimehele. 
 
5.8. Presiidiumi valimiste I ja II voorus on hääleõiguslikud kõik Kooli 9.–12. klassi õpilased. 
5.8.1. Valimiste I voor toimub enne gümnaasiumi riigieksamite perioodi algust. 
5.8.2. Juhul kui valimiste esimeses voorus ükski kandidatuuridest nõutud häälteenamust (50%+1 
hääl valimistel osalenutest) ei saavuta, korraldatakse ühe (1) nädala jooksul II voor, kus osalevad kaks 
(2) I voorus enim hääli saanud kandidatuuri. 
5.8.3. Juhul kui ka valimiste II voorus ei saavutata nõutud häälteenamust (50%+1 hääl valimistel 
osalenutest), toimub Õpilasesinduse järgmisel korralisel koosolekul valimiste III voor.  
5.8.4. Valimiste III voor viiakse läbi valimiskomisjoni juuresolekul salajase hääletusena ning koosolek 
on kinnine. Võidab enim hääli saanud kandidatuur. Hääleõiguslikud on kõik Õpilasesinduse liikmed. 
5.8.5. Juhul kui III voorus jagunevad hääled võrdselt, määrab õpilasesinduse ametisolev Presiidium 
III vooru kandidatuuride hulgast valimiste võitja. 
 
5.9. Presiidiumi valimisi korraldab ja läbiviimise korra määrab Põhimäärusest juhindudes oma töös 
sõltumatu valimiskomisjon. 
5.9.1. Valimiskomisjoni liikmekanditaate 9.-12. klasside õpilaste seast võivad Presiidiumile esitada 
kõik õpilasesinduse liikmed, tingimusel, et kandidaat on ise nõus Valimiskomisjoni kuuluma. 
5.9.2. Valimiskomisjoni liikmed (viis (5) kuni seitse (7) liiget) valib  Õpilasesinduse koosolek hiljemalt 
kakskümmend (20) kalendripäeva päeva enne Presiidiumi valimise päeva. 
5.9.3. Valimiskomisjoni esimehe määravad valimiskomisjoni liikmete hulgast valmiskomisjoni 
liikmed. 
5.9.4. Valimiskomisjoni liige ei tohi ise kandideerida Presidendi või asepresidendi ametisse, seada 
üles kandidatuure ega osaleda kandidaatide valimiskampaaniaga seotud töös. 
5.9.5. Valimiskampaania peab olema lõppenud valimispäevaks. 
5.9.6. Valimiskomisjon avalikustab iga vastava vooru valimistulemuste protokollid hiljemalt 
valimispäevale järgneval tööpäeval. 
5.9.7. Valimiskomisjon lõpetab oma töö pärast valimised võitnud kandidatuuri ametivande andmist. 
5.9.8. Igal aastal moodustatakse uus valimiskomisjon. 
 
5.10.  Presiidiumi ametiaeg algab ametivande andmisega ning kestab kuni järgmise Presiidiumi 
ametivande andmiseni. 
5.10.1. Presiidiumi liikmed annavad avalikult piduliku ametivande. 
5.10.2. Allkirjastatud vanded on ametiaja jooksul avalikult välja pandud. 
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VI. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE JA KINNITAMINE 
 
6.1. Põhimääruse eelnõu saab vastu võtta või teha ettepanekuid põhimääruse muutmiseks 
õpilasesindus, kui Õpilasesinduse koosolekul on kohal vähemalt 3/4 Õpilasesinduse Tavaliikmete 
arvust. 
6.1.1. Põhimääruse eelnõu vastuvõtmiseks või põhimääruse muutmise ettepanekute tegemiseks 
peab poolt hääletama 2/3 kohalolevatest hääleõiguslikest liikmetest.  
 
6.2. Põhimääruse muutmise põhjendatud ettepaneku võib teha iga Õpilasesinduse liige või Kooli 
juhtkond. 
6.2.1. Ettepanek esitatakse Õpilasesinduse korralisel koosolekul. 
 
6.3. Põhimäärus ja selle muudatused jõustuvad pärast nende kinnitamist Kooli direktori poolt. 
 
6.4. Õpilasesindus peab oma tegevuses järgima Põhimäärust. 
 
6.5. Presiidiumi valimiste väljakuulutamisest kuni ametivande andmiseni (edaspidi Valimisperioodil) 
ei ole lubatud valimisi puudutavate sätete muutmine Põhimääruses. 
 
VII. TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 
7.1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui otsuse tegemise juures on vähemalt 3/4 kõigist 
Õpilasesinduse hääleõiguslikest liikmetest ning tegevuse lõpetamise poolt hääletab vähemalt 75%+1 
häält. 
 
7.2. Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks võib 
teha President või 2/3 õpilasesinduse liikmetest, samuti Kooli juhtkond. 
  
7.3. Lisaks Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise või reorganiseerimise ettepaneku põhjendatuse 
nõudele peavad olema esitatud ka ettepanekud õpilasesinduse jätkamise suundade, sihtotstarbeliste 
summade kasutamise või üleandmise kohta. 
 
7.4. Kui Õpilasesinduse reorganiseerimisel vahetuvad kõik Õpilasesinduse liikmed (k. a Presiidium), 
ei loeta seda õpilasesinduse asutamiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heaks kiidetud Õpilasesinduse korralisel koosolekul 22.09.2015. 


