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Vastuskiri pöördumisele
Vastuseks Bioloogiaõpetajate Ühingu pöördumisele õpetaja töö mahu ja tasustamise küsimustes saan
kinnitada, et riiklikud õppekavad on koostatud selliselt, et selle rakendamisel koolis arvestatakse õpetaja tööja palgakorraldusega ühe ametikoha sees.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on sätestatud, et riik eraldab koolipidajale haridustoetust õpetajate
töötasu kulude katmiseks. Koolipidaja ja koolijuhi ülesanne on viia ametikohtade arv ja õppekava
rakendamisest tulenev koormus vastavusse, koolijuhi ülesanne on koostöös õpetajatega määratleda
õppekorraldus konkreetses koolis. Koolide juhtkondadel peab olema selleks kompetentsus ning koolides
peab valitsema läbirääkimisi ja kokkulepetele jõudmist soodustav õhkkond. Õpetaja töö terviku seisukohast
ei ole rõhuasetus kontakttundidele asjakohane. Kontakttundide hulk ei ole töö mahu arvutamise ainus
komponent. Õpetaja töö terviklikkust tuleb käsitada õppekava kui terviku rakendamise aspektist, mitte
tuginedes ainult konkreetse aine kavas (antud juhul bioloogia) kirjeldatud vajadustele. Sel eesmärgil on
alates septembrist 2014 täpsustatud riiklikes õppekavades nõudeid kooli õppekava koostamisele, sh toodud
esile vajaduse selgemalt kirjeldada õpetajate koostöö ning õppe korralduse mitmekesistamise võimalusi
konkreetses koolis.
Teie kirja punktis 1.1. viidatud praktiliste tööde ning uurimusliku õppe ja õppekäikude osakaal on üle Eesti
kooliti väga erinev ning nende korraldamine peab olema koolisiseselt kokku lepitud ja koolide õppekavades
kirjeldatud. Sellist mudelit välja töötada, mis sobiks õppetöö korraldamiseks kõikidele bioloogiaõpetajatele ja
koolidele üle Eesti ühetaoliselt, ei ole võimalik ega ka mõistlik. Haridustöö pidevus ja jätkusuutlikkus, millele
on viidatud teie kirja punktis 1.2. ja 1.4., on tagatud põhikooli- ka gümnaasiumiseadusega, mille § 82 lõike 3
kohaselt katab munitsipaalkooli kulud kooli pidaja. Oma pöördumises olete toonud välja laboratoorsetele
tööde jms ettevalmistamisele kuluva ajamahuna 20%. On väga hea, et ühinguna olete sellise arvestusliku
töömahu mõõtmise ette võtnud. Kui see on ühingu liikmete kujundatud seisukoht, siis konkreetsetes koolides
tööülesannete osas kokkulepete sõlmimisel julgustage oma liikmeid sellele toetuma. Riik ei hakka töösuhtes
olevate inimeste eest tööülesandeid kokku leppima üheski ametis sh õpetajate osas. See oleks vastuolus
töölepingu põhimõtetega. Töölepingu mõlemal osapoolel on võrdne võimalus ettepanekute esitamisel ja
kokkulepete sõlmimisel. Õpetaja töö- ja palgakorraldus lepitakse kokku koolis õpetaja ja koolijuhi vahel.
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Haridus ja Teadusministeerium ei lükka vastutust riikliku õppekava täitmise kulu eest kohalikele
omavalitsustele ja koolidele – vastutuse jagunemine koolide rahastamises on sätestatud seadusega. Oleme
valmis kohtuma Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatusega ning selgitama küsimusi, mis on tekkinud
seoses õpetaja töö- ja palgakorraldusega.
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