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Sooritada riigieksamid 2021.aastal
ainult õpilaste tahtel ja valiku põhjal
Austatud kollektiivse pöördumise algataja
Täname, et esitasite Riigikogule arutamiseks ettepaneku käesoleval õppeaastal teha 9. ja 12.
klasside eksamite sooritamine vabatahtlikuks. Põhjendasite ettepanekut sellega, et seoses
koroonaviiruse olukorraga õppisid 9. ja 12. klasside õpilased kaugõppel peaaegu kogu aasta.
Samuti tõite välja, et kaugõppel on võrreldes kontakttundidega teadmisi omandada palju
keerulisem, paljud tunnid jäid seoses õpetajate karantiiniga ära ning eksamiteks ei olnud
võimalik iseseisvalt korralikult valmistuda.
Kevadistungjärgul tegeles komisjon põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse
eelnõuga sisuliselt, et teha muudatused gümnaasiumi lõpetamise tingimustes seoses käesoleva
õppeaasta õppekorralduslike erisustega. Kooli lõpetamise tingimuste muutmine (eelkõige
riigieksamite lahti sidumine gümnaasiumi lõpetamise tingimustest) põhjustas erinevaid
seisukohti ning oli põhjalikult arutelu all ka meedias.
Vabariigi Valitsus kehtestas käesoleval õppeaastal erisused põhikooli lõpetamise tingimustes,
mille kohaselt lõpetab õpilane põhikooli sõltumata sooritatud lõpueksamite tulemustest.
Samuti toetas Riigikogu gümnaasiumi eksamite lahti sidumist gümnaasiumi lõpetamise
tingimustest ning võttis 14. aprillil vastu põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse,
mille kohaselt riigieksamid, neid asendavad rahvusvaheliselt tunnustatud eksamid,
gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktilise töö sooritamine ei ole 2020./2021.
õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimusteks. Seega on kollektiivses pöördumises tehtud
ettepanek leidnud lahenduse läbi selle, et kooli lõpetamine ei ole seotud eksamite tulemusega.
Kultuurikomisjon kohtus kollektiivse pöördumise algatajate esindajaga 2021. aasta 14. juuni
istungil. Istungil toodi kollektiivse pöördumise esitajate esindajate poolt välja, et käesolev
õppeaasta oli õpilastele väga raske, sest koolis on parem õppekeskkond ning distantsõppel
oldi oluliselt kauem kui möödunud õppeaastal. Samuti toodi välja, et distantsõpe mõjutas
eksamiteks ettevalmistust ja õppekoormus oli suurem ning avaldati lootust, et järgmisel
õppeaastal distantsõpet ei toimu. Komisjoni istungil osales ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi esindaja, kelle sõnul võrreldes möödunud aastaga (mil kehtestati samuti
erisused lõpetamise tingimustes) suuri erinevusi eksamite sooritajate arvus ei olnud.
Täname veelkord, et tõstatasite Riigikogule lahendamiseks olulise teema.
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