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1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 
 
Esimes õppealajuhataja Aleksandr Openko: 
Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb Haridus- ja teadusministri 5. novembri 2020. a 
juhistest koolidele. Koolil on kohustus kirjeldada kooli õppekavas distantsõppe korraldus. 
 
Kuna kooli õppekava uuendamise vajadus on tingitud koolivälistest põhjustest, siis algatas kooli 
õppekava muutmise direktor. 
Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiste punktidega: 
 
3.6 Distantsõppe korraldus eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse 
levikut 
 
Kool juhindub distantsõppe läbiviimisel Andmekaitse Inspektsiooni 07. oktoobri 2020. a 
ringkirjas edastatud ühistest suunistest koolidele. 
 
Kool annab ette distantsõppeks vajalikud nõuded ja küsib tagasiside, kas kodus on vastav 
tehniline valmisolek olemas või mitte. Kool ei küsi õpilastelt ega vanematelt täpsemaid tehnilisi 
andmeid või andmeid teenusepakkujate kohta. 
 
Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse virtuaalkeskkonnas selgelt kogu kooli õppetöö 
korraldamiseks, sh ka distantsõppeta, ei küsita selleks eelnevaid nõusolekuid. Samuti ei paku 
kool alternatiivseid lahendusi või ühe lapsevanema tõttu ei korralda kool ümber oma tavapärast 
tööd. Sellised keskkonnad, mida kool kasutab kogu kooli õppetöö korraldamiseks on eKool ja 
kooli domeeniga meiliaadressid. 
 
Õppetöö korraldamist võimaldavate keskkondade paroolide haldamine toimub kas õpilase enda 
või nooremate laste puhul nende vanema poolt ning koolile jääb parooli taastamisel 
administreeriv roll. Selle korralduseks loob kool konto loomisel ühekordsed ajutised paroolid, 
mis tuleb õpilasel või vanemal pärast sisse logimist kohe ära muuta. 
 
Kõik muud keskkonnad, mis ei ole õppetöö korraldamiseks vältimatud, on nõusolekupõhised. 
Neid keskkondi pakub kool alternatiivina neile, kes ei soovi õppetööks tavapäraselt kasutatavaid 
keskkondi kasutada. 
 
Otsused, milliseid keskkondi ja rakendusi (äppe) tunni läbiviimisel kasutada, teeb kool, mitte iga 
õpetaja eraldi. Erandina on need testide loomise keskkonnad, mis ei nõua konto tegemist ja kus 
ei toimu isikuandmete salvestamist. Muul juhul valib ja vastustab kool, millised virtuaalsed 
abivahendid on kooli hinnangul turvalised ja tööks vajalikud. Keskkondade valikul kasutab kool 
võimalusel sama tooteperekonna teenuseid (sama konto erinevatele teenustele), et ei tekiks liiga 
palju erinevaid keskkondade haldamisega seotud kohustusi. 
 
Pärast eesmärgi täitumist hoolitseb kool, et kõik andmed ja kasutajakontod saaksid kustutatud. 
 
Keskkonna valikul lähtub kool vanuselisest piirangust, mille on keskkond seadnud. Eelistatakse 
Euroopa Liidu tegevuspiirkonnas andmete töötlemist arvestavate keskkondadega, sest 
probleemide korral on sel juhul tagatud ühtsed õiguskaitsepõhimõtted. 
 
Pärast hinde väljapanemist (s.t. pärast hindamise vaidlustusaega) tagab kool, et õpetaja on kõik 
saadud failid, videod ja fotod kustutanud. Või kui soovitakse midagi hiljem muul eesmärgil 
kasutada, peab õpetajal olema selleks eelnev nõusolek. Et kool saaks seda nõuet täita, peavad 
õpetajad kasutama töövahendiks ainult kooli domeeniga e-posti aadressi. 



 
Videote ja fotode edastamisel õpetajale (nt kehalise tunni harjutuste sooritamise hindamiseks) 
kasutatakse ainult sellist võimalust, kus kasutajad laevad need üles kooli serverisse, kus need 
pärast teatud aja möödumist automaatselt kustutatakse, ning teavitatakse puudutatud isikud 
sellest, kaua andmeid säilitatakse. 
 
