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Nutiseadmete kasutamise piirang õpilaskodus

Austatud [

]

Palusite õiguskantsleril kontrollida, kas [ ] Keskkool rikub õpilaskodus elavate laste õiguseid,
paludes lastel mobiiltelefonid ja arvutid ööseks hoiule anda.
Õiguskantsleri nõunik võttis antud asjas selgituste saamiseks ühendust [ ] Keskkooli õpilaskodu
juhatajaga. Juhataja selgitas, et hetkel elab õpilaskodus 18 erinevas vanuses last ja noort. Kõige
nooremad on kolmanda klassi õpilased, vanemad käivad kaheteistkümnendas klassis. Oma
nutiseadmed annavad kasvataja kätte ööseks hoiule 8 õpilast, kellel on olnud probleeme öösel
magamiseks ja puhkamiseks mõeldud ajal nutiseadmete kasutamisega või kelle vanemad ise on
palunud oma laste nutiseadmed ööseks hoiule võtta. Nutiseadmed võetakse hoiule üksnes öörahu
ajaks, mis olenevalt laste vanusest algab kell 21, 22 või 23. Hommikul saavad õpilased
nutiseadmed tagasi. Juhataja sõnul võetakse nutiseadmed hoiule laste endi huvides, et nad öösel
magaksid, mitte ei mängiks nutiseadmetega. Lisaks kinnitas juhataja, et kui lapsel peaks pärast
telefoni hoiule andmist tekkima vajadus nt vanemale helistada, siis seda loomulikult
võimaldatakse, samuti on vanematel võimalik lastele helistada ka õpilaskodu telefonile.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 39 lg 2 järgi peab õpilaskodu tagama kõigile lastele ja
noortele nende vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. Kuna
kool ja õpilaskodu töötajad vastutavad õpilaskodus elavate laste turvalisuse ja tervise kaitse eest,
peab koolil olema võimalik kehtestada õpilaskodus ühiselu reeglid. PGS § 39 lg 4 esimese lause
järgi määratakse õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja
õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord õpilaskodu kodukorras.
Olulisemad ühiselu reeglid [
] Keskkooli õpilaskodus ongi kirjas õpilaskodu kodukorras.
Kodukorras ei ole otseselt reguleeritud nutiseadmete kasutamist õpilaskodus, küll aga tuleneb
kodukorrast, et peale kella 21.00 tegeleb õpilastega öökasvataja ning hiljemalt kell 23.00 on
õpilaskodus öörahu. Viidatud normidest ja õpilaskodu juhataja selgitustest saab järeldada, et
sõltuvalt lapse vanusest algab puhkamiseks ja magamiseks mõeldud aeg vahemikus 21.00 kuni
23.00. Õpilaskodu töötajatel on kohustus tagada, et kõik lapsed saaksid piisavalt puhata. Kui
mõned õpilased ei pea kinni õpilaskodu kodukorras ettenähtud puhkeajast põhjusel, et nad
kasutavad nutiseadmeid, siis võib pidada õigustatuks õpilaskodu töötajate nõuet anda nutiseadmed
magamiseks mõeldud ajaks hoiule.
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Kokkuvõtteks, kui nutiseadmed võetakse õpilaskodus hoiule öörahu ajaks eesmärgiga tagada
lastele piisav aeg puhkamiseks, sellest reeglist teavitatakse vanemaid, erandjuhtudel
võimaldatakse lastel oma vanematele helistada ka öörahu ajal ning nutiseadmeid hoiustatakse
turvaliselt, siis ei ole tegemist õpilaste õiguste rikkumisega.
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