Lahmuse Kooli Õpilasaktiivi (LK ÕA)
PÕHIKIRI
§1 Üldsätted
1.1 Lahmuse Kooli õpilasaktiiv (edaspidi ÕA) on Lahmuse Kooli õpilaskonna
vabatahtlik esindus, mille valivad 5. kuni 9. klasside õpilased.
1.2 ÕA koosneb esimehest, aseesimehest ja liikmetest.
1.3 ÕA juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, koolijuhtkonna otsustest, ÕA
põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4 ÕA põhikirja kinnitab Lahmuse Kooli direktor.

§2 Õpilasaktiivi moodustamise kord.
2.1 Igal klassil on õigus saata ÕA üks kuni kaks esindajat, kes on valitud
klassisisestel valimistel (esindajad peavad olema ÕAst huvitatud s.t. kedagi
sunniviisiliselt ÕA saata ei tohi).
2.2 Igal klassil on õigus oma esindajaid vahetada.
2.3 ÕA on õigus oma liikmeid vajaduse korral vahetada või nimekirjast kustutada.

§3 Eesmärgid.
3.1 Tõsta õpilaskonna aktiivsust, vastutust ja kaitsta õpilaste huve
3.2 Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses,
suhetes õpetajate ja kooli töötajatega.
3.3 Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
3.4 Järgida ja edendada kooli traditsioone.
3.5 Aidata korraldada koolisiseseid üritusi.

§5 Kohustused.
5.1 Käituda viisakalt ja olla teistele eeskujuks.
5.2 Osaleda kooliüritustel

5.3 Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.
5.4. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
5.5. Informeerida õpetajaid soovi korral ÕA tegevusest õppenõukogu koosolekutel.

§6 Töökord
6.1 Õpilasaktiivi koosolekud kutsutakse kokku vähemalt üks kord kuus, vajadusel
sagedamini.
6.2 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 60% ÕA liikmetest.
6.3 ÕA liikmed valivad endi hulgast lihthäälte enamusega esimehe, aseesimehe
6.4 Koosolekuid viib läbi esimees, tema äraolekul aseesimees. Neid abistab huvijuht,
sotsiaalpedagoog.
6.5 Informatsiooni ÕA tegevusest saavad õpilased oma klassi esindajatelt ja
teadetetahvlilt. Need klassid, mis ei ole esindatud ÕAs, saavad informatsiooni oma
klassijuhataja käest.
6.6 ÕA liikmed ja esimees valitakse üheks õppeaastaks.
6.7 Esimees juhib ÕA tegevust.
6.8 Vajaduse korral esindab ÕA-st valitud õpilane õpilaskonda aktustel ja
vastuvõttudel.
6.10 Esimehe ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕA
liikmed kui:
6.10.1 Esimees ei ole võimeline ÕA tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel.
6.10.2 Esimehe tegevus ei vasta ÕA või kooli põhikirjale või esimees rikub või ei
arvesta ÕA volitusi või ei täida ÕA otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud
kokkuleppeid.
6.10.3 Esimehe tegevus kahjustab kooli mainet.

§4 Õigused.
ÕA-l on õigus:
4.1 Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda Lahmuse Kooli direktori nõusolekul
kooli juhtkonna koosolekutel.

4.2 Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt
teha ettepanekuid asjaomastele isikutele.
4.3 Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
4.4 Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.
4.5 Olla teadlik kõigis koolielu puudutavates küsimustes.

§7 ÕA tegevuse lõpetamine
7.1 ÕA likvideeritakse, kui 70% ÕA liikmetest sellega nõustub.

