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1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 

 
1.1 OÜ Juuksurite Erakooli Maridel (edaspidi erakool) õppekorralduseeskiri (ÕKE) on 

õppetööd,õppetööalaseid suhteid ja õppekorraldust reguleeriv põhidokument, mis sätestab 

üldised õppekorralduse reeglid ja normid ning mille aluseks on Eesti Vabariigi 

haridusseadus, kutseõppeasutuse seadus, kutsestandard, ja muud haridusalased õigusaktid. 

1.2 ÕKE täitmine on kohustuslik kogu kooli liikmeskonnale. 

1.3 ÕKE rakendamiseks vajalikud korrad, juhendid, eeskirjad on esitatud ÕKE lisadena. 

1.4 ÕKEga on määratletud:  

1.4..1 õppekorralduseeskirja reguleerimisala, sealhulgas õpilaste teavitamise kord 

õppekorralduseeskirja sisust ja selles tehtud muudatustest; 
1.4..2 õppekorralduse alused, sealhulgas kasutatavad mõisted, õppevormide rakendamine, 

õppekasvatustöö kavandamise ja läbiviimise põhimõtted, valikmoodulite valimise kord 

ja muu asjakohane; 

1.4..3 õpilaste vastuvõtu kord; 

1.4..4 varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise tingimused ja kord; 

1.4..5 praktilise töö korraldus, sealhulgas tööohutuse alase juhendamise tingimused ja kord; 
1.4..6 praktika korraldus, sealhulgas praktikakoha sobivuse hindamine, praktikale suunamine, 

praktika juhendamine ja koostöö praktikakohapoolse juhendajaga, praktikalepingu 

sõlmimise tingimused ja kord ning praktika hindamine; 

1.4..7 õppest osavõtu arvestamise tingimused ja kord; 
1.4..8 õppetöö päeviku täitmise tingimused ja kord;  

1.4..9 üldised hindamise põhimõtted, kriteeriumid ja õppetööpäevikus kasutatavad tähised; 
1.4..10 õppevõlgnevuste arvestamise alused, õppevõlgnevuste ennetamise ja likvideerimise 

tingimused ja kord; 

1.4..11 akadeemilisele puhkusele lubamise tingimused ja kord; 
1.4..12 õpilase staatus, tema õigused ja kohustused; 

1.4..13 toetuste ja stipendiumite määramise ja maksmise tingimused ja kord;(!!) 

1.4..14 tugiteenuste osutamise tingimused ja kord; 

1.4..15 õpilaste koolist väljaarvamise tingimused ja kord; 
1.4..16 õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise tingimused ja kord; 
1.4..17 muud küsimused. 
1.5 ÕKE vaadatakse üle enne õppeaasta algust, juhul kui seadustest või määrustest ei tulene 

teisiti. 

1.6 Õppekorralduseeskirja ja selle muudatused kinnitab kooli nõukogu. 
1.7 ÕKE on kättesaadaval kooli kodulehel. 

1.8  ÕKE sisu ning tehtud muudatusi tutvustab rühmajuhataja õpilastele uue õppeaasta 

alguses. 

 

2 Õppekorralduse alused 

 
2.1  Koolis toimub õpe kutseharidusstandardi ja kutse- või eriala riikliku õppekava alusel 

koostatud kooli õppekava järgi. 
2.2  Koolil on õigus vajadusel kooli õppekava muuta. Muudatused kinnitab kinnitab erakooli 

pidaja. 
2.3  Vajaduse korral koostab kool õpilasele lähtuvalt õppekavast individuaalse 

õppegraafiku/õppekava. 

2.4  Koolis toimub õpe järgmistes õppekavarühmades: 

2.4..1 Juuksur; 

2.4..2 Küünetehnik (spetsialiseerumine Geeltehnoloogia); 



2.4..3 Spaateenindaja; 

2.4..4 Meisterjuuksur. 

2.5 Kooli õppekavad vastavad „Kutseõppeasutuse seaduses“ ja Vabariigi Valitsuse 

26.08.2013 määruses nr 130 „Kutseharidusstandard“ sätestatud tingimustele. 

 

3 Õppekorralduseeskirjas kasutatavad mõisted 

 
3.1  Kutseõpe on õpe, mille käigus õpilased omandavad teadmised, oskused ja hoiakud 

oskustöö tegemiseks kutse-, eri- või ametialal. Kutseõppes toimub õpe 

kutseharidusstandardi ja riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. 
3.2 Tasemeõpe on kutseõpe, mille käigus omandatakse kindlale kvalifikatsioonitasemele 

vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise kvalifikatsioonitaseme 

õppele; 

3.3 Täiendusõpe on kutseõpe, mille käigus omandatakse üksikkompetentse. 

3.4  Auditoorne töö on õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis. 
3.5  Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste omandamine iseseisvalt 

vastavalt õpetaja antud ülesannetele ja tähtaegadele. Tulenevalt konkreetsest õppekavast 

moodustab iseseisev töö vähemalt 10% õpingute kogumahust. 
3.6  Praktiline töö on õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas. Praktiline 

töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või koolis määratud muus vormis. 

3.7  Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud 

õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas praktilise töö ja/või iseseisva töö 

vormis ning juhendaja (praktikabaasi- või koolipoolse juhendaja) juhendamisel. 
3.8 E-õpe on interaktiivne õppevorm, kus õppeprotsess toimub üldjuhul veebis. 
3.9  Õppetöö graafik on moodulite ja ainekursuste mahu jaotus õppeperioodide lõikes, mis 

kajastab auditoorse ja iseseisva töö suhte, õpetajate koormuste jaotust ning õppe läbi 

viimiseks soovitatavat ruumide jaotust. Õppetöö graafiku järgmiseks õppeaastaks koostab 

vasttutav spetsialist hiljemalt 01. maiks. 

3.10  Õppekava on kutse- või erialaga seotud õpingute alusdokument, mille koostamisel on 

lähtutud kutseharidusstandardis ja vastavas riiklikus õppekavas toodud nõuetest ning 

millega määratakse õppe-eesmärgid (sh oodatavad õpiväljundid), õppe nominaalkestus, 

õppe maht, õppe alustamise ja lõpetamise tingimused, õppeainete loetelu ning 

spetsialiseerumisvõimalused. Õppekava koosneb üldhariduslikest õppeainetest ja 

kutsehariduslikest moodulitest. 
3.11  Õppekavarühm. Õppekavade õppevaldkondadesse, õppesuundadesse ja 

õppekavarühmadesse liigitamisel võetakse aluseks rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus 

ISCED 97 (International Standard Classification of Education,UNESCO; 1997), kuid 

õppekavarühmade tasandil kohandatakse seda Eesti kutsehariduse oludele. Õppekavade 

koostamisel on jaotuse aluseks õppekavarühmad. 
3.12  Individuaalne õppegraafik on dokument, mis koostatakse õpilasele, kes 

tervislikel,perekondlikel vms põhjustel ei saa õppes osaleda tunniplaaniga ettenähtud 

korras ja aegadel. Graafik sätestab õpilase õppes osalemise ajakava ja viisid. 

3.13  Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on kooli õppekavast lähtuv erivajadusega 

õpilase jaoks koostatud õppekava, kus on arvestatud õpilase erinevaid vajadusi ning mille 

kaudu luuakse õpilasele tingimused kutseõppeks ja isiksuse arenguks. 

3.14   Akadeemiline kalender on õppeaasta ajaline õppetöö jaotus õpperühmade kaupa, 

milles määratakse õpperühma auditoorse ja praktilise õppe maht ning ajakava, praktika, 

õppenädalad, eksami te periood(id) ning koolivaheajad. Järgmise õppeaasta akadeemiline 

kalender, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga (sh hilisemad muudatused), koostatakse 

hiljemalt jooksva õppeaasta 01. märtsiks. 



3.15  Õppesessioon on ajaperiood, mille jooksul toimub sesoonõppes õpilaste auditoorne õpe 

(sh arvestused, eksamid vms). 
3.16  Õppeperiood on õppeaasta osa ehk viienädalane periood, mil toimub õpe akadeemilise 

kalendri alusel. 

3.17  Nominaalne õppeaeg on õppekavaga märatud õppeaeg õppeaastates, mis kulub 

õppekava täitmiseks. 
3.18  Moodul on õpitulemustele suunatud õppekava terviklik sisuühik, millega määratakse 

õpilase kutseoskusnõuetega vastavuses olevad teadmised, oskused ja hoiakud. Moodul 

võib koosneda ühest või mitmest teemast. Moodulid jagunevad üld- ja põhiõpingute ning 

valikõpingute mooduliteks. 
3.19  Moodulite rakenduskava on õppekava rakendamise ehk õppekaval õppekasvatustöö 

läbiviimise alusdokument ning selle koostamisel lähtutakse õppekava terviklikkuse 

põhimõttest.  
3.20  Teema on mooduli osa, mis on määratletud õppekavas. Iseseisev teema on 

õpitulemustele suunatud mooduli teema terviklik sisuühik, mida hinnatakse arvestuslikult. 