Kool hoolitseb selle eest, et kooli arvutid, serverid jms oleks turvalised. Kooli töötajad ei töötle 
avalikus pilveruumis näiteks laste, õpetajate või vanemate eriliigilisi isikuandmeid. Isikuandmete 
Euroopa Liidust väljapool majutatud pilve andmete edastamisel lähtub kool isikuandmete kaitse 
üldmääruse reeglitest ja nõuetest andmete kolmandasse riiki edastamise kohta. Distantsõppes 
võib õpetaja kasutada ka Facebooki (sh Instagrammi) gruppe, kus õpetaja ja õpilased saavad 
omavahel mõtteid ja kogemusi vahet 
Tundide voogedastamine põimõppe ja distantsõppe korral toimub avaliku ülesande täitmiseks 
ning ei vaja eelnevaid nõusolekuid. 
 
Distantsõppe korral toimub kogu õppetöö virtuaalselt õppetöö korraldamise eesmärgil. 
 
Põimõppe korral peab esinema igal korral reaalne vajadus (nt kokkulepe mõne vanemaga, kelle 
laps peab olema karantiinis, isolatsioonis jms). Kas üldse ja mis tingimustel kellelegi põimõppe 
võimalust pakutakse, otsustab õpetaja. Eemalolevatel õpilasel on alati võimalus kokkuleppel 
õpetajaga kasutada eraldi suhtlust õpetajaga nagu koduõppel, nõu küsimisel, järelevastamisel 
jms. 
 
Õpetaja peab tagama, et ligipääs otseülekandele on vaid selleks ettenähtud isikutel. Kui teenus 
võimaldab, võib juurdepääsu ülekandekeskkonnale täiendavalt kaitsta salasõnaga. Õpetajal peab 
veenduma, et ülekannet jälgivad vaid ettenähtud õpilased, sh ei või seda ilma kokkuleppeta 
jälgida ka lapsevanemad. Seega on põhjendatud õpetaja nõue, et tundi ei või jälgida kõrvalised 
isikud kodus ning selle võib õpetaja seada tunnis osalemise tingimuseks. Reaalajas õpilastest 
videopildi jälgimine on meie hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh 
kontrollida õpilase tunnis osalemist. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab oma videopilti 
jagama. 
 
Õpetajad kasutavad ainult selliseid virtuaalkeskkondi, mis võimaldavad õpetajal, kui tunni 
läbiviijal salvestamisfunktsiooni kasutamist kontrollida ja seadistada selliselt, et nt ainult õpetaja 
saab salvestamise algatada. See annab võimaluse maandada riske, et ei toimuks kontrollimatut 
õppetunni salvestamist ja hilisemat levitamist ja avaldamist. Kui salvestamine on 
virtuaalkeskkonnas õpetaja poolt aktiveeritud, tuleb õpetajal sellest õpilasi teavitada, ning tuleb 
arvestada, et salvestub ka teenuse suhtlusaknas toimuv infovahetus.. 
 
Distantsõppes tunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta 
lubatud. Sellise õpilaste või vanemate tegevuse eest ei vastuta enam kool. 
 
Õiguskantsleri avaliku selgituse kohaselt on koolilõuna mitterahaline hüvitis, mille pakkumise 
kohustust kohalikul omavalitsusel ei ole. Sellest lähtuvalt on kool asunud seisukohale, et 
tegemist on koostöös kohaliku omavalituse ja kooliga pakutava võimalusega (sh on koolil õigus 
seada teenuse kasutamiseks ka õiglased tingimused). 
 
Kui kool koostöös kooli pidajaga otsustab pakkuda koolilõunat koos koju viimise teenusega, siis 
vanematelt kontaktandmete küsimine on vajalik. Iga vanem saab ise otsustada, kas ta teenust 
kasutab, seega on tegemist nõusolekupõhise andmete töötlemisega (IKÜM artikkel 6 lõige 1 
punkt a). 
 



12.2. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted distantsõppe korral eesmärgiga 
ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikut 

Kuna õpilastel on õigus saada juhendatud õpet, siis see tähendab, et elektroonilisi lahendusi 
kasutades ei tohi tekkida olukorda, kus õpilastele üksnes jagatakse õppeülesanded kätte ning 
määratakse tähtaeg, millal need peavad olema üles laetud nõutud keskkonda. Distantsõppe puhul 
tähendab juhendatud õpe seda, et õpilastele on antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas 
õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb 
anda tagasisidet õppimise kohta, näiteks mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need 
võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru 
saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. 
Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja 
tagasisideks. 

