
Eesti riik ja kool on muutumas järjest mitmekultuurilisemaks. Meie koolides õpib üha rohkem välisriikide 
kodanike lapsi. Eesti Vabariigi haridusseaduse järgi on kõik Eestis elavad 7 kuni 17aastased lapsed 
(s.h teistest riikidest pärit lapsed) koolikohustuslikud. Laste haridustee valikul on otsustav sõna 
vanematel.

Eestis kirjeldatakse haridustasemeid mõistetega alusharidus, põhiharidus, keskharidus, 
kõrgharidus. Eesti haridussüsteem toetab erivajadustega laste integreerumist ja nende õppimist 
tavakoolis.

Põhi- ja keskhariduse omandamine on riigi ja kohalike omavalitsuste koolides õppemaksuta.
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Õpin Eesti koolis

KESKHARIDUS (16–18aastased noored, X–XII klass)

Keskharidus baseerub põhiharidusel ning jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks.

Üldkeskharidus  
Üldkeskharidus omandatakse kolme õppeaasta jooksul gümnaasiumis, keskkoolis või lütseumis. 

Üldkeskharidus annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks. Gümnaasiumis (keskkoolis, 
lütseumis) toimub õppetegevus päevases, õhtuses või kaugõppe vormis. Kooli saab lõpetada ka 
eksternina. 

Vastuvõtutingimused 
Riik ja kohalikud omavalitsused peavad soovijatele tagama võimaluse keskhariduse omandami-

seks. Gümnaasiumisse (keskkooli, lütseumi) võetakse õpilasi vastu põhikooli lõpetamise tulemuste 
alusel. Koolid võivad avatud õppekohtade täitmiseks teha katseid ja teste. Vastuvõtmise otsustab kooli 
vastuvõtukomisjon. 

Õppesuunad
Riiklik õppekava määratleb iga kooliastme jaoks kohustuslikud õppeained, ainete käsitlemise 

minimaalse ulatuse, valikainete ja -kursuste arvu. Kool kujundab oma õppesuuna valikainete või  
-kursuste ja/või mõnede õppeainete süvaõppe kaudu. Õppesuuna valikul arvestab kool õpilaste soove 
ja oma võimalusi. Koolil võib õppesuundi olla rohkem kui üks. 

Kooli lõpetamine
Gümnaasiumi (keskkooli, lütseumi) lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt viis lõpu-

eksamit – kolm riigieksamit ja kaks koolieksamit. Õpilasel on õigus ka kõik viis lõpueksamit riigi- 
eksamina sooritada. Eesti keele riigieksam on kõikidele gümnaasiumi-, keskkooli- ja lütseumi- 
lõpetajatele kohustuslik. Ka muu õppekeelega koolides on eesti keele eksam kohustuslik (60 punkti 
annab kesktaseme keeleoskuse tunnistuse). Teised valitavad eksamiained on matemaatika, võõrkeel 
(inglise, saksa, vene, prantsuse keel), füüsika, keemia, bioloogia ja ajalugu. Saksa keele riigieksamile 
vastab ka Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite Konverentsi Saksa II astme keelediplomi eksam.

Riigieksamid on üldjuhul kirjalikud. Hindamiskomisjonid hindavad riigieksamitöid sajapalli- 
süsteemis. Alates kahekümnest hindepallist on riigieksami tulemus positiivne. Gümnaasiumi (keskkooli, 
lütseumi) lõpueksamid on ühitatud kõrgkoolide sisseastumiseksamitega. Gümnaasiumi (keskkooli,  
lütseumi) lõpetajatele väljastatakse lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.

Kodu ja kooli koostöö
Lapsevanemad osalevad laste haridusega seotud otsustustes lastevanemate koosolekute ja 

kogude (hoolekogu, nõukogu) kaudu. Kooli hoolekogu töös osaleb ka õpilasesindus. 

Kutsekeskharidus
Kutsekeskharidus omandatakse kutseõppeasutuses põhikooli või üldkeskhariduse baasil. 

Kutsekeskharidus on kutsealade riiklike õppekavadega määratletud haridus. Põhihariduse baasil 
omandatava kutsekeskhariduse nominaalkestus on vähemalt 3 aastat ja üldkeskhariduse baasil 
vähemalt 1 aasta. Enamik kutseõppeasutusi kuulub riigile. Kutsekeskharidusasutuse lõpetanud õpilasel 
on samasugused võimalused kõrgkoolis edasi õppimiseks kui üldkeskharidusega õpilasel.

