
TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on lütseumi õpilastest moodustatud alaliselt tegutsev 
koolisisene organ. 

1.2. ÕE tegevuse õiguslikuks aluseks on kõik haridusalased õigusaktid, Tallinna Prantsuse Lütseumi põhikiri ja käesolev 
põhikiri. 

1.3. Põhikirja kinnitab Tallinna Prantsuse Lütseumi direktsioon. 

1.4. Õpilasesinduse otsusega ja kooli direktsiooni nõusolekul võib põhikirja punkte muuta või lisada uusi punkte. 

2. ÕE MOODUSTAMISE KORD 

2.1. ÕE koosseisu kuuluvad Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste esindajad 8.–12. klassist. 

2.2. Igal klassil on kohustus olla ÕE-s esindatud 1–3 liikmega, kelle valib klass. 

2.3. ÕE alaline liige ja nõustaja on kooli huvijuht. 

3. ÕE ÜLESANDED 

3.1. Aidata kaasa kasvatustegevuse edukale kulgemisele. 

3.2. TPLi vaimsuse säilitamine. 

3.3. Organiseerida ja/või koordineerida kooli õpilasüritusi. 

3.4. Esindada lütseumi (õpilasi) väljaspool kooli. 

3.5. Vahendada informatsiooni klassidele. 

3.6. Kujundada vajadusel seisukohad õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes ja ka siis, kui õpilastel või 
nende vanematel on pretensioone õppenõukogu otsuste suhtes.  

4. ÕE ÕIGUSED 

4.1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse ja vajadusel ta tagasi kutsuda. 

4.2. Määrata vastavalt vajadusele 10.–12. klassist kaks esindajat, kellel on direktsiooni nõusolekul õigus osaleda Tallinna 
Prantsuse Lütseumi õppenõukogu töös. 

4.3. Saada kooli direktsioonilt õpilasesinduse tööks vajaliku informatsiooni. 

4.4. Informeerida pädevaid isikuid ja/või institutsioone kooli normaalset tööd häirivate tegurite ilmnemisel ning teha 
ettepanekuid süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks. 

4.5. Avaldada ÕE informatsiooni ja teadaandeid selleks ettenähtud kohtades. 

4.6. Taotleda koolilt materiaalset abi. 

4.7. Direktsiooni nõusolekul kasutada töö paremaks korraldamiseks kooliruume. 

4.8. Erandjuhtudel ja aineõpetajate nõusolekul tegeleda ÕE tööga ka tundide ajal. 

5. ÕE TÖÖKORD 

5.1. ÕE liikmed valivad iga õppeaasta esimesel koosolekul enda hulgast presidendi.   

5.1.1. Presidendi ülesanne on koordineerida ÕE tööd. 



5.1.2. President esindab (soovi korral koos mõne teise ÕE liikmega) ÕE-d direktsiooni ees. 

5.1.3. Presidendil on õigus volitada teisi ÕE liikmeid oma ülesandeid täitma. 

5.1.4. Kui ÕE-siseses hääletuses jagunevad hääled võrdselt, on presidendi hääl määrav. 

5.1.5. Kui vähemalt 1/3 ÕE liikmetest leiab, et president ei tule oma tööga toime, on neil õigus nõuda presidendi 
kordusvalimisi.  

5.2. ÕE koosolekuid on õigus kokku kutsuda ÕE presidendil, huvijuhil ja erandkorras ka vähemalt kolme liikme ühisel 
ettepanekul. 

5.3. ÕE liikmed valivad enda hulgas protokollija, kelle ülesanne on koosolekuid protokollida, tagada nende õigsus ja 
kättesaadavus kõikidele ÕE liikmetele. Protokolle on õigus avalikustada ÕE presidendi nõusolekul. Kooli õpilased ja 
õpetajad võivad soovi korral protokollidega tutvuda, esitades sellekohase palve ÕE presidendile, kuid presidendil on 
mõjuvatel põhjustel õigus palve rahuldamisest keelduda. 

5.4. ÕE koosolekud peavad toimuma vähemalt kord kuus (soovitavalt sagedamini). 

5.5. ÕE koosoleku viib läbi koosoleku kokkukutsuja. 

5.6. Vastavalt vajadusele on presidendil ja huvijuhil õigus kutsuda ja lubada koosolekule külalisi, vaatlejaid ja 
nõuandjaid. 

5.7. ÕE koosolekul on õigus langetada otsuseid põhimääruses kajastatud küsimustes, kui kohal on vähemalt 75% 
liikmetest. Jooksvates küsimustes võetakse otsus vastu lihthäälteenamusega. 

6. ÕE LIIKMETE ÜLESANDED JA KOHUSTUSED 

6.1. ÕE liikmed on kohustatud järgima põhikirja. 

6.2. ÕE liikmed on kohustatud osalema ÕE koosolekutel ja aktiivselt osa võtma ÕE tööst (täitma oma kohustusi ja 
endale võetud ülesandeid õigel ajal). 

6.3. ÕE liikmed peavad olema koolile lojaalsed.  

6.4. ÕE liikmed peavad püüdma olla kaasõpilastele eeskujuks väärika ja lütseumlasele sobiliku käitumisega nii koolis kui 
ka väljaspool kooli. 
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