EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT
Estonian Education Personnel Union
ÜHESKOOS SUUDAME!
TOGETHER WE CAN!

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
hm@hm.ee
Riigikogu Kultuurikomisjon
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn
kultuurikomisjon@riigikogu.ee
25.10.2017
Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja
Kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu” kohta (505 SE)
Eesti Haridustöötajate Liidu meelest on antud eelnõu vajalik, et suurendada õpetaja ja kooli võimalust ja
õigust reageerida võimalikele ohusituatsioonidele. Praegune situatsioon, kus kool ei saa õpetaja ega
õpilaste turvalisuse tagamiseks praktiliselt midagi teha ilma korrakaitse organeid kaasamata ei ole
mõistlik - see vähendab nii kooli kui õpetaja autoriteeti, on ajakulukas ning ei ole efektiivne arvestades, et
situatsioonidele tuleb reageerida olukorra tekkides, mitte tundide pärast.
Toome välja järgmised võimalikud riskid eelnõu rakendamisel.
Õpilase suhtes turvakontrolli läbiviimine vaatlemise ja kompimise teel ning õpilase esemete läbivaatus ei
tohi saada tavapäraseks igapäevase koolielu osaks. Tuleb hoolikalt jälgida, et see ei muutuks üheks
õpetaja tööülesandeks ja sellest tulenevalt teeme ettepaneku, et nimetatud õigus võiks olla koolis kahel
erinevat soost õpetajal, näiteks juhtkonna liikmetel, kes on sätestatud kooli kodukorras.
Samas on Eesti Haridustöötajate Liit seisukohal, et koolil kui institutsioonil peavad olema suuremad
õigused kui praegusel momendil, et tagada kõigi turvalisus ja heaolu ning meeldiv töömeeleolu koolis.
Et nimetatu oleks võimalik, selleks tuleb õpetaja ja kooli autoriteeti tõsta, andes koolile lisaõigusi.
Seega, Eesti Haridustöötajate Liit on seisukohal, et nimetatud õiguse saab koolis anda kahele erinevast
soost töötajale, mitte kõikidele õpetajatele. Nendele töötajatele, kellele see õigus antakse, palume riigi
poolt korraldada vastav väljaõpe eesmärgiga võimalikult vähe isiku õiguseid ja vabadusi riivata ning
samal ajal koolis turvalisus tagada.
Eelnõu on läbi arutatud ja seisukoht kujundatud Eesti Haridustöötajate Liidu 17.10.2017 juhatuse
koosolekul.
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Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja teiste haridusalal
töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL-i kuulub 17 liikmesliitu. EHL-i eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma
liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ja sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on
ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International (EI) ja Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE liige.
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