Hariduslike erivajadustega laste puhul on rangelt soovituslik distantsõpet mitte rakendada, välja 
arvatud juhul, kui vanem on selleks andnud nõusoleku. Läbi peab mõtlema, kuidas tagatakse 
haridusliku erivajadusega lapse õpetamine temale kõige soodsamal viisil. Lisaks ei ole 
distantsõpet soovitatav läbi viia põhikooli I ja II astmes ning teistes kooliastmetes õpilaste 
suhtes, kellele distantsõpe ei sobi ja kelle õppetulemused võivad distantsõppe tõttu oluliselt 
langeda. Vähese iseseisva õppimisoskusega õpilased vajavad juhendatud õppimist. Iseseisva 
õppimisoskuse arendamiseks on vajalik kontakt täiskasvanuga, et arendada välja iseseisvaks 
õppimiseks piisavad oskused. Distantsõppe rakendamisel peab tagama õpilastele suurima 
võimaliku ja vajaliku abi, õppe juhendamise ning toetuse. 

Distantsõppe korraldamine ei saa langeda õpilase perele. Distantsõpe võib vanematele kaasa tuua 
ebaproportsionaalse majandusliku koormuse, mis ei ole õigusaktidega kooskõlas. 
Õppekavajärgse õppe ajal ei saa õpetaja ühepoolselt panna lapsevanemale vastutust, mida 
seadusest tulenevalt temale pandud ei ole. Vanema kohustused on sätestatud põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 11 lõikes 1: 

Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: 

1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja 
õppes osalemise eeldused; 

2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 

3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 

4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud 
õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 

5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või 
linnavalitsus; 

6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole; 

7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või 
linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise 
meetmete rakendamist. 



 
Otsuse õiguslik alus:  
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 
 
Otsuse faktiline alus:  
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 2 kehtestab kooli õppekava kooli 
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Hoolekogule esitati õppekava 
muudatused arvamuse andmiseks. 
 
 
Vastuvõetud otsus: Esitada õppekava direktorile kehtestamiseks 
 
 
Vastuvõetud otsus: Õppekava muudatused esitada direktorile kehtestamiseks. 
 
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 
 
 
 
 
 

 
Andrei Antonov:                                                                                         Jelena Bodogovskaja:         
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
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Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta 

 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb Haridus- ja teadusministri 5. novembri 2020. a 
juhistest koolidele. Koolil on kohustus kirjeldada kooli õppekavas distantsõppe korraldus. 
 
Kuna kooli õppekava uuendamise vajadus on tingitud koolivälistest põhjustest, siis algatas kooli 
õppekava muutmise direktor. 
Kooli õppekava üldosa täiendatakse järgmiste punktidega: 
 
3.6 Distantsõppe korraldus eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse 
levikut 
 
Kool juhindub distantsõppe läbiviimisel Andmekaitse Inspektsiooni 07. oktoobri 2020. a 
ringkirjas edastatud ühistest suunistest koolidele. 
 
Kool annab ette distantsõppeks vajalikud nõuded ja küsib tagasiside, kas kodus on vastav 
tehniline valmisolek olemas või mitte. Kool ei küsi õpilastelt ega vanematelt täpsemaid tehnilisi 
andmeid või andmeid teenusepakkujate kohta. 
 
Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse virtuaalkeskkonnas selgelt kogu kooli õppetöö 
korraldamiseks, sh ka distantsõppeta, ei küsita selleks eelnevaid nõusolekuid. Samuti ei paku 
kool alternatiivseid lahendusi või ühe lapsevanema tõttu ei korralda kool ümber oma tavapärast 
tööd. Sellised keskkonnad, mida kool kasutab kogu kooli õppetöö korraldamiseks on eKool ja 
kooli domeeniga meiliaadressid. 
 
Õppetöö korraldamist võimaldavate keskkondade paroolide haldamine toimub kas õpilase enda 
või nooremate laste puhul nende vanema poolt ning koolile jääb parooli taastamisel 
administreeriv roll. Selle korralduseks loob kool konto loomisel ühekordsed ajutised paroolid, 
mis tuleb õpilasel või vanemal pärast sisse logimist kohe ära muuta. 
 
Kõik muud keskkonnad, mis ei ole õppetöö korraldamiseks vältimatud, on nõusolekupõhised. 
Neid keskkondi pakub kool alternatiivina neile, kes ei soovi õppetööks tavapäraselt kasutatavaid 
keskkondi kasutada. 
 
