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Riigieksamite ettevalmistuskursuste rahastamine
Lugupeetud Marcus Ehasoo
Palusite hinnangut, kas matemaatika riigieksamite tasuta ettevalmistuskursuste pakkumisel
koheldakse õpilasi võrdselt.
Sel õppeaastal on riik otsustanud pakkuda koostöös ülikoolidega koolilõpetajatele riigieksamite
ettevalmistuskursusi. Ülikoolide juures korraldatavad tasuta kursused on eesti keeles.
Kõikides koolides ei õpetata matemaatikat eesti keeles (vt gümnaasiumi riikliku õppekava
§ 11 lg 2) ja matemaatika riigieksamit on võimalik sooritada ka vene keeles (haridus- ja
teadusministri 15.12.2015 määruse nr 54 § 27 lg 9 ja § 28 lg 2). Sel kevadel soovib matemaatika
riigieksamit teha eesti keeles 7285 ja vene keeles 1785 õpilast (lai ja kitsas kursus kokku).
Haridus- ja Teadusministeerium otsustas pakkuda tasuta kursuseid 2021. aasta märtsi alguses,
pärast arutelusid huvirühmade ja ülikoolidega. Kursustega alustati märtsi keskel ja need kestavad
21. maini, kui toimub matemaatika riigieksam. Ministeeriumil tuli otsustamisel arvestada
ülikoolide võimalustega pakkuda sobivaid kursuseid võimalikult kiiresti.
Ülikoolid on kursuseid korraldanud ka varem, kuid üksnes eesti keeles. Haridus- ja
Teadusministeeriumist kinnitati õiguskantsleri nõunikule, et Tallinna Tehnikaülikooliga on
kokkulepe pakkuda matemaatikakursust ka vene keeles, kuid selle korraldamine võtab veel aega.
Õpilastele ettevalmistuskursuste pakkumisel on riigil lai kaalutlusruum, kui kõigile
koolilõpetajatele pakutakse võrdseid võimalusi (põhiseaduse § 12 lg 1). Õpilased peavad saama
tuge eelkõige oma koolist. Arvestada saab ka asjaoluga, et gümnaasiumilõpetaja peab oskama eesti
keelt vähemalt B2.1-tasemel (vt gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 2), mis tähendab, et
koolilõpetaja peaks suutma jälgida kursust eesti keeles. Seda enam, et tegemist on kordava
kursusega ja õpilastele peaks materjal olema juba varem tuttav. Seega ei ole riik kohustatud
kõikidele koolilõpetajatele võimaldama ka venekeelseid ettevalmistuskursuseid.
Õpilane, kes vajab abi, saab sõltumata õppekeelest paluda abi enda õpetajalt. Lõpuklasside
õpilastel on ka praegu võimalik võtta konsultatsioone koolis. Koolid saavad vajadusel appi paluda
Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilasi (individuaalne järeleaitamine, tööde
tagasisidestamine, õppematerjalide ettevalmistamine jms) või leida haigestunud või
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eneseisolatsioonis olevale õpetajale ajutiselt asendusõpetaja. Õpetajatel on võimalik abi saamiseks
helistada venekeelsele tugiliinile.
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise
Koopia: Haridus- ja Teadusministeerium

Atko-Madis Tammar 693 8432
Atko-Madis.Tammar@oiguskantsler.ee

