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Õigus distantsõppele

Lugupeetud avaldaja
Pöördusite õiguskantsleri poole veebruari keskel, mil kool ei võimaldanud Teil e-õppele
(distantsõppele) jääda, mida taotlesite selleks, et saaksite ära hoida oma pereliikme nakatumist
koroonaviirusega.
Selgitasite, et saite distantsõppega hästi hakkama nii 2020. aasta kevadel kui ka enne jõule ning
Teie õpitulemused on alati head olnud. Kool Teile e-õpet siiski ei võimaldanud, ehkki Teie sõnul
on koolil väga head võimalused tundidest veebiülekannete tegemiseks. Leidsite, et e-õpet mitte
võimaldades ei arvestanud kool õigust elule ja tervisele.
Mõistan Teie muret pereliikme pärast täielikult. Kuivõrd seadus ei kohusta kooli e-õpet
(distantsõpet) rakendama, ei saa kooli otsust siiski õigusvastaseks pidada. Statsionaarset õpet
korraldatakse tavaliselt koolimajas, see on koolide tavapärane õppevorm ning oluline
hariduspoliitiline otsus. Seega tuleb õpilastel arvestada ka kohustusega koolimajas toimuvas
õppes osaleda.
Koroonaviiruse leviku ajal on koolides rakendatud mitmeid e-õppel põhinevaid õppeviise (vt
erinevate õppeviiside tähendust). E-õpe on üks juhendatud õppe viis, ent seadus ei kohusta kooli
seda kasutama (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 24 lg 5). Koolil on õigus otsustada,
kas ja mis juhul millist õppeviisi kasutada. Konkreetse kooli õppe korraldus selgub selle kooli
õppekavast ja kodukorrast.
Kool peab suhtuma mõistvalt õpilase probleemi ja proovima aidata seda lahendada. Ent seegi ei
tähenda, et alati saab õpilase soovidest lähtuda.
Kui gümnaasiumiõpilasel pole võimalik kooli korraldatavas õppes osaleda, võib kaaluda muid
variante olukorra lahendamiseks. PGS § 35 lõike 2 kohaselt on võimalik puududa koolist
mõjuval põhjusel. Seda, kas põhjus on mõjuv, hindab kool. Niisiis tuleks kooliga eelnevalt läbi
rääkida, kas seda võimalust saab kasutada. Tuleb aga arvestada, et õpitulemused tuleb ikkagi
saavutada.
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Iseseisva õppimise toetamiseks võib kaaluda ka koolis korraldatavates konsultatsioonides
osalemist, kus kokkupuuteid teiste koolipere liikmetega on vähem.
Kool võib koostada õpilasele ka individuaalse õppekava, millega võib muuta või kohandada
õpilase jaoks õppeaega, -sisu, -protsessi ja -keskkonda. (PGS § 18 lg 1). Kui muid võimalusi
enam tõesti pole, on võimalik kaaluda ka e-gümnaasiumi kaudu õppe jätkamist ja kooli
lõpetamist (vt nt Audentese erakooli e-gümnaasium), Tallinna Vanalinna Täiskasvanute
Gümnaasiumi e-õpe).
Tänan pöördumast ja loodan, et selgitusest on abi. Loodan ka, et Te ise ja Teie pereliikmed olete
nakatumisest pääsenud.
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