Vastuvõtutingimused kutseõppeasutusse 
Kõik Eesti ning Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ja inimesed, kellel on kehtiv elamisluba Eesti 

Vabariigis, võivad kutseõppeasutusse õppima asuda. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad soovijatele 
tagama põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise võimaluse. Kutseõppeasutusse võetakse 
õpilasi omandatud haridust, vaimset ja füüsilist tervist, keeleoskust ja sisseastumiskatsete tulemusi 
tõendavate dokumentide alusel. Kutsekeskhariduse õppekava alusel õppima asumiseks on vaja põhikooli 
lõputunnistust või üldkeskharidust tõendavat lõputunnistust koos riigieksamitunnistusega.  

Kool võib lisaks kehtestada ka oma vastuvõtutingimused. Vastavalt valitud erialale peab õpilas-
kandidaat sooritama vajalikud katsed või testid. Vastuvõtmise otsustab kooli vastuvõtukomisjon.

Kutseõppeasutuse lõpetamine
Kutseõppeasutuse lõpetamist tõendab lõputunnistus. Kutseõppeasutuse lõpetajal on õigus sooritada 

kvalifikatsioonieksam, misjärel omistatakse talle kutsekvalifikatsioon. Kutsekvalifikatsiooni tõendab 
kutsetunnistus, mille omanikul on õigus kasutada kutsealast tulenevat kutsenimetust või selle lühendit. 
Kutsetunnistused registreeritakse ning need kantakse kutseregistrisse.

Kutseõppeasutuste lõpetajad, kes soovivad edasi õppida kõrgkoolis, peavad sooritama riigieksamid. 
Kõigil keskharidusega õppuritel (nii üldkeskharidusega kui kutsekeskharidusega isikutel) on võrdne õigus 
konkureerida kõrgharidust andvatesse õppeasutustesse. 

EESTI KEELE ÕPE

Vastavalt riiklikule õppekavale õpitakse eesti õppekeelega kooli I–XII klassis eesti keelt emakeelena. 
Põhikooli lõpus sooritatakse riiklik eesti keele eksam ja gümnaasiumi (keskkooli, lütseumi) lõpus 
kohustuslik eesti keele riigieksam. Koolides, kuhu on õppima asunud Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike 
lapsed, on õpilastele koostatud individuaalne õppekava eesti keele kui teise keele ainekavast lähtuvalt. 

Vastavalt riiklikule õppekavale õpitakse vene õppekeelega kooli I–XII klassis eesti keelt teise keelena. 
Põhikooli lõpus peavad õpilased sooritama selles aines eksami, mis vastab algtaseme (A) keeleoskusele. 
Muukeelse gümnaasiumi (keskkooli, lütseumi) lõpetajad peavad sooritama eesti keele kui teise keele 
riigieksami, mis vastab kesktaseme (B) keeleoskusele. Tasemeeksami sooritamiseks on vaja saavutada 
vähemalt 60 punkti.

Täpsem info:
• Eesti Vabariigi Haridusseadus, Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus ning Erakooliseadus
 http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/ava.asp?m=022
• Info eksamite, tasemetööde, eesti keele tasemeeksamite, kodakondsuse taotlemise kohta, ainult 

eesti keeles  
http://www.ekk.edu.ee/index2.html

Kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Munga 18, Tartu 50088  Liimi 1, Tallinn 10621
e-mail: hm@hm.ee Tel: 659 9021
Tel: 735 0222 e-mail: info@meis.ee
www.hm.ee www.meis.ee

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet  Sotsiaalministeerium 
Endla 13, Tallinn 15 179 Gonsiori 29, Tallinn 15027
e-mail: kma@mig.ee e-mail: info@sm.ee
Tel: 612 6979 Tel: 626 9301
www.mig.ee www.sm.ee

Kohalikud omavalitsused  http://www.riik.ee/en/omavalitsused/

Trükise väljaandmist toetas:

Liimi 1
10621 Tallinn

Integratsiooni Sihtasutus

HARIDUSPROGRAMMIDE KESKUS



1 2006. aastal 3000 krooni (20% = 600 krooni)

ALUSHARIDUS (3–6aastased lapsed)

Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus. Lasteasutuse põhiülesanne on hoida ja tugev-
dada lapse tervist, soodustada tema arengut, luua eeldused toimetulekuks igapäevaelus ja edasijõud-
miseks koolis. Laps, kes ei käi koolieelses lasteasutuses, võib osaleda koolieelse lasteasutuse või 
kooli juures avatud ettevalmistusrühma töös. Laps võib kooli minna ka otse kodust. Koolikohustus 
algab, kui laps saab 7aastaseks.

