Eesti Õpilasesinduste Liidu(EÕEL) tööd juhib igapäevaselt üldkoosoleku poolt
valitud juhatus, kuhu hetkel kuuluvad esimees, kaks aseesimeest ja juhatuse liige.
Juhatuse ülesandeks on üleüldiselt hoolitseda selle eest, et EÕEL
organisatsioonina toimiks jätkusuutlikult ning täidaks organisatsiooni seatud
eesmärke ja oleks majanduslikult toimiv. Juhatuse liikmete igapäevaste
tööülesannete hulka kuuluvad näiteks valdkonnajuhtide valimine ja
koordineerimine, valdkondlike komisjonide liikmeks olemine, EÕELi esindamine
avalikkuse ees, EÕELi arengukavast lähtuvalt pikemate eesmärkide elluviimine
jm. Juhatuse oluliseks ülesandeks on tagada kaks korda aastas EÕELi
üldkoosolekute korraldamine, sealhulgas tegevuskavade ja tegevusaruannete
koostamine. Juhatuse vastutusalasse kuulub veel suhtluse hoidmine ja
arendamine strateegiliste partneritega (nt Haridus- ja Teadusministeerium,
Sotsiaalministeerium, E3, Lastekaitse Liit, Õpetajate Liit jne).
Eesti Õpilasesinduste Liidu 2020. aasta eesmärk on organisatsiooni
jätkusuutlikkuse säilitamine ja selle nimel ettevalmistuste tegemine ning
liikmeskoolide pädevuse suurendamine uuenenud baaskoolitusprogrammi
rakendamise teel.
Eesti Õpilasesinduste Liidu igapäevasele tööle aitavad kaasa EÕELi aktivistid, kes
teevad vabatahtlikku tööd kolmes valdkonnas: avaliku poliitika valdkonnas,
liikmete valdkonnas ning kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnas. Avaliku
poliitika valdkonna eesmärk on EÕELi seisukohtade vormistamine, ametlike
dokumentide koostamine, ning pidev osalus hariduspoliitika kujundamisel.
Liikmete valdkonna peamiseks ülesandeks on üldkoosolekute eel liikmete
maksimaalse
osaluse
eest
vastutamine,
koolituste,
infotundide,
mentorlusprogrammi ja nõustamiste koordineerimine ning dokumenteerimine.
Samuti ka liikmete andmebaasi haldamine ja õpilasesinduste nõustamine.
Kultuuri - ja kommunikatsioonivaldkonna peamiseks ülesandeks on EÕELi siseste
ja väliste ürituste korraldamine, projektide planeerimine ning kirjutamine ja
EÕELile pideva sponsorluse tagamine. Brändi ja identiteedi kajastamine ja selle
arendamine.

Juhatus
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Projekti ,,Salliv kool”
jätkamine

Projekti raames on
toimunud konverents ja
projektikonkurss

mai detsember

Projekti raames on
planeeritud eraldi
tegevused vastavale
sihtgrupile

september detsember

Üldkoosolekud toimusid
kevadel ja sügisel

aprill,
oktoober

Üleandmisperioodi
läbiviimine seoses uue
juhatuse ametisse
astumisega, valimisele
järgneb kuu aega
üleminekuperioodi

On toimunud juhatuste
ühine koosolek

mai

Organisatsioonile
know-how loomine

Loodud on valdkondade
käsiraamatud,
brändiraamat,
partnerluskäsiraamat,
asjaajamiskord,
üldkoosolekute
käsiraamat ja
organisatsiooni
alusdokumentide
ülevaade

Jaanuar - mai

Koolikiusamine teemana on
Vene keelt emakeelena
fookuses
kõnelevate õpilaste
kaasamine projekti ,,Salliv
kool”
Organisatsioon kaasab enda Põhikirjas ja kodukorras
tegevusse liikmeskonda
ettenähtud korrale
vastavate üldkoosolekute
läbiviimise tagamine

Organisatsioonil on
läbimõeldud süsteem
hoidmaks organisatsiooni
jätkusuutlikkust ja töövõimet

Õpilasliidu alusdokumendid
on ajakohased

Sotsiaalsete
garantiide Kontseptsioon on
kontseptsiooni uuendus
uuendatud ning vastu
võetud kevadisel
üldkoosolekul

Jaanuar - aprill

Põhikirjaliste ja
kodukorra
muudatusettepanekute
tegemine

aprill /
oktoober

Muudatusettepanekud
on tehtud ning
üldkoosolekule esitatud

Avaliku poliitika valdkond
Strateegiline eesmärk on ellu viia asjakohast ja pädevat hariduspoliitikat

Eesmärk

Tegevused

Õpilased on teadlikumad Õpilasõiguste
oma
õigustest
ja uuendamine
kohustustest
liikmeskoolidele
edastamine

