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Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on tutvunud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning
erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga. EÕEL toetab tervikuna antud eelnõud.
Õpilasliidu hinnangul on tegemist õpilassõbralike ja mõistlike muudatustega, mis aitavad
tegelikul rakendamisel muuta senist õpetamisviisi üha enam õppijakeskseks ning õppuri kui
indiviidi eripärasid ja arenguvajadusi silmas pidavaks. Eriti toetame:
 ideed võtta üldhariduses kasutusele varasema õpi- ja töökogemuse (VÕTA)
arvestamine;
 kujundava hindamise kasutuselevõttu, õpilase arengu toetamiseks muudatuste või
kohanduste tegemise võimaldamist õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja
õppekeskkonnal;
 lõpuklassides õppepäevade kehtestamist, mil õppetunde ei toimu enne lõpueksamit;
 selgemalt õpetaja vastutuse sätestamist õppekoormuse kujundamise eest ja
õppeainete lõimimise võimaluste toetamist.
EÕELil tekkisid siiski mõningased ettepanekud ja küsimused eelnõu osas, mida käsitleme
allpool.
Õppematerjalid (eelnõu punkt 9) - Kuidas hakkab käima antud muudatuse
ellurakendamine? Kuidas tagatakse, et ei jätku senine praktika küsida nt töövihikute
ostmiseks õpilaste poolset rahalist panust? EÕEL toetab eesmärki tagada kõigile õpilastele,
nii põhikoolis kui ka üldkeskharidust pakkuvates koolides tasuta õppevahendeid, ent sel
juhul ei tohi ilmneda nö varjatud õppekulusid (nt seesama juba eelpool mainitud töövihiku
tasu).
Riigieksamikomisjonide moodustamine maavalituste poolt (punkt 20) - kui
haldusreformi valguses peaks kaduma maavalitsus kui institutsioon, siis kuidas
riigieksamikomisjonide moodustamine antud muudatuse valguses välja hakkab nägema?
Apellatsioonide läbivaatamise aja pikendamine (punkt 24) - kas tähtaja pikendamisel on
arvestatud ka asjaoluga, et noor peab (sõltuvalt kõrgkoolist) esitama sisseastumiseks
eksamite tulemused, st kas aja pikendamine ei hakka mõjutama sisseastumist
kõrgkoolidesse? EÕEL toetab muudatust vaid sel juhul, kui see ei hakka segama
kõrgkoolidesse sisseastumist. EÕEL leiab ka, et apelleeritud tööl peab olema lisaks otsusele
ka kirjalik tagasiside, vastasel juhul ei õigusta eksami apelleerimine ennast. Apelleeritud töö
otsus peab sisaldama täiendavat kommentaari, mis oli eksamil valesti ning miks tehti selline
otsus. Vastasel korral ei toeta appellatsiooniotsus mitte kuidagi põhimõtet, et
hindamisprotsess on eeskätt selleks, et anda tagasisidet õpilase arengu toetamiseks.”
Partneritele konsulteerimiseks saadetu eelnõu kavandis oli plaanis ka paragrahvi 37
täiendada lõikega 6 järgmises sõnastuses: „(6) Kool osutab igale õpilasele tema vajadustest
lähtuvat tuge ja nõustamist õpingute ja karjääri kavandamisel.“. EÕEL väga toetab sellist
täiendust, ent praeguses eelnõus ei ole sellekohast muudatust ette nähtud. Mis on selle
põhjuseks?
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