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Õpilast toetav õppekeskkond 

 

 

Lugupeetud linnapea 

 

 

Õiguskantsleri poole pöördus [ ], kes ei ole rahul sellega, kuidas [ ] Kool on tema lapse [ ] 

õppetööd korraldanud. 

 

Lapsevanem on 2021/2022. õppeaastal kooli tegevuse tõttu korduvalt pöördunud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poole. Ministeeriumi sekkumise tulemusel on üksikjuhtumid lahendatud. 

Koolile on selgitatud, kuidas tuleb last õpetada ja hinnata ning temaga suhelda. Kooli tähelepanu 

on juhitud puudustele. 

 

Vanem muretseb lapse järelevastamiste korraldamise, hindamise ja põhjuseta puudujaks 

märkimise pärast. Lapsevanema selgituste kohaselt on ühe õpetaja halvustav suhtumine 

põhjustanud lapsele tõsiseid tervisehäireid. Lapsevanema avaldusest võib järeldada, et ta peab ka 

edaspidi vajalikuks järelevalveasutuse sekkumist, et lapse õigused oleksid kaitstud. 

 

Igaühel on õigus haridusele (põhiseaduse § 37 lg 1). Kooli tegevus peab vastama õigusaktides 

kehtestatule. Õppekorralduses peab kool lähtuma lapse vajadustest ja heaolust. Kui 

õppekorraldus sellele ei vasta, mõjub see lapse vaimsele tervisele ja seeläbi ka õpivõimele 

halvasti. Nii seatakse ohtu lapse põhiõigus haridusele. 

 

Kooli ülesanne on tagada õpilaste füüsiline ja vaimne turvalisus (põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse (PGS) § 44 lg 1) ning hoolitseda, et õpilasi vajaduse korral toetataks 

(PGS § 46 lõiked 1 ja 9; vt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel olevat teavet 

„Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine: õppekorraldus ja tugiteenused“). Õpilaste 

haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilastele vajaliku toe pakkumiseks loob 

võimalused kooli pidaja (PGS § 46 lg 1 ja § 82 lg 3). Õpetaja peab aga silmas pidama iga õpilase 

eripärasid ja looma sellest lähtudes hea õhkkonna õppimiseks (vt Eesti õpetajaeetika koodeks). 

Mõistagi tuleb õpetajal arvestada lapse heaoluga (lastekaitseseaduse § 4). 

 

Kõige tulemuslikum oleks see, kui osapooled leiaksid koos erimeelsustele lahenduse. Kuna 

koolil ei ole seni õnnestunud leida võimalusi, kuidas teha lapse koduga rahumeelselt koostööd, 

peab lahendused leidma [ ] linn kui kooli pidaja. Eesmärk on see, et laps saaks jätkata õppimist [ 

] Koolis (PGS § 7 lg 1). 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/ps#para37
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para44
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para44
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para46
https://www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused
https://www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021007?leiaKehtiv#para46
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021007?leiaKehtiv#para82
http://www.opetajateliit.ee/?page_id=287
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022002?leiaKehtiv#para4
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para7
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Selleks palun linnavalitsusel analüüsida, kuidas kool on korraldanud [ ] õppetööd, ja vajadusel 

kaasata protsessi erapooletu nõustaja, et teha selgeks, missugust tuge töötajad vajavad (näiteks 

psühholoogiline nõustamine), et tehtud vigu edaspidi vältida. See on vajalik ka selleks, et 

otsustada, mida tuleks ette võtta lapsevanema ja koolitöötajate suhtluse parandamiseks ja et 

täiskasvanud seaksid esikohale lapse huvid. Õpetajatele võib olla abi asjakohasest koolitusest (vt 

nt Tallinna Ülikooli koolitus „Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine“). 

 

Võimalikud on ka muud lahendused, kuid igal juhul peavad need arvestama lapse huve ja kooli 

pidaja peab selles asjas kooli aitama. Abi võib olla ka [ ] toetavast nõustamisest, et vanemal 

tekiks taas usaldus kooli vastu. 

 

Palun andke 31. augustiks 2022 teada, kuidas olete soovitust järginud. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atko-Madis Tammar  693 8432 

Atko-Madis.Tammar@oiguskantsler.ee 

https://www.tlu.ee/koolitused/positiivsed-koolisuhted-ja-koostoise-opikeskkonna-loomine

