
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

Vastu võetud 09.06.2010 

§ 60. Õpilaskond ja õpilasesindus 

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. 

(2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja 
seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. 

(3) Õpilaskonnal on õigus: 
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja 
korras mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud 
juriidilise isiku staatust omamata; 
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd 
õpilasesinduse kaudu; 
3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse 
alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi 
teise otsustada ja korraldada. 

(4) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse 
põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste 
organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, 
vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

(5) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning 
töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab 
õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud 
koolitöötajatega. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks kooli põhimääruses 
sätestatud korras. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 
päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, 
kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole 
võimalik kinnitada. 

(6) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised 
korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras, lähtudes demokraatlikest põhimõtetest. 

(7) Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse 
tegevuse 

§ 17. Kooli õppekava 

(1) Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. 

(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne 
kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

§ 67. Kooli arengukava 



 (2) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, 
õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitatakse pidaja 
kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

§ 68. Kooli kodukord 

 (2) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 
hoolekogule ja õpilasesindusele. 

§ 72. Õppenõukogu 

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse 
õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja. 

§ 73. Hoolekogu 

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli 
pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja 
kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate 
tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning 
teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu 
moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. 

(2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli 
toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate 
organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on 
moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud 
esindaja. 

(3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse 
põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut. 

(4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub 
vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi 
õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad. Muus osas 
kohaldatakse gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut. 

§ 78. Kooli sisehindamine 

(3) Kool koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes 
tuuakse välja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruande kehtestab 
kooli direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja kooli 
pidajale. 

 


