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Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse VÕLV põhimäärus
1. Üldsätted
1.1 Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline
Valitsus) (edaspidi VÕLV) on õpilaste vabatahtlik esindus.
1.2 Õigus VÕLVi loomiseks tuleneb Läänemaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool)
põhimäärusest.
1.3 VÕLVi asukohaks on Läänemaa Ühisgümnaasium: F. J. Wiedemanni 15, Haapsalu linn,
Haapsalu linn, Lääne maakond.
1.4 VÕLV juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja õigusaktidest, Läänemaa
Ühisgümnaasiumi põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga ning VÕLVi
põhimäärusest.
2. Eesmärgid
2.1 Esindada Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste huve ja arvamusi koolis ja väljaspool
kooli.
2.2 Aidata kaasa õpilaste, kooli töötajate ja hoolekogu koostööle ning kogemuste
vahetamisele.
2.3 Kaitsta õpilaste õigusi, mis on määratletud kooli põhimääruses.
2.4 Seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parendamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest.
2.5 Parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste omavahelist
suhtlemist ja korraldada kooliüritusi.
2.6 Seista õpilasesinduse demokraatliku arengu ja järjepideva tegevuse eest.
2.7 Suurendada info liikumist koolis ja edastada infot kooli tegemiste kohta väljaspool seda.
3. Sisekorraldus
3.1 Õpilasesindus VÕLV
3.1.1 VÕLVi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu.
3.1.2 VÕLVi üldkogu liikmeteks on klasside esindajad ja juhatuse liikmed.
3.1.2.1 Iga klassi esindab vähemalt üks selle klassi õpilane.
3.1.2.2 Üldkogu koosolekul võivad sõna võtta kõik üldkogu liikmed.

3.1.3 Klasside esindajad valitakse VÕLVi üldkogusse vastava klassi õpilaste poolt nende
poolt kokku lepitud viisil üheks õppeaastaks, neid on soovituslikult kolm ja vähemalt üks
soovituslikult eelmise aasta koosseisust.
3.1.4 VÕLVi otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega üldkogul.
3.2 VÕLVi üldkogu liikmete õigused
3.2.1 Osaleda VÕLVi tegevuses.
3.2.2 Osaleda hääleõigusega VÕLVi üldkogul.
3.2.3 Osaleda VÕLVi poolt korraldatavate ürituste ja läbiviidavate projektide töögruppides.
3.2.4 Esitada kandidaate VÕLVi juhatuse liikmete valimisteks.
3.2.5 Olla informeeritud VÕLVi tegevusest.
3.2.6 Esitada juhatusele või huvijuhile proteste VÕLVi tegevuse kohta.
3.2.7 Algatada põhjendatult teise liikme VÕLVist välja arvamine.
3.2.8 Esindada VÕLVi kooli sündmustel ja väljaspool kooli.
3.2.9 Teha ettepanekuid VÕLVi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks.
3.2.10 Astuda VÕLVist välja, olles eelnevalt täitnud endale võetud VÕLViga seotud
kohustused.
3.3 VÕLVi üldkogu liikmete kohustused
3.3.1 Järgida VÕLVi põhimääruse ja kodukorra sätteid, üldkogu otsuseid ning head tava.
3.3.2 Osaleda VÕLVi üldkogudel.
3.3.3 Esitada VÕLVile esindatava klassi õpilaste arvamusi, ideid ja ettepanekuid.
3.3.4 Edastada VÕLVi informatsiooni esindatavale klassile ja klassijuhatajale.
3.3.5 VÕLVi tegevuskava väljatöötamine.
3.3.6 Kooli õpilaste arvamuse esindamine.
3.3.7 Informeerida juhatust või huvijuhti oma kavatsusest esindusest välja astuda.
4. Juhatus
4.1 VÕLVi juhatus koosneb monarhist, asepäälikust, infopäälikust ja kahest nõunikust.
4.2 Juhatusse saab kandideerida kindlaks määratud ajavahemikul iga õpilane, kes on kuulunud
VÕLVi vähemalt ühel õppeaastal.
4.3 Monarh valitakse õpilaskonna ja koolitöötajate poolt hääletuse teel. Häälte arvult teise
tulemuse saanud kandidaat saab asepäälikuks.
4.3.1 Kui monarhi tiitlile kandideerimisel saavad mitu kandidaati võrdsel arvul hääli, siis
toimub uus ülekooliline hääletus võrdselt hääli kogunud kandidaatide vahel hiljemalt kümne
tööpäeva jooksul pärast valmistulemuste teatavaks tegemist.
