Ülevaade veebilehtede seirest
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdid viisid käesoleva
aasta veebruarist maini läbi õppeasutuste veebilehtede seire, et selgitada, kas
õppeasutuste veebilehtedel on kättesaadavad dokumendid, mille avalikustamise
kohustus tuleneb õigusaktidest ja juhtida õppeasutuste tähelepanu puudustele juhul, kui
neid esines.
Õppeasutuste veebilehtedel avalikustatav informatsioon on sätestatud koolieelse
lasteasutuse seaduses (KELS), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) ning haridus- ja
teadusministri 23.08.2010. a määruses nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.
Koolieelsete lasteasutuste veebilehed
KELSi kohaselt korraldab koolieelse lasteasutuse pidaja arengukava avalikustamise
avaliku teabe seaduse alusel lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel
(KELS § 91 lg 4). Samuti avalikustatakse lasteasutuse veebilehel kodukord (KELS § 92 lg
3).
Korrektselt olid nõutavad dokumendid avalikustatud kõigi Tallinna ja Tartu linna ning
Saaremaa lasteasutuste veebilehtedel.
Seires selgus, et enam oli eksitud arengukavade avalikustamise nõude vastu.
Õppeasutuste juhtide ja pidajatega suheldes selgus, et paljudel lasteasutustel on
koostatud uus arengukava, kuid see ei olnud pidaja poolt veel kinnitatud. Põhjused
tulenesid üldjuhul aasta algul jõustunud haldusreformist. Lasteasutuse kodukord oli
nõuetekohaselt avalikustatud Tallinna ja Tartu linna ning Hiiu-, Tartu-, Lääne-, LääneViru-, Pärnu-, Saare- ja Viljandimaa lasteasutuste veebilehtedel. Teistes maakondades ei
olnud mõningate lasteasutuste veebilehtedel kodukorrad avalikustatud. Mõne lasteaedpõhikooli veebilehel oli avalikustatud kooli kodukord, kuid puudus lasteaia kodukord.
Paaris maakonnas olid nõutavad dokumendid avalikustatud kohaliku omavalitsuse
kodulehel. Oli ka lasteasutusi, millel ei olnud oma veebilehte ning nõutavad dokumendid
ei olnud avalikustatud ka pidaja veebilehel. Õppeasutuste tähelepanu juhiti kohustusele
avalikustada veebilehel nõutud dokumendid.

Üldhariduskoolide veebilehed
PGSi kohaselt avalikustab üldhariduskool kooli õppekava, põhimääruse, arengukava,
kodukorra, õpilaskodu kodukorra, kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle
haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel (PGS § 55 lg 2 ja §
69). Lähtudes haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrusest nr 44 „Kooli
õppenõukogu ülesanded ja töökord“ avalikustatakse kooli veebilehel ka informatsioon
õppenõukogu koosolekute toimumise kohta.
Seires selgus, et kõige suuremad erinevused esinesid veebilehtedel õppenõukogu
koosolekute kohta informatsiooni avalikustamisel ning kõige levinumaks puuduseks oli
selle informatsiooni esitamata jätmine.

Koolidel veebilehtedel tuleks avalikustada

vähemalt õppenõukogu koosolekute toimumise ajad, kuid võib lisada ka täiendavat
informatsiooni sõltuvalt koolis kokku lepitud töökorraldusest ja välja kujunenud
tavadest.
Paljude üldhariduskoolide veebilehtedel oli avalikustamata kooli arengukava või oli
avalikustatud lõppenud kehtivusega arengukava. Arengukavade kehtestamist ja
avalikustamist on mõjutanud haldusreform, kuid koolijuhtide ja pidajate kinnitusel
avalikustatakse

uued

arengukavad

hiljemalt

sügisel.

Puudusi

täheldati

ka

haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmete ja kooli vastuvõtukorra
avalikustamises.
Esiletõstmist väärivad Tartu linna ja Tartumaa üldhariduskoolid, kus veebilehtedel olid
nõuetekohaselt avalikustatud kõik dokumendid.
Välishindamisosakonna eksperdid jälgivad ka edaspidi, et õppeasutuste veebilehtedel
oleksid avalikustatud dokumendid, mille kohustus tuleneb õigusaktidest.
Soovitused õppeasutuste juhtidele


Avalikustada kooli veebilehel informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise aja
ja teema kohta.



Pöörata tähelepanu, et kooli kodulehel oleks avalikustatud õppekava üldosa koos
ainekavadega.



Märkida

kooli

veebilehel
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Haridus-
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Teadusministeerium ning avalikustada kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; eposti aadress: hm@hm.ee; telefon: 735 0222. Soovitame vältida konkreetsetele
inimestele

viitamist,

sest

aja

jooksul

toimuvad

välishindamisekspertide koosseisus kui töökorralduses.
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nii

