TALLINNA LASNAMÄE MEHAANIKAKOOL
Õpilaskonna esinduse

PÕHIKIRI
1.Üldsätted
1.1

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (edaspidi TLMK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on TLMK
õpilaskonna poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus.

1.2

ÕE juhindub oma tegevuses EV seadusandlusest, kooli põhimäärusest, kooli
sisekorraeeskirjadest ja ÕE põhikirjast.

1.3

ÕE põhikirja võtab vastu õpilaskond üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor ning
mis on otsustusvõimeline kui selles osalevad üle poole õpilastest.

1.4

ÕE- sse kuuluvad õpperühmade poolt valitud esindajad ja/või vabatahtlikud õpilased.

1.5

Ettepaneku põhikirja muutmise kohta võib teha kooli juhtkond või ÕE liikmed.

1.6

Põhikirja muudatused kinnitab üldkoosolek poolthäälte enamusega.

1.7

Muudetused põhikirja kinnitavad ÕE juhatuse esimees ja kooli direktor.

2. Eesmärgid ja ülesanded
2.1. Esindada õpilaste huve, vajadusi ja arvamusi ning kaitsa õigusi.
2.2. Koostöö korraldamine õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilaste vahel.
2.3. Õppetööle ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine.
2.4. Kooli traditsioonide järgimine ja arendamine.
2.5. Õpilaskonna esindamine väljaspool kooli.
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3. Sisekorraldus
3.1. ÕE valimised korraldatakse kevadel aprillikuu teisel nädalal.
3.2. ÕE otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab koosolekust osavõtvatest ÕE liikmetest 50%
pluss üks liige. Võrdse arvu häälte korra on otsustav koosoleku juhataja hääl.
3.3. ÕE on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 51% ÕE liikmetest.
3.4. Kõik ÕE otsused kinnitab ÕE juhatuse esimees allkirjaga.
3.5. ÕE juhatusel on õigus kutsuda koosolekule külalisi.
3.6. Uue juhatuse liikme kandidatuuri pakub välja ÕE esimees.
3.7. Uue esimehe kandidatuuri pakub välja ÕE juhatus.
3.8. Esimees või juhatus astuvad tagasi, kui:
3.8.1 nende tegevus ei vasta ÕE põhikirjale või kooli põhimäärusele;
3.8.2 nende tegevus kahjustab kooli mainet.
3.9 Ettepaneku koos vastava põhjendusega teeb ÕE liige või kooli juhtkond
3.10. Liikmed, kes puuduvad põhjuseta vähemalt kolmest järjestikusest koosolekust, arvatakse 14päevase etteteatamisega ÕE-st välja.
3.11. ÕE liikme volitused lõpetatakse, kui ÕE või liikme valinud õppegrupp seda põhjendatult
nõuab.
3.12. Kooli nimekirjas olevad, ÕE-sse kuuluvad õpilased on automaatselt ÕE järgmises koosseisus
4. ÕE kohustused on:
4.1 kooli juhtkonna abistamine sisekorraeeskirjade täitmisel
4.2. koolisiseselt õpilaste esindamine
4.3. TLMK esindamine väljaspool kooli juhtkonna nõusolekul;
4.4. õpetajate ning õpilaste informeerimine oma tegevusest

5. ÕE õigused õn:
5.1. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga.
5.2. võtta osa erinevate organisatsioonide tööst nii koolis kui ka väljaspool kooli
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5.3. saada kooli poolt abi oma eesmärkide saavutamiseks kokkuleppes kooli juhtkonnaga
5.4. osaleda kooli sisekorraeeskirjade väljatöötamisel
5.5. saada infot direktori, juhtkonna ja õppenõukogu otsustest
5.6. luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

6. Lõpetamine
6.1. ÕE tegevuse lõpetamise ettepaneku kirjaliku avaldusena võib teha kooli
juhtkond, ÕE liige või TLMK õpilased kui ÕE tegevus ei vasta põhikirjale;
6.2. ÕE tegevuse lõpetamise otsuse õigus on õpilaste üldkoosolekul
6.3. ÕE tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu üldkoosoleku poolthäälte enamusega.
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