Lasteasutused Eestis
• Lastesõim (kuni 3aastased lapsed).
   Sõimerühmas võib olla kuni 16 last.
• Lasteaed 
 • noorem rühm (3–5aastased); 
 • keskmine rühm (5–6aastased);
 • vanem rühm (6–7aastased);
 • liitrühm (2–7aastased). 
Lasteaiarühmas võib olla kuni 24 last ja liitrühmas kuni 20 last. 
Lasteaiaga võib olla ühendatud algkool (lasteaed-algkool).
• Erilasteaed/-rühm, mis arvestab lapse erivajadustega (liit-, keha-, kuulmis- ja nägemispuue)  

            või sobitusrühm (erivajadustega lapsed tavarühmas).
Sõltuvalt puudest võib rühmas olla 4–12 last.

Omandivormi järgi jagatakse lasteasutused:
• munitsipaallasteasutus; 
• eralasteasutus. 
Valla- või linnavolikogu kehtestab lasteasutuse osalustasu määra. See sõltub lapse vanusest, 

lasteasutuse majandamiskuludest ja muudest asjaoludest. Munitsipaallasteasutuse rahastamisel ei 
tohi lapsevanemate kaetav osalustasu ühe lapse kohta ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud 
palga alammäärast.1 Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja selle katab 
lapsevanem.  

Õppekeele järgi jagatakse lasteasutused:
• eestikeelsed – 87%; 
• venekeelsed – 13%;
• ingliskeelsed – 0,3%.
Kui õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses ei toimu eesti keeles, siis hakatakse lastele eesti 

keelt õpetama 5–6aastaselt (vanemate soovi ja võimaluse korral ka varem). 

Vastuvõtutingimused
Vanemad võivad oma lapse jaoks lasteasutuse vabalt valida. Kohalik omavalitsus peab igale 

lasteasutuse teeninduspiirkonnas elavale lapsele tagama koha, kui tema vanemad seda soovivad. Koha 
taotlemiseks peab lapsevanem esitama: 

• avalduse; 
• perearsti vormikohase tõendi.
Eralasteasutus võib lisaks eespool mainituile esitada täiendavaid vastuvõtutingimusi.

PÕHIHARIDUS (7–15aastased lapsed; I–IX klass)

Põhiharidus on kõigile kohustuslik. See on üldharidusmiinimum, mis annab õiguse jätkata õpinguid, 
et omandada keskharidus või asuda tööle. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 
17aastaseks saamiseni. Pärast seda on põhihariduse omandamine lubatud õhtuses vormis, kaugõppes või 
eksternina. Põhikooli lõpetamise tingimuseks on õppekava läbimine ja lõpueksamite sooritamine.

Omandivormi järgi jagatakse koolid:
• munitsipaalkool;
• riigikool;
• erakool.
Kooli juhib direktor. Koolil on õppenõukogu ja hoolekogu. Õppenõukogu koosneb kooli 

haridustöötajatest. Hoolekogusse kuuluvad kohaliku omavalitsuse volikogu, õpetajate, lapsevanemate, 
vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. 

Õppekeele järgi jagatakse koolid:
• eestikeelsed;
• venekeelsed;
• ingliskeelsed (erakoolid).
Eesti keel teise keelena on mitte-eesti õppekeelega koolis kohustuslik õppeaine alates I klassist. Kui 

õpilase emakeel on kooli õppekeelest erinev, on lapsel võimalik õppida oma emakeelt valikainena. Õppegrupp 
avatakse, kui sellise taotluse esitavad kooli direktorile vähemalt kümne sama emakeelega õpilase vanemad.

Vastuvõtutingimused
I klassi astumise tingimuseks on jõudmine koolikohustuse vanusesse. Koolikohustuslik on laps, 

kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 7aastaseks. Vanemate soovil võib I klassi vastu võtta lapse, 
kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6aastaseks.  

Põhikool ning põhikooli klassidega gümnaasium on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale 
kooli teeninduspiirkonnas elavale lapsele. Ülelinnalise või üleriigilise komplekteerimisega koolidel 
võivad olla nende eripärast lähtuvad vastuvõtutingimused. Õppima asumiseks peab õpilaskandidaat 
sooritama vajalikud katsed või testid, mille tingimused ning toimumise aja määrab kool. Vastuvõtmise 
otsustab kooli vastuvõtukomisjon. 

Kooliastmed ja õppekava
Põhikooli kooliastmed on:

• 1. kooliaste (I–III klass);
• 2. kooliaste (IV–VI klass);
• 3. kooliaste (VII–IX klass).

Üldjuhul õpitakse põhikoolis üheksa aastat, individuaalõppekava korral on võimalik õppeaja 
lühenemine või pikenemine.

Põhihariduse aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Õppekavas on sätestatud 
põhitaseme õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorralduse alused, kohustuslikud ja valikõppeained, 
ainete mahud ja ainekavad, nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks. Iga kool kujundab riikliku 
õppekava alusel oma õppekava, milles arvestab õpilaste soove ja oma võimalusi.

Seda, millises klassis välisriigist tulnud õpilane õpinguid jätkab, otsustab kooli õppenõukogu tema 
teadmiste ja oskuste taseme järgi ning rakendab vajadusel individuaalset õppekava.

Õppeaasta
Õppeaastas on 175 õppepäeva (35 nädalat). Õppeaasta algab 1. septembril. Koolivaheajad on 

novembri alguses (sügisvaheaeg), detsembri lõpus/jaanuari alguses (jõuluvaheaeg), märtsi lõpus 
(kevadvaheaeg) ja juunist kuni augusti lõpuni (suvevaheaeg). Vaheaegade täpne aeg kehtestatakse igal 
aastal haridus- ja teadusministri määrusega. 

Õppetundide arv   
Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli 

õppekavaga. Sotsiaalminister kehtestab oma määrusega tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 
õppekorraldusele. Suurim lubatud koormus I klassis on 20 tundi, II klassis 23 tundi, III ja IV klassis 25 
tundi, V klassis 28 tundi, VI ja VII klassis 30 tundi, VIII klassis 32 tundi, IX klassis 34 tundi nädalas.  

Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Tavaliselt on koolis 
vähemalt üks 15minutiline või pikem söögivahetund. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas 
määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab kooli direktor (juhataja). Koolipäev kestab üldjuhul 8.00 
kuni 15.00, mõnes linnakoolis on õppetöö ka õhtuses vahetuses.

Paljudes koolides on 1. ja osaliselt 2. kooliastme õpilastel võimalus tasuta osaleda 
pikapäevarühma töös.  

Toitlustamine
Kõikides põhikoolides on I–IX klassi õpilastel võimalik saada tasuta sooja einet riigi poolt 

eraldatud summa ulatuses. Kui koolides pakutava lõunasöögi hind on kehtestatud summast kõrgem, 
tuleb hinnavahe tasuda vanematel. X–XII klasside õpilaste eine maksumuse tasub lapsevanem. 
Paljudes koolides on võimalik osta suupisteid ja jooke.

Õpilaste hindamine
Hindamine võib olla sõnaline (analüüs/hinnang) ja numbriline (hinne). Pädevusi hinnatakse vaid 

sõnaliselt. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis.
Hinne «5» –  «väga hea»;
 «4» – «hea»;
 «3» – «rahuldav»;
 «2» – «puudulik»;
 «1» – «nõrk».  
Esimeses ja teises klassis võivad õpetajad kasutada sõnalisi hinnanguid. Õpilaste käitumist ja 

hoolsust hinnatakse hindega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» või «mitterahuldav». 
Hariduslike erivajadustega õpilase teadmisi (sh lõpueksamitel) võib hinnata diferentseeritult. 

Eesti õppekeelega koolis võib diferentseeritult hinnata õpilasi, kelle õppekeele oskus ei ole eesti keelt 
emakeelena rääkijatega samal tasemel. Vene õppekeelega koolis võib diferentseeritult hinnata õpilasi, 
kelle õppekeele oskus ei ole vene keelt emakeelena rääkijatega samal tasemel.

Õppeperioodi (õppeveerandi, poolaasta) või kursuse lõpul kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. 
Kokkuvõtvate hinnete alusel antakse välja tunnistused, mis näitavad, kuidas õppekava nõudmisi on 
täidetud. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele lõputunnistus.

Igal õppeaastal viiakse III ja VI klassides läbi kolm kooli õppekeeles tehtavat riiklikku tasemetööd: 
emakeeles, matemaatikas ja veel ühes riigi poolt valitud aines. Põhikooli lõpetamiseks sooritavad IX 
klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega lõpueksamid: 

 1)  kohustuslik eesti keele eksam;
 2)  kohustuslik matemaatikaeksam;
 3)  üks eksam õpilase valikul.
Alates 2005/06. õa võib Eesti kooli õpilane, kelle emakeel ei ole kooli õppekeel, sooritada eesti 

keele kui teise keele eksami eesti keele kui emakeele eksami asemel. Tegemist on algtaseme eesti 
keele eksamiga. Matemaatika eksamit ja valikaine eksamit võib sooritada eesti või vene keeles.

Kodu ja kooli koostöö
Lapsevanemad osalevad laste haridusega seotud otsustustes lastevanemate koosolekute ja 

kogude (hoolekogu, nõukogu) kaudu. Osades Eesti koolides toimub kodu ja kooli vaheline infovahetus 
Interneti teel (e-kool). Vähemalt üks kord aastas viivad klassijuhatajad õpilase ja tema vanematega 
läbi arenguvestluse.

Probleemide korral on lapsevanemal õigus pöörduda alljärgnevate institutsioonide poole: 
KOOL –> KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSOSAKOND –> MAAVALITSUSE HARIDUSOSAKOND –> 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM. 