Otsused, milliseid keskkondi ja rakendusi (äppe) tunni läbiviimisel kasutada, teeb kool, mitte iga 
õpetaja eraldi. Erandina on need testide loomise keskkonnad, mis ei nõua konto tegemist ja kus 
ei toimu isikuandmete salvestamist. Muul juhul valib ja vastustab kool, millised virtuaalsed 
abivahendid on kooli hinnangul turvalised ja tööks vajalikud. Keskkondade valikul kasutab kool 
võimalusel sama tooteperekonna teenuseid (sama konto erinevatele teenustele), et ei tekiks liiga 
palju erinevaid keskkondade haldamisega seotud kohustusi. 
 



Pärast eesmärgi täitumist hoolitseb kool, et kõik andmed ja kasutajakontod saaksid kustutatud. 
 
Keskkonna valikul lähtub kool vanuselisest piirangust, mille on keskkond seadnud. Eelistatakse 
Euroopa Liidu tegevuspiirkonnas andmete töötlemist arvestavate keskkondadega, sest 
probleemide korral on sel juhul tagatud ühtsed õiguskaitsepõhimõtted. 
 
Pärast hinde väljapanemist (s.t. pärast hindamise vaidlustusaega) tagab kool, et õpetaja on kõik 
saadud failid, videod ja fotod kustutanud. Või kui soovitakse midagi hiljem muul eesmärgil 
kasutada, peab õpetajal olema selleks eelnev nõusolek. Et kool saaks seda nõuet täita, peavad 
õpetajad kasutama töövahendiks ainult kooli domeeniga e-posti aadressi. 
 
Videote ja fotode edastamisel õpetajale (nt kehalise tunni harjutuste sooritamise hindamiseks) 
kasutatakse ainult sellist võimalust, kus kasutajad laevad need üles kooli serverisse, kus need 
pärast teatud aja möödumist automaatselt kustutatakse, ning teavitatakse puudutatud isikud 
sellest, kaua andmeid säilitatakse. 
 
Kool hoolitseb selle eest, et kooli arvutid, serverid jms oleks turvalised. Kooli töötajad ei töötle 
avalikus pilveruumis näiteks laste, õpetajate või vanemate eriliigilisi isikuandmeid. Isikuandmete 
Euroopa Liidust väljapool majutatud pilve andmete edastamisel lähtub kool isikuandmete kaitse 
üldmääruse reeglitest ja nõuetest andmete kolmandasse riiki edastamise kohta. Distantsõppes 
võib õpetaja kasutada ka Facebooki (sh Instagrammi) gruppe, kus õpetaja ja õpilased saavad 
omavahel mõtteid ja kogemusi vahet 
Tundide voogedastamine põimõppe ja distantsõppe korral toimub avaliku ülesande täitmiseks 
ning ei vaja eelnevaid nõusolekuid. 
 
Distantsõppe korral toimub kogu õppetöö virtuaalselt õppetöö korraldamise eesmärgil. 
 
Põimõppe korral peab esinema igal korral reaalne vajadus (nt kokkulepe mõne vanemaga, kelle 
laps peab olema karantiinis, isolatsioonis jms). Kas üldse ja mis tingimustel kellelegi põimõppe 
võimalust pakutakse, otsustab õpetaja. Eemalolevatel õpilasel on alati võimalus kokkuleppel 
õpetajaga kasutada eraldi suhtlust õpetajaga nagu koduõppel, nõu küsimisel, järelevastamisel 
jms. 
 
Õpetaja peab tagama, et ligipääs otseülekandele on vaid selleks ettenähtud isikutel. Kui teenus 
võimaldab, võib juurdepääsu ülekandekeskkonnale täiendavalt kaitsta salasõnaga. Õpetajal peab 
veenduma, et ülekannet jälgivad vaid ettenähtud õpilased, sh ei või seda ilma kokkuleppeta 
jälgida ka lapsevanemad. Seega on põhjendatud õpetaja nõue, et tundi ei või jälgida kõrvalised 
isikud kodus ning selle võib õpetaja seada tunnis osalemise tingimuseks. Reaalajas õpilastest 
videopildi jälgimine on meie hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh 
kontrollida õpilase tunnis osalemist. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab oma videopilti 
jagama. 
 
Õpetajad kasutavad ainult selliseid virtuaalkeskkondi, mis võimaldavad õpetajal, kui tunni 
läbiviijal salvestamisfunktsiooni kasutamist kontrollida ja seadistada selliselt, et nt ainult õpetaja 
saab salvestamise algatada. See annab võimaluse maandada riske, et ei toimuks kontrollimatut 
õppetunni salvestamist ja hilisemat levitamist ja avaldamist. Kui salvestamine on 
virtuaalkeskkonnas õpetaja poolt aktiveeritud, tuleb õpetajal sellest õpilasi teavitada, ning tuleb 
arvestada, et salvestub ka teenuse suhtlusaknas toimuv infovahetus.. 
 
Distantsõppes tunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta 
lubatud. Sellise õpilaste või vanemate tegevuse eest ei vastuta enam kool. 
 



Õiguskantsleri avaliku selgituse kohaselt on koolilõuna mitterahaline hüvitis, mille pakkumise 
kohustust kohalikul omavalitsusel ei ole. Sellest lähtuvalt on kool asunud seisukohale, et 
tegemist on koostöös kohaliku omavalituse ja kooliga pakutava võimalusega (sh on koolil õigus 
seada teenuse kasutamiseks ka õiglased tingimused). 
 
Kui kool koostöös kooli pidajaga otsustab pakkuda koolilõunat koos koju viimise teenusega, siis 
vanematelt kontaktandmete küsimine on vajalik. Iga vanem saab ise otsustada, kas ta teenust 
kasutab, seega on tegemist nõusolekupõhise andmete töötlemisega (IKÜM artikkel 6 lõige 1 
punkt a). 
 
12.2. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted distantsõppe korral eesmärgiga 
ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikut 

Kuna õpilastel on õigus saada juhendatud õpet, siis see tähendab, et elektroonilisi lahendusi 
kasutades ei tohi tekkida olukorda, kus õpilastele üksnes jagatakse õppeülesanded kätte ning 
määratakse tähtaeg, millal need peavad olema üles laetud nõutud keskkonda. Distantsõppe puhul 
tähendab juhendatud õpe seda, et õpilastele on antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas 
õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb 
anda tagasisidet õppimise kohta, näiteks mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need 
võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru 
saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. 
Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja 
tagasisideks. 

Hariduslike erivajadustega laste puhul on rangelt soovituslik distantsõpet mitte rakendada, välja 
arvatud juhul, kui vanem on selleks andnud nõusoleku. Läbi peab mõtlema, kuidas tagatakse 
haridusliku erivajadusega lapse õpetamine temale kõige soodsamal viisil. Lisaks ei ole 
distantsõpet soovitatav läbi viia põhikooli I ja II astmes ning teistes kooliastmetes õpilaste 
suhtes, kellele distantsõpe ei sobi ja kelle õppetulemused võivad distantsõppe tõttu oluliselt 
langeda. Vähese iseseisva õppimisoskusega õpilased vajavad juhendatud õppimist. Iseseisva 
õppimisoskuse arendamiseks on vajalik kontakt täiskasvanuga, et arendada välja iseseisvaks 
õppimiseks piisavad oskused. Distantsõppe rakendamisel peab tagama õpilastele suurima 
võimaliku ja vajaliku abi, õppe juhendamise ning toetuse. 

Distantsõppe korraldamine ei saa langeda õpilase perele. Distantsõpe võib vanematele kaasa tuua 
ebaproportsionaalse majandusliku koormuse, mis ei ole õigusaktidega kooskõlas. 
Õppekavajärgse õppe ajal ei saa õpetaja ühepoolselt panna lapsevanemale vastutust, mida 
seadusest tulenevalt temale pandud ei ole. Vanema kohustused on sätestatud põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 11 lõikes 1: 

Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: 

1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja 
õppes osalemise eeldused; 

2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; 

3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; 



4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud 
õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 

5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või 
linnavalitsus; 

6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole; 

7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või 
linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise 
meetmete rakendamist. 

2. Otsuse õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli 
õppekava muudatuste kohta. 
 
Otsuse faktiline alus:  
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikele 2 kehtestab kooli õppekava kooli 
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Hoolekogule esitati õppekava 
muudatused arvamuse andmiseks. 
 
3. Otsuse resolutiivosa  

Esitada õppekava direktorile kehtestamiseks 
 
4. Otsuse teatavakstegemine 

Käesolev otsus avalikustatakse kooli veebilehel. 

5. Otsuse jõustumine 

Otsus jõustub selle vastuvõtmisel  

6. Vaidlustamisviide  

Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuste vastuvõtmisest.                                                        
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