Mõõdik
memo Memo on uuendatud
ja

Ajaraamistik
märts - august

Õpilasuuring 2019/2020, Valmis analüüs
jaanuar - juuni
milles uuritakse õpilaste
heaolu
ja
kooli
Noorte sisendi kasutamine keskkonda
hõlmavaid
Õpilasliidu hariduspoliitiliste küsimusi
seisukohtade uuendamiseks
Sotsiaalsete
garantiide Sisendit
kogutakse märts - aprill
kontseptsiooni
liikmeskoolidelt
XLII
uuendamiseks
sisendi üldkoosolekul
kogumine
Integratsiooni
Seista
vene
keelt arengukava
emakeelena
kõnelevate kasutuselevõtt
õpilaste eest ja tutvustada valdkonnasiseses töös
neile koolidemokraatiat
Õpilasõiguste
memo
vene keelde tõlkimine

Arengukava
järgitakse jaanuarning selle kohta tehakse märts
valdkonnasisene analüüs
Tõlge on valmis ning
edastatud koolidele

märts - august

Liikmete valdkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Liikmed on pädevamad töö
tegemisel ja endale seatud
eesmärkide täitmisel

Baaskoolitusprogrammi
läbiviimine ning
liikmetele infotundide
läbiviimine

Juunikuuks on läbi viidud
vähemalt 10 koolitust ja 5
simulatsiooni ning
tagasiside põhjal on need
olnud kvaliteetsed.
Detsembriks on infotund
läbi viidud vähemalt 20
koolis ning tagasiside
põhjal on need olnud
kvaliteetsed

jaanuarjuuni

Liikmeskoolide arvu
suurendamine

Ühendust on võetud
vähemalt 25 uue
võimaliku liikmeskooliga

veebruar

Rahuloluküsitluse
läbiviimine ja
analüüsimine

Vähemalt kolmveerand
liikmeskoolidest vastab
rahuloluküsitlusele,
valmib kirjalik analüüs

kevad

Liikmeskoolide
andmebaasi ja kaardi
uuendamine

Kõikide liikmeskoolidega
on ühendust võetud ning
võimaluse korral on
andmed uuendatud

aastaringselt

Üldkoosolekutel
osalejate tabeli
uuendamine

Tabelisse on kantud kõik
üldkoosolekul osalenud
delegaadid

aprill, november

Liikmeskoolidega on
enne üldkoosolekut
kontakteerutud

Üldkoosolekul osaleb
vähemalt ⅔
liikmeskoolidest

Aprill, oktoober

Esindada suurema hulga
õpilaste arvamust

Suhtlus liikmetega on pidev
ja sujuv

Liikmeskoolide esindajad
osalevad aktiivselt
üldkoosolekutel

jaanuardetsember

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond
Eesmärk

Tegevused

Õpilasliidu aktivistidele
mõeldud infokirja
Aktivistide
vaheline loomine
kommunikatsioon on tõhus
Aktivistide ühised
koosviibimised

Mõõdik

Ajaraamistik

Iga kuu saavad aktivistid
infokirja seoses kõigi
valdkondade ja
tegevmeeskonna tööga

kord kuus

Toimuvad koosviibimised,
jõuluistumine ja
aktivistidele mõeldud
tänuüritus

aastaringselt,
detsember

Õpilasliidu 22. sünnipäeva Koosviibimine on
Hoida suhtlust Õpilasliidu
korraldatud
vilistlaste ja aktivistide vahel tähistamine

oktoober

Sotsiaalmeedia postituste Meediaplaani on järgitud,
tegemine meediaplaani
postitused on tehtud
järgi

aastaringselt

Infokirjade uues
formaadis levitamine

Kord kuus ilmub infokiri

igakuiselt

Eelmisel aastal alustatud
projektiga edasi
töötamine

Valmib projekt või materjal aastaringselt
koolide füüsilise aktiivsuse
suurendamiseks

Kohtumised
potentsiaalsete ja
olemasolevate
koostööpartneritega

Kohtumised partneritega
aastaringselt
on planeeritud ning
ettepanekud koostööks on
tehtud

Pikaajaliste
koostööpartnerite
tänamine

Partnerile saadetakse välja detsember
elektrooniline tänukiri ja
kokkuvõte partnerluse
mõjust

Õpilasliidu visuaalse
identiteedi suurendamine

Õpilasliidu meenete
turundamine

Erinevatel üritustel
Õpilasliidu meenete
jagamine/kinkimine

EÕEL-i meediakuvandi
suurendamine

Õpilasliidu ürituste ja
projektide parem
turundamine

Valmivad
aastaringselt
sotsiaalmeediakampaaniad

Õpilasliidu infokanalite
atraktiivsemaks muutmine

Eesti koolides füüsilise
liikumise võimaluste
arendamine

EÕEL-i partnerlussuhete
edendamine

aastaringselt

