
TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI  

MEEDIATOIMETUSE  PÕHIKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Tallinna Prantsuse Lütseumi meediatoimetus (edaspidi MT) on vabatahtlikkuse 

alusel lütseumi õpilastest moodustatud alaliselt tegutsev ühendus.  

1.2. MT kajastab koolielus toimuvat usaldusväärselt, mõjusalt ja kaasavalt erinevate 

kanalite kaudu. MT väärtustab õpilaste omaloomingut. 

1.3. MT tegevuse õiguslikuks aluseks on kõik haridusalased õigusaktid, Tallinna 

Prantsuse Lütseumi põhimäärus ja käesolev põhikiri. 

1.4. MT ei ole juriidiline isik.  

1.5. Põhikirjale annab heakskiidu Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor. 

1.6. Muudatuste tegemiseks põhikirjas peab nende poolt hääletama vähemalt kaks 

kolmandikku MT-st ja muudatused peab heaks kiitma direktor. 

1.7.  MT jälgib Eesti ajakirjanduseetika põhimõtteid. 

 

2. MT JUHI VALIMINE JA ÜLESANDED 

2.1. MT juhi valib septembri esimeses pooles valimiskogu. Valimiskogusse 

kuuluvad MT liikmed, eelmise õppeaasta MT liikmed, MT eelmine juht ja kõik 

Tallinna Prantsuse Lütseumi 6.–12. klassi emakeeleõpetajad. Kandidaat või 

kandidaadid tutvustavad oma programmi, millele järgneb hääletus. Võitja poolt 

peab hääletama vähemalt kaks kolmandikku valimiskogu liikmetest. Kui ükski 

kandidaat kahekolmandikulist enamust ei saavuta, siis antakse võimalus esitada 

uusi kandidaate ja korraldatakse uus hääletus. 

2.2. MT juht valitakse 9.–11. klassist, ent eelmine juht võib juhtimise ülemineku 

perioodi jooksul juhtida MT-d ka 12. klassis õppides. 

2.3. MT juhi kandidaat peab olema eelnevalt kuulunud eelmisse MT koosseisu. 

Juhul kui kandidaati ei leita, siis võivad kandideerida ka inimesed, kes pole 

varem MT liikmed olnud. 



2.4. MT juht on ühtlasi  L’Air du Lycée peatoimetaja. 

2.5. Juhul kui MT eelmine juht soovib uuel õppeaastal juhina jätkata, hääletab MT 

õppeaasta alguses või eelmise õppeaasta lõpus valimiste vajalikkuse üle.  

2.6. MT juhil on kohustus tagada koolilehe jätkusuutlikkus ja koolitada välja MT 

järgmine juht. Koolitusperiood peab hõlmama vähemalt ühe L’Air du Lycée 

numbri väljaandmise. Koolitusperioodi jooksul on järgmine juht L’Air du 

Lycée tegevtoimetaja ja MT asejuht. 

2.7.  Erijuhtumil, kui MT asejuht loobub peale koolitusperioodi juhi ametikohast, 

siis ei ole eelmine juht kohustatud korraldama uuele juhile täielikku 

koolitusperioodi, vaid võib ka valida võimaluse koolitada teda välja ka läbi 

regulaarsete konsultatsioonide. 

2.8. Kui MT liikmed soovivad avaldada juhile umbusaldust, siis annavad nad sellest 

teada MT patroonile ja toimub umbusaldushääletus. 

2.9. MT juht määrab ja vabastab ametist MT meeskondade juhid. 

2.10. Juhul kui koosolekul langetatakse põhikirja muutvaid otsuseid, on MT juhil 

kohustus saata MT liikmetele koosoleku päevakord hiljemalt sellele eelneval 

päeval ette. 

 

3. MT MOODUSTAMISE KORD 

3.1. MT koosseisu võivad kuuluda lütseumi 6.-12. klassi õpilased, kes selleks soovi 

avaldavad.  

