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Kontrolltööde planeerimine koolis
Lugupeetud Siiri Rahn
Õiguskantsler sai avalduse selle kohta, et Laiuse Põhikoolis ei peeta kinni kontrolltööde
planeerimise nõuetest. Näiteks toodi väljavõte (pilt) e-päevikust, millest nähtuvalt pidid õpilased
nelja päeva jooksul tegema 6 kontrolltööd.
Soovitan Teil edaspidi kooli õppekorralduse ja päevakava planeerimisel arvestada kontrolltööde
läbiviimiseks kehtestatud normistikuga. Palun Teil kõnealuseid reegleid tuletada meelde kõigile
õpetajatele ning korraldada erinevate aineõpetajate koostöö ja infovahetus õppetöö
planeerimisel.
Kontrolltöö on üks õpilase teadmiste hindamise viisidest. See eristub oma suurema mahu poolest
muudest kirjalikest õpitulemuste hindamisele suunatud töödest. Kontrolltöö edukas sooritamine
nõuab õpilaselt ettevalmistusaega, tuletamaks meelde õppeveerandi või kursuse jooksul õpitut.
Kontrolltööks kordamisega tuleb õpilasel hakkama saada igapäevase muu õppetöö kõrvalt. Et
kontrolltöödeks ettevalmistamine ja nende tegemine ei kurnaks õpilasi liialt, peab kool
korraldama õppe õigesti ja koostama päevakava, mis oleks õpilasele ea- ja jõukohane,
võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25
lg 4).
Õpilaste tervise kaitse huvides on sotsiaalminister kehtestanud 27.03.2001. a määrusega nr 36
„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” kontrolltööde korraldamise
nõuded.
Millal, kui tihti ja kuidas täpselt õpetaja õpilast kontrolltööga hindab, otsustab õpetaja. Kuna
õpilase töövõime kogu nädala kestel ei ole ühesugune, maksimaalne töövõime saavutatakse
nädala teisel ja kolmandal päeval, tuleb kontrolltööd planeerida üldjuhul nädala keskele
(määruse § 6 lg 3).
Õppe korraldamisel ja päevakava loomisel ning kontrolltööde planeerimisel tuleb arvestada veel
ka määruse § 10 lg-s 3-6 kehtestatud nõuetega. Mh võib õppepäevas läbi viia ühe kontrolltöö
ning õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale
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ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui
õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või
viimase tunnina. Et kontrolltöid oleks võimalik nõuetekohaselt planeerida, peavad aineõpetajad
omavahel koostööd tegema (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lg 5).
Kui Teie hinnangul ei teeni viidatud nõuded õpilaste tervise kaitse eesmärki või neid pole
objektiivselt võimalik järgida, on Teil võimalik oma ettepanekutega pöörduda nõuded
kehtestanud ministri poole.
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