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Eelnõu mitte kooskõlastamine ja ettepaneku tegemine
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks
Eesti Haridustöötajate Liit ei kooskõlasta Teie 03.08.2019 kirjaga nr 8-2/19/2890 saadetud haridus- ja
teadusministri määruse eelnõu „Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja
tagasinõudmise kord“ järgmisel põhjusel.
Eelnõu seletuskirjas on antud tõlgendus, et lähtetoetuse saamisele kvalifitseerumiseks peab olema kas
õpetajana vähemalt 0,5 kohta või tugispetsialistina vähemalt 0,5 kohta. Näiteks kui inimene on 0,3
õpetaja ja 0,2 tugispetsialist, siis toetust ei saa. Eesti Haridustöötajate Liit ei pea seda õiglaseks. Sellega
on oluliselt piiratud haridustöötaja õigust oma töökoha kujundamisel ja koolijuhte personalitöö
korraldamisel. Eesti Haridustöötajate Liit on seisukohal, et haridustöötaja töö sisu lähtetoetusele
kvalifitseerumiseks võib olla kombinatsioon õpetaja ja tugispetsialisti tööst, mis mõlemad kokku on 0,5
töökohta.
Eeltoodu õiguslik alus on PGS § 77 lõige 2 punkt 2: töötab vähemalt 0,5 ametikohaga koolis õpetajana,
kusjuures 0,5 ametikoha arvestamisel loetakse selle hulka ka samaaegne töötamine kutseõppeasutuse
kutseõpetajana või üldharidusainete õpetajana; ja PGS § 77.1 lõige 2 punkt 2: töötab vähemalt 0,5
ametikohaga koolis logopeedina, eripedagoogina, koolipsühholoogina või sotsiaalpedagoogina,
kusjuures 0,5 ametikoha arvestamisel loetakse selle hulka ka samaaegne töötamine
kutseõppeasutuses tugispetsialistina.
Eesti Haridustöötajate Liit soovib ümber lükata hetkel antud tõlgenduse ja teeb ettepaneku muuta
põhikooli- ja gümnaasiumiseadust järgmiselt:
1. PGS § 77 lõikele 2 punkt 2 tuleks lisada lauseosa järgmises sõnastuses: ”või tugispetsialistina”;
2. PGS § 77.1 lõikele 2 punkt 2 tuleks lisada lauseosa järgmises sõnastuses: “või õpetajana”;
3. perspektiivis võiks need kaks paragrahvi kodifitseerida (kokku panna).
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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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