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Kontrolltööde korraldus

Lugupeetud avaldaja
Pöördusite õiguskantsleri poole, kuna plaani kohaselt oleks pidanud Teie klass tegema ühel
õppenädalal (18.–22. aprill) neli kontrolltööd.
Õppenädalas võib olla kuni kolm kontrolltööd, mis on õppeveerandi või kursuse õpitulemuste
omandamist kontrolliv kirjalik töö (sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36
„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 10 lg 4 ja § 3 punkt 4). Õpetajad
peavad kontrolltööde kavandamisel lähtuma õigusaktides kehtestatust.
[ ] õppejuht selgitas õiguskantsleri nõunikule, et Teie viidatud õppenädalal toimus 9.a klassil
kolm kontrolltööd: ajaloos, eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses. Kuigi algselt pidi klass sel
õppenädalal tegema (Teie avalduse kohaselt) kontrolltöö ka bioloogias, siis kooli elektroonilises
õppeinfosüsteemis seda tööd enam ei kuvatud. Bioloogias toimus samal nädalal kontrolltöö
asemel õpilastega kokkuleppel hindeline töö. Õpetaja andis õpilastele mõista, et tööd ei ole
võimalik edasi lükata ja enamik õpilastest olevat vastanud õpetaja ettepanekule peanoogutusega.
Õpilastega sel viisil kokkulepet sõlmides rikkus õpetaja määruses kehtestatud nõuet. Kuigi
kokku lepiti hindelises töös, vastas see siiski kontrolltöö määratlusele, seega pidid õpilased
tegema nädalas sisuliselt ikkagi neli kontrolltööd. Õppejuht nõustus õiguskantsleri nõunikuga, et
õpetaja käitus lubamatult. Õppejuht kinnitas, et edasiste rikkumiste vältimiseks vestleb ta sel
teemal nii aineõpetaja kui ka teiste õpetajatega. Ka juhul, kui kõik õpilased oleksid õpetaja
sellise ettepanekuga nõus olnud, olnuks tegemist õpilaste õiguste rikkumisega.
Kontrolltööde korraldamisele kehtestatud nõuete eesmärk on jätta õpilastele piisavalt aega
puhkuseks ja huvitegevuseks. Samuti peab õpilasel olema võimalus omandada vajalikud
teadmised ja oskused parimal võimalikul viisil. Kui õpilase õppekoormus kasvab lubatust
suuremaks, võib õpilane õppimises maha jääda, samuti võib see halvasti mõjuda õpilase
vaimsele tervisele. Seetõttu võib õpetaja selline käitumine ohtu seada igaühe põhiõiguse
haridusele (põhiseaduse § 37).
Väärib tunnustust, et enda õiguste eest seisate. Õpilaste pöördumine klassijuhataja poole oli õige,
kuid kahjuks aineõpetaja ei lahendanud seekord olukorda õiguspäraselt.
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Julgustan Teid ka edaspidi kontrolltööde korraldamisega seotud muredest klassijuhatajale
rääkima, sarnase olukorra vältimiseks võite rääkida ka õppejuhiga. Samuti võite paluda kooli
õpilasesindusel või hoolekogul küsimust arutada. Teil on ka edaspidi õigus pöörduda
õiguskantsleri poole. Võite pöörduda ka Terviseameti poole, kelle ülesanne on kontrollida
määruses kehtestatud nõuetest kinnipidamist.
Soovin Teile põhikooli lõpetamisel edu ja jõudu.
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