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Nutiseadme kasutamine koolis

Lugupeetud avaldaja
Küsisite, kas kooli kodukorras võib sätestada, et kõik õpilased peavad õppetunni alguses panema
oma mobiiltelefonid klassiruumis olevasse hoidikusse ning sellest keeldumist käsitletakse
kodukorra rikkumisena, mille korral võib kasutada kodukorras loetletud mõjutusmeetmeid.
Sellised kooli kodukorra sätted, mis kohustavad kõiki õpilasi panema oma mobiiltelefoni enne
tundi hoidikusse ning käsitlevad sellest keeldumist kodukorra rikkumisena, ei ole kooskõlas
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (PGS). Sisuliselt on tegemist mobiiltelefoni hoiule
võtmisega, mis on seaduse kohaselt lubatud vaid siis, kui õpilane kasutab seda viisil, mis ei ole
kooskõlas kooli kodukorraga (PGS § 58 lg 3 p 6). Õiguskantsler on ka varem väljendanud
seisukohta, et seadus lubab koolil võtta esemeid (sh nutiseadmed) hoiule siis, kui õpilane kasutab
neid kodukorra vastaselt. See on abinõu, mida kool võib õpilase käitumise mõjutamiseks
kasutada. Ennetavalt kõigi õpilaste telefonide hoiule võtmine ei ole aga kooskõlas seaduse sätte
ega mõttega, samuti pole see õiglane nende õpilaste suhtes, kes kodukorra reegleid ei riku.
Koolil pole siiski keelatud mobiilihoidikuid kasutusele võtta. Näiteks võib kool oma kodukorras
sätestada, et õpilased panevad õppetunni ajaks oma telefonid mobiilihoidikusse. Sel juhul oleks
see kooli hea tava, mille järgimist õpilastelt oodatakse, kuid mille järgimata jätmine ei too kaasa
sanktsioone. Teisisõnu, kui õpilane hoiab telefoni mobiilihoidiku asemel koolikotis ning ei riku
muul viisil kodukorda, ei saa õpilase mõjutamiseks kasutada mõjutusmeetmeid.
Mobiiltelefon ja teised nutiseadmed (nt nutikell) on koolis küll lubatud, aga nende kasutamisel
tuleb kinni pidada kooli kodukorrast. Koolil on õigus kodukorras kindlaks määrata, mida
nutiseadmetega teha ei tohi.
Nii võib kool kodukorras ette näha, et tunni ajal pole õpilastel lubatud kasutada mobiiltelefoni
õpetaja loata või keelata mobiiltelefoni hoidmise laual. Samuti võib kool kodukorras sätestada, et
mobiiltelefonide kasutamine kontrolltööde ja muude hindeliste tööde ajal pole lubatud. Veel võib
kodukorras sätestada, et koolis on keelatud teha teistest inimestest video- või helisalvestisi kogu
koolis viibimise aja jooksul.
Kodukorra rikkujate mobiiltelefoni võib hoiule võtta. Kui see tulemust ei anna, võib kool õpilase
käitumise mõjutamiseks kasutada ka teisi PGS §-s 58 sätestatud mõjutusmeetmeid (õppetunnist
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eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad
õpitulemused, käitumise arutamine vanemate ja/või kooli juhtkonnaga jne).
Õiguskantsleri nõunik palus [ ] Gümnaasiumilt selgitusi kodukorra muudatuste kohta. Kooli
direktor kinnitas, et viib kodukorra muudatused kooskõlla seadusega.
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