3.2. Liikme vastuvõtmise üle otsustab MT juht. 

3.3. MT tegevust koordineerivad kooli poolt MT patroon ja huvijuht. MT patroon 

on õpetaja Maris Sinka. 

 

4. MT ÜLESANDED  

4.1. Anda välja kooli ajalehte L’Air du Lycée vähemalt kaks korda aastas ja tagada 

koolilehe jätkusuutlikkus. 

4.2. Hallata TPL-i ametlikku Instagrami kontot ja mitteametlikku Facebooki kontot 

Les nouvelles du Lycée. 

4.3. Hallata kooli blogi. 

4.4. Ühendada ja inspireerida TPL-i õpilasi. 

4.5. Esindada TPL-i õpilasi väljaspool kooli. 

 



5. MT TÖÖKORD 

5.1. MT tegevuse rahastamiseks esitab MT juht taotluse Tallinna Prantsuse 

Lütseumi majandusjuhatajale, Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapitalile või 

muudele sponsoritele. 

5.2. MT-l on kolm väiksemat allüksust: L’Air du Lycée toimetus, sotsiaalmeedia 

meeskond ja blogimeeskond. 

5.2.1. L’Air du Lycée 

5.2.1.1. L’Air du Lycée toimetus on MT allüksus, mis avaldab koolilehte 

L’Air du Lycée. 

5.2.1.2. L’Air du Lycée koostamisel annavad nõu emakeeleõpetajad. 

5.2.1.3. Kõigil L’Air du Lycée liikmetel, MT patroonil ning lehte artikli 

kirjutanud vilistlastel on õigus tasuta lehenumbrile. 

5.2.2. Sotsiaalmeedia meeskond 

5.2.2.1. Sotsiaalmeedia meeskond on MT allüksus, mis haldab kooli 

ametlikku Instagrami kontot ja mitteametlikku Facebooki kontot 

Les nouvelles du Lycée. 

5.2.2.2. Sotsiaalmeedia meeskonna liikmeks võivad saada vaid MT 

liikmed. 

5.2.2.3. MT juht võtab osa sotsiaalmeedia meeskonna koosolekutest. 

5.2.3. Blogimeeskond 

5.2.3.1. Blogimeeskond on MT allüksus, mis haldab kooli blogi. 

5.2.3.2. Blogimeeskonna liikmeks võivad saada vaid MT liikmed. 

5.2.3.3. MT juht võtab osa blogimeeskonna koosolekutest. 

5.2.4. Aasta esimesel MT koosolekul valitakse protokollija ja aseprotokollija, 

kelle ülesanne on protokollida koosolekuid ja tagada protokollide õigsus 

ja kättesaadavus MT liikmetele. 

5.2.5. Aasta esimesel MT koosolekul määratakse väikese maja korrespondent, 

kelle ülesanne on hallata väikese maja artikleid koolilehes ja korraldada 

lehemüüki väikses majas. 



6. SUHTED TPL-i ÕPILASESINDUSEGA 

6.1. TPL-i õpilasesindus (edaspidi ÕE) ja MT on eraldiseisvad ühendused, mis 

teevad koostööd ühise eesmärgi nimel. 

6.2. ÕE on MT koostööpartner. MT sotsiaalmeedia meeskonna juht suhtleb vastava 

ÕE ürituse kontaktisikuga otse ning ÕE soovitav sotsiaalmeediasisu ei vaja MT 

juhi eelnevat heakskiitu. 

6.3. MT juht, ÕE president ja huvijuht kohtuvad vähemalt kord kuus. 

6.4. ÕE ja MT vaheliste erimeelsuste lahendamiseks pöördutakse olukorrast 

olenevalt kas huvijuhi või MT patrooni poole. 

 

7. MT LIIKMETE ÜLESANDED,  KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

7.1. MT liikmed on kohustatud järgima MT põhikirja. 

7.2. Erandjuhtudel ja aineõpetajate nõusolekul võivad MT liikmed tegeleda MT 

tööga ka ainetundide ajal. 

 

Koostatud ja saanud direktori heakskiidu oktoobris 2022. 


