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PETITSIOON: Rilk peab suhtuma kOigi laste haridusse vördselt!

Erakoolide lapsevanemadjajuhid annavad kaesolevaga Riigikogule üle petitsiooni ligi 10 000
toetusallkirjaga. Petitsiooni eesmargiks on peatada erakooliseaduse § 222 muutmise seaduse
eelnôu menetlemine riigikogus, kuni on sisuliselt läbi arutatud koigi huvigruppide seisukohad
ning tehtud korralik mOjuanalüUs. Seda tuleb teha Haridus- ja Teadusministeeriumi tasandil.
EelnOu on Riigikogus esimesel lugemisel juba homme, 8. oktoobril. Palume selle petitsiooni
Riigikogu liikrnetele teatavaks teha kohe vastava arutelu alguses.
Petitsiooni on allkirjastanud 9764 inimest, neist $150 petitsioon.ee keskkonnas fling 1614
paberil. Allkirjade arakirjad on lisatud. Soovi korral esitame paberkandjal allkirjad
originaalidena. KOik allkirjad on vöimalik edastada ka elektroonsel kujul.
Loodame, et petitsiooni sönum jOuab otsustajateni.
Eesti
koostöös
“Avalikult Haridusest”
kodanikualgatus
korraldas
Petitsiooni
EraUldhariduskoolide Uhendusega, Eesti Vabade Waldorficoolide- j a Lasteaedade Uhendusega
ning Eesti Kristlike Erakoolide Liiduga.
Kodanikuliikumise ,,Avalikult Haridusest” eestja nimel

Kontakt: j o yaiikujtharidusest.ee , www.avaHkultharidusest.ee, 5016692 Kalev Roosiväli

Rilgiko u Kants&ei
Kuu

Petitsioon: Riik peab suhtuma koigi laste haridusse vördselt!
Riigikogu hakkab menetlema Erakooliseaduse rnuutmise seaduse eelnOu, millega
kavandatakse ootamatut ja väga järsku pöOret üle $000 lapse koolielus. 2011. aastal tegi
Riigikogu olulise hariduspoliitilise otsuse, millega kohustas omavalitsusi katma erakoolide
tegevuskulusid sarnaselt munitsipaalkoolide vahel toimiva süsteemiga. Nüüd soovitakse
süsteemi uhepoolselt muuta, arvestamata erakoole ühendavate katusorganisatsioonide
ettepanekuid. Eestis on tänase seisuga 56 erakooli, mule pidajatest 40 on
mittetulundusUhingud. Seadusemuudatus sunnib osa neist koolidest uksed sulgema.
Kavandatav muudatus möjutab igaUht erakoolides öppivast $000 Opilasest, kellel on
Oigustatud ootus oma senises koolis Oppekava löpuni täita. Erakoolides oppivate tuhandete
laste ja nende Opetaj ate jaoks el ole turvalise keskkonna kaotus kindlasti väärt loodetavat
kokkuhoidu, mis moodustab 0,07% Eesti 2016. aasta riigieelarvest.
Meie, allakirjutanud, leiame, et riik peab toetama vOrdselt koigi Eesti laste haridust.
Erakoolid on lahutamatu osa riiklikust haridussüsteemist. Erakoolide sulgemine kahjustab
tuhandete laste haridusteed, kuid ci aita mingilgi viisil kaasa riigi koolivorgu korrastamisele.
Me soovime, et riik ci teeks läbimötlemata samme. Erakoolide tegevuspOhimotted ja
rahastamine on oluline teema, mis vajab enne muutrnist pOhjalikku arutelu. Täpsemalt saab
erinevate organisatsioonide uuringute, aga ka seletuskirjade ja poordumistega HTMl poole
tutvuda fB lehel “avalikuitharidusest” fling www.avalikultharidusest.ee.
NOuame, et:
Erakooliseaduse §22 (2) muutmine peatataks, kuni see on sisuliselt läbi arutatud koigi
1.
huvigruppidega.
2.
Olemasolevatele eraüldhariduskoolidele tagataks tegevustoetus tänases ulatuses.
3.
Koheselt moodustataks Riigikogu kultuurikomisj oni juurde eraüldhariduskoolide
katusorganisatsioonide
(Eesti
EraUldhariduskoolide Uhendus, Eesti Vabade
Waldor&oolide- ja Lasteaedade Uhendus ning Eesti Kristlike Erakoolide Lilt), Haridus
ja Teadusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Opetajate
Liidu esindajatest töOrühmad seadusandluse ja hariduse arengu teemadel, et tagada
koolide edasine tegevus.