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4.3.2 Kui hääletuse käigus läheb jagamisele teine ehk asepääliku koht, siis võetakse kõigi
tiitlina kasutusele „asepäälik“. Ametisse astuva monarhi otsustada jäävad nende
tegevusvaldkonnad.
4.4 Infopäälik ja kaks nõunikku valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt. Valimise eelduseks
on juhatusse kandideerimine.
4.5 Juhatuse tagandamine
4.5.1 VÕLVi juhatuse liikmete tagandamine saab toimuda VÕLVi üldkogul kahe kolmandiku
lihthäälteenamusega, ametitähtaja lõppemisega või kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisega.
4.5.2 VÕLVi juhatuse liikme tagandamise ettepaneku võib teha VÕLVi üldkogu liige, kooli
töötaja või hoolekogu liige.
4.6 Juhatuse ülesanded
4.6.1 VÕLVi üldkogu korraldamine õppeaasta jooksul vähemalt kord kuus ja juhatuse
koosoleku korraldamine vähemalt kaks korda kuus.
4.6.2 Õpilaste ja õpetajaskonna vahelüliks olemine infovahetuse ning küsitluste korraldamise
kaudu.
4.6.3 VÕLVi üldkogu otsuste elluviimine.
4.6.4 VÕLVi liikmete volitamine täitmaks VÕLVi üldkogu otsustest tulenevaid ülesandeid.
4.6.5 VÕLVi õppeaasta tegevusplaani koostamine ja kinnitamine üldkogul ja selle elluviimine
vastava õppeaasta jooksul.
4.7 Monarhi ülesanded
4.7.1 VÕLVi tegevuse koordineerimine.
4.7.2 VÕLVi esindamine ning VÕLVi allkirjaõiguslaseks olemine.
4.7.3 Kooli õpilasi puudutavatel nõupidamistel osalemine.
4.7.4 Vajadusel erakorraliste õpilaskonna ja VÕLVi üldkogu koosolekute kokkukutsumine.
4.8 Asepääliku ülesandeks on monarhi puudumisel, tagasiastumisel või tagandamisel tema
töökohustuste ülevõtmine. Kui asepäälikke on kaks, siis koolist pikemaajalise eemaloleku
korral määrab monarh ühe asepäälikest end asendama, tagasiastumisel või tagandamisel
valitakse uus monarh asepäälike hulgast hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast monarhi
ametikohustuste lõppu.
4.9 Infopääliku ülesanded
4.9.1 VÕLVi üldkogu ja juhatuse koosolekute protokollimine.
4.9.2 VÕLVi dokumentatsiooni korrashoiu ja korrektsuse eest hoolitsemine, protokollide
säilitamine ja edastamine, ajakirjandusega suhtlemine.
4.9.3 VÕLVi tegevuse tutvustamine õpilastele.
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4.10 VÕLVi projektide läbiviimiseks moodustatud töögrupi juhi ülesanded
4.10.1 Tema vastutusel oleva töögrupi tegevuse korraldamine ja aruandlus.
4.10.2 Vahelüliks olemine direktori, huvijuhi, VÕLVi juhatuse ja töögrupi vahel.
4.11 VÕLVi üldkogul on õigus kahe kolmandiku häälteenamusega arvata VÕLVi üldkogust
välja üldkogu liige, juhul kui:
4.11.1 üldkogu liige on põhjuseta puudunud kolmelt koosolekult õppeperioodi jooksul;
4.11.2 üldkogu liige on kahjustanud kooli või VÕLVi mainet.
5. Koosolekud
5.1 VÕLVi üldkogu toimub vähemalt kord kuus kokkulepitud ajal või erakorraliselt.
5.2 VÕLVi juhatuse koosolek toimub vähemalt kaks korda kuus kokkulepitud ajal või
erakorraliselt.
5.3 Erakorralisi koosolekuid on õigus kokku kutsuda kooli juhtkonnal, hoolekogul, huvijuhil,
VÕLVi juhatusel ja üldkogul.
5.4 Igal õpilasel on õigus esitada VÕLVi järgmise koosoleku päevakorda ettepanekuid.
5.5 VÕLVi üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole üldkogu
liikmetest.
6. VÕLVi põhimäärus
6.1 Ettepaneku VÕLVi põhimääruse muutmiseks võivad teha direktor ja VÕLVi üldkogu.
6.2 VÕLVi põhimääruse muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. VÕLVi põhimääruse
muudatused kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.
7. VÕLVi tegevuse lõpetamine
7.1 VÕLVi tegevuse lõpetamise ettepaneku võib teha kooli õppenõukogu või VÕLVi juhatus.
7.2 VÕLVi tegevuse lõpetab õpilaskonna üldkoosolek.
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