
MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosoleku protokoll 

 

 

Koosolek toimus: 04.05.2022 veebikeskkonnas Microsoft Teams kl 17.00-18.00 

Koosolekul osalesid: Krista Saadoja, Ingrit Keerma, Ilmi Laur-Paist, Anne Aasamets, Priit Pensa, 

Urmas Heinaste 

Koosolekult puudus: Lauri Soosaar,  

Koosoleku juhataja: Krista Saadoja 

Koosoleku protokollija: Anne Aasamets 

 

Päevakord 

1) Tagasiside Koostöökoja vahetunnile. 

2) Tagasiside HTMi kirjadele. 

3) Läbirääkimiste protokollid. 

4) Info. 

 

Päevakorrapunktide arutelul 

 

1) Tagasiside Koostöökoja vahetunnile. 

Merlin Linde saatis vahetunnis näidatud esitluse. Probleem – jagatud link õppekavadele ei 

avane enam. 

OTSUSTATI 

Krista küsib Merlin Linde käest selle lingi kohta ja küsib luba tema esinemise video 

avalikustada. 

 

2) Tagasiside HTMi kirjadele. 

a) Riigieksamite ja tasemetööde ajad. 

OTSUSTATI 

Teha ettepanek, et 9. klassi eesti keele eksam toimuks 31. mail 2023. 

Esitada küsimus – kuidas sellisel juhul määratakse vene keele keeletase III kooliastmes? 

b) Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord. 

OTSUSTATI 

Saada HTMi vastus järgmisel kujul: 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus arutas muudatused läbi ning andis järgmised 

kommentaarid: 



 “…paragrahvi lõikes 3 nimetatud välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või 

läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja esitamine ei ole 

sisseastuja poolt välisriigis asetleidva sõjalise konflikti või muu oluliseks loetava 

põhjuse tõttu võimalik, siis pöördub kool õpilase kooli vastuvõtmiseks vajaliku teabe 

saamiseks välisriigi asjakohase riigi- või õppeasutuse poole.“;  

Antud hetkel on koolile pandud ülesanne, mida väga suure tõenäosusega täita ei suudeta.  

Kui õpilane on välisriigis asetleidva sõjalise konflikti või muu oluliseks loetava põhjuse 

tõttu ei suuda tõendada oma eelmist haridustaset, siis peab olema riiklikult võimalus 

inimesi aidata. Kooli ülesanne on tegeleda õppetöö korraldamisega, aga mitte tõendite 

otsimisega.  

Sõnastuses märgitakse, et kool peab pöörduma õpilase kooli vastuvõtmiseks vajaliku 

teabe saamiseks välisriigi asjakohase riigi- või õppeasutuse poole. See on ilmselgelt aja- 

ja ressursimahukas, kui kool peab hakkama otsima tõlke/ keelebarjääri ületamiseks/, 

suhtlema välisriigi õppeasutustega, mida võib olla enam ei olegi vmt.  

Seega, antud muudatus ei ole asjakohane.  

Ettepanek: luua riiklik tugisüsteem välisriigist saabuvate haridust tõendavate 

dokumentideta õppijate toetamiseks. 

c) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu. 

 

OTSUSTATI 

Saata info edasi haridusühendustele lugemiseks. Tähtaeg 19.mai. 

 

3) Läbirääkimiste protokollid. 

Protokollide formaat on kinnitatud. Sarnane eelmisele aastale. 

OTSUSTATI 

Saata läbirääkimiste protokollid haridusühendustele laiali. 

 

4) Info 

OTSUSTATI 

 Saata ÕÜKK aastamaksu arved haridusühendustele laiali. 

 Järgmised kohtumised:   

o 18. mail juhatuse koosolek 17.00. 

o 19.mail – Kaidi Holmi koolitus 

 

 

 


