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Õppekorraldus kutseõppeasutuses

Lugupeetud avaldaja
Palusite õiguskantsleril hinnata, kas Rakvere Ametikool on võtnud arvesse õpilaste õigusi, kui
õppetöö on korraldatud koolimajas.
Rakvere Ametikool teatas LGA18 õpperühmale 20. aprillil, et alates 26. aprillist 2021 algab
õpperühmal koolis kohustuslik kontaktõpe. LGA18 rühma tunniplaanis oli märgitud, et
26.04.−02.05.2021 toimuvad rühmal koolis erialase vene keele, logistikateenuste ostmise ja
müümise ning transpordilogistika juhtimise tunnid. Sarnane tunniplaan on koostatud ka kaheks
järgnevaks nädalaks.
Leian, et Rakvere Ametikoolil oli õigus kutsuda LGA18 rühma õpilasi koroonapandeemia ajal
koolimajja õppima. Kooli eesmärk on aidata õpilastel saavutada õppekavas ettenähtud
õpitulemused ja lõpetada kool.
Kuna koolimajas toimuv õpe suurendab nakatumise riski, tohib koroonaviiruse leviku ajal
koolimajas korraldada õppetööd ainult piiratud juhtudel. Õppetöö koolimajas oli ja on lubatud,
kui õpilane vajab hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone või osaleb praktilises õppes,
teeb eksameid või teste (Vabariigi Valitsuse korralduse p 2013). Koolil on õigus otsustada, kes
õpilastest vajavad abi koolis kohapeal. Oluline on, et õpilased ja koolitöötajad saaksid järgida ja
järgiksid koolis kõiki kehtestatud tervisekaitsenõudeid.
Rakvere Ametikooli õppedirektor selgitas õiguskantsleri nõunikule, et LGA18 rühma õpilased
kutsuti koolimajja kutseeksamite praktiliste tööde ettevalmistamiseks ja konsultatsioonideks,
kuna paljud neist on õppetöös maha jäänud. Konsultatsioonid toimuvad tundide ajal vastavalt
tunniplaanile, kuna õppetöös tuge vajavaid õpilasi on tavapärasest rohkem. Kolmeteistkümnest
õpilasest kümme peavad käima vene keele tundides individuaalse graafiku alusel kokku kolmel
nädalal. Selleks, et õpilased jõuaksid läbida õppekava ja saaksid osaleda kutseeksamil, otsustas
kool kutsuda õpilased koolimajja. Kooli lõpetamiseks peab õpilane saavutama õppekavas
kehtestatud tulemused. Kooli hinnangul vajavad õpilased individuaalset juhendamist ja järgmise
kuu aja jooksul kavandatakse väiksemates rühmades praktilist õpet, et valmistuda
kutseeksamiks.
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Kui muretsete enda tervise pärast, rääkige sellest koolile. Koostöös kooliga on Teil võimalik
leida sobiv lahendus õppekava läbimiseks. Õpilasel on võimalik võtta näiteks akadeemilist
puhkust (kutseõppeasutuse seaduse (KutÕS) § 43 lg 21), taotleda nominaalaja pikendamist või
õppida individuaalse kava alusel (KutÕS § 32 lg 8).
Selgitan veel, et kutseõppeasutuse seaduses ei ole täpselt sätestatud õppe korraldust, mh
õppeviiside kasutamist. Rakvere Ametikooli õppekorralduseeskirja kohaselt on e-õpe nii
klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi toimuv õpe, mille õpetaja peab kooskõlastama
õppekavarühma juhiga (p 144).
Rakvere Ametikooli avalike arvutite, arvutiklasside ja arvutivõrgu kasutamise korra (arvuti
kasutamise kord) punkti 7 kohaselt on klassides kasutusel Impero Education Pro tarkvara.
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Andmekaitse Inspektsioon kinnitas, et olete isikuandmete töötlemise asjus pöördunud ka
inspektsiooni poole. Õiguskantsleril pole põhjust samal ajal oma seisukohta kujundada.
Andmekaitse Inspektsioon on lubanud õiguskantslerile lahendusest teada anda.
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