KOHILA MÕISAKOOLI ÕPILASFOORUMI
PÕHIMÄÄRUS

Staatus
Õpilasfoorum (edaspidi foorum) on Kohila Mõisakooli õpilasomavalitsuse alussammas.
Eesmärk
Foorum on loodud selleks, et õpilased saaksid osaleda Kohila Mõisakool juhtimises, nii et
kool suudaks oma missioonilisi ülesandeid ellu viia ning tema tegevus peab olema vastavuses
kooli pedagoogilise kontseptsiooniga. Foorumis integreeritakse (lõimitakse) õpilaste,
õpetajate ja juhtkonna algatus/initsiatiiv, võimaldades kõigile osalust ja sünergiat
koolikeskkonna kujundamisel ja arengus.
Tegevusprintsiibid
▪ Foorum on lahtine, kõik õpilased (õpetajad ja juhtkonna liikmed), kes soovivad
panustada Kohila Mõisakooli õppe- ja kasvatuskeskkonna ülesehitamisse ja arengu
suunamisse, on oodatud foorumile.
▪ Foorum on orienteeritud koostööle ja sünergiale nii erinevate juhtimis- ja
organisatsioonitasandite kui ka erinevate isiksuste ja lähenemiste vahel
▪ Foorumil on esindatus alates V klassist.
▪ Kooli juhtkond osaleb foorumil, et tagada õpilaste informeeritus ja luua baas
asjatundlikuks otsustamiseks.
Foorumi toimumiskoht
Lepitakse kokku õppeaasta alguses.
Foorumi toimumise aeg ja kestvus
Lepitakse kokku õppeaasta alguses.
Töökorraldus
Õpilastel, kes soovivad algatada uusi tegevusi või edendada olemasolevaid valdkondi, on
võimalus teha oma ettepanekud foorumil nii et kaaslased ja juhtkond saab neid arvestada.
Täiesti uued algatused esitatakse kooli Consiliumile ja nad realiseeritakse, kui Consilium
leiab, et need vastavad kooli pedagoogilisele kontseptsioonile ning on olemas ka ressursid
nende elluviimiseks.
Alates V klassist valib iga klass kaks esindajat foorumile, et tagada klassi informeeritus ja
esindatus foorumis. Kui valitud esindajal ei ole võimalik osaleda foorumis, siis leiab klass
esindajale asendaja nii, et klass ei jää infosulgu.
Juhtkond on esindatud foorumil kooli juhtkonna või Consiliumi esindaja kaudu.
Klassijuhatajad on oodatud foorumil osalema. Foorumil toimunust informeeritakse
kaasõpilasi klassijuhatajatundides.

Kohila Mõisakooli esindamiseks väljaspool kooli toimuvatel õpilasüritustel ja
õpilasomavalitsuste kogudel annab õpilasele volitused foorum.
Foorumis aktualiseerunud probleemide lahendamiseks kutsutakse foorumis osalema Kohila
Mõisakooli töötajad, kelle kompetentsi kuulub asja lahendamine.
Foorumi sujuvaks korraldamiseks valitakse foorumi aktiivsete liikmete seast initsiatiivgrupp
kokkulepitud ajaks (üldjuhul aastaks), kes tagab Foorumi ettevalmistamise, protokollimise ja
info edastamise.
Foorum kohustub järgima kooli põhikirja ja sisekorra eeskirju, samuti kinni pidama kooli
juhtkonna ja foorumi vahelistest suulistest ja kirjalikest otsustest.
Foorum ei sekku õppeprotsessi ega ignoreeri õppemetoodikat.