Iseseisvad teemad on määratud õppetöö graafikus ja õpetaja töökavas. 

3.21  Õpiväljundid on õppimise tulemusel omandatavad elukestva õppe võtmepädevused 

(võtmekompetentsid) ning eri- ja kutsealased teadmised, oskused ja hoiakud või nende 

kogumid, mille saavutatust on võimalik tõendada ja hinnata. Õpiväljundid on kirjeldatud 

õppekava, mooduli või üldõpingute moodulite läbimiseks vajaliku lävendi tasemel 

vastavuses kvalifikatsiooniraamistikuga. 
3.22  Tunniplaan on õppetöö toimumise alusdokument, mis koostatakse iga eriala ja 

õppegrupi jaoks lähtudes vastavast õppekavast, õppetöögraafikust ja akadeemilisest 

kalendrist. 
3.23  Hindamine on õppeprotsessi osa, mille käigus antakse õiglane ja erapooletu hinnang 

õpilase omandatud kompetentside taseme vastavuse kohta õppekavas kirjeldatud 

õpiväljunditele. 
3.24  Hindamismeetod on teadmiste ja oskuste omandatuse tõendamise viis (näiteks oskuste 

demonstratsioon, õpimapp, projekt, esitlus, simulatsioon, praktiline töö, essee, suuline või 

kirjalik eksam, test, rühmatöö, diskussioon, aruanne jne). 
3.25  Hindamiskriteerium kirjeldab hindamismeetodiga tõendatavate teadmiste ja oskuste 

oodatavat taset ning ulatust. Hindamiskriteerium sõnastatakse õpiväljundite alusel. 

3.26  Vahehinne - arvestuslik hinne moodulis, millega õpetaja hindab vastavalt vajadusele 

kokkuvõtvalt teatud õppeperioodi.  

3.27   Ennistamine ehk taasarvamine on protseduur, mille abil õpet katkestav õpilane võib 

jätkata õpingut oma avalduse alusel.  
3.28  Õpingud on õpilase tegevused õppe- ja töökeskkonnas õppekavaga seatud eesmärkide 

ja õpiväljundite saavutamiseks ning need toimuvad kontaktõppe, praktika ja iseseisva 

tööna. 

3.29  Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (edaspidi arvestuspunkt EKAP) on Eessti 

kutseõppes õppemahtu aevestmise ühik. Üks arvestuspunkt vastab 26 tunnile õpilase 

õpinguteks kulutatud tööle. Keskmine arvestuslik õppeaasta jooksul omandatava õppe 

maht on 60 arvestuspunkti. 
3.30  Õpitulemus ehk õpiväljund on kirjeldus sellest, mida õpilane peaks teadma, mõistma 

ja/või oskama pärast teema/alateema läbitöötamist. Õpitulemus peab kirjeldama õppe 

tulemusel saavutatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida õpilane saab demonstreerida ning 

õpetaja hinnata. 
3.31  Õpetaja töökava on kooli kohustuslik dokument, kus täpsustatakse kooli õppekavas 

esitatut. Õpetaja töökava vorm kinnitatakse kooli õppenõukogus. 



3.32  Õppetöö võlgnevus moodulis või ainekursuses järelvastamisele kuuluv negatiivne 

tulemus või tegemata töö (kontrolltöö, arvestus vms). 
3.33  Eksam on teadmiste kontrolli vorm. Sooritatavate eksamite arvu ja vormi (suuline, 

kirjalik või praktiline) määrab õppekava. 

 

4 Kutseõppe liigid 

 
4.1 Kutseõpe jaguneb tasemeõppeks ja täiendusõppeks. 

4.2 Tasemeõpe toimub koolis neljandal ja viinedal kvalifikatsioonitasemel. 

4.3 Neljanda taseme kutseõpe. 
4.4 Neljanda taseme kutseõppe õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis vastavad 

4. kvalifikatsioonitaseme õpiväljunditele. Neljanda taseme kutseõpe on kas esmaõpe või 

jätkuõpe. 

4.5 Neljanda taseme kutseõppe lõpetanul on kutse-, eri- ja ametialane ettevalmistus, mis on 

üldjuhul piisav töötamiseks ametialade pearühmas "Juuksurid ja iluteenindajad". 

4.6 Õppe maht neljanda taseme esmaõppes on 15 kuni 150 arvestuspunkti. Õppe maht neljanda 

taseme jätkuõppes on 15 kuