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Gümnaasiumi sisseastumiskatsed

Lugupeetud direktor
Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem seoses vastuvõtukatsete korraldamisega [ ] Koolis.
Leian, et [ ] Kool ei järginud hea halduse põhimõtet (põhiseaduse (PS) § 14), kuna jättis [ ]
sisseastumistaotluse tähelepanuta.
Kooli vastuvõtukorrast ei selgu, et vastuvõtutesti läbimisele on seatud lävend. Samuti ei selgu
kooli vastuvõtukorrast, kuidas on sisseastujatel võimalik tutvuda tehtud vastuvõtutestiga. Kooli
vastuvõtukord peab tagama põhiõiguste kaitse. See tähendab, et kord ei tohi olla meelevaldne
ega läbipaistmatu ning see ei tohi ka näida sellisena.
[ ] Kool ei reageerinud [ ] sisseastumisavaldusele, mille ta esitas 09.06.2022. Seetõttu pöördus
lapsevanem 25.08.2022 kooli poole uuesti. Kuigi kooli hinnangul oli lapse avalduse tähelepanuta
jätmisel tegemist inimliku eksitusega, ei saa sellist käitumist pidada hea halduse põhimõtte
kohaseks. Loodetavasti on [ ] Kool edaspidi avaldusi vastu võttes hoolikam.
Igaühel on õigus haridusele (PS § 37 lg 1), kuid gümnaasiumil on õigus kehtestada
vastuvõtutingimused sisseastujate teadmiste ja oskuste hindamiseks (põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3). Seega ei pea gümnaasium vastu võtma kõiki soovijaid, kuid
vastuvõtutingimused peavad põhinema objektiivsetel ja eelnevalt avalikustatud kriteeriumidel.
[ ] Kooli 10. klassi vastuvõtmisel moodustatakse pingerida sisseastujate 9. klassi hinnete,
sisseastumistesti ja vestluse tulemuste alusel ([ ] Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord,
§ 3 lg 1). Kooli vastuvõtukorra kohaselt ei ole seatud tulemustele lävendit, kuid üldjuhul ei võeta
kooli õpilast, kelle 9. klassi kokkuvõtvates hinnetes on olnud puudulikke hindeid (kooli
vastuvõtukorra § 3 lg 2). Selgitasite õiguskantsleri nõunikule, et konkreetsel juhul ei pidanud
kool sisseastumistesti alusel sisseastuja teadmisi ja oskusi gümnaasiumis õppimiseks piisavaks.
Kui kool soovib seada sisseastumistesti tulemustele lävendit, tuleb koolil see
vastuvõtutingimusena kehtestada. Lävendi kehtestamata jätmisel on oht, et sisseastujaid
koheldakse ebavõrdselt (vt PS § 12 lg 1).
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Sisseastujal peab olema võimalik tutvuda juba tehtud sisseastumistestiga. Kinnitasite, et testiga
saab tutvuda koolis kohapeal. Praegusel juhul sisseastujale seda võimalust siiski esialgu ei
tutvustatud. Soovitan [ ] Koolil kehtestada testiga tutvumise võimalused kooli vastuvõtukorras.
Sel viisil on sisseastujal võimalik paremini enda õiguste eest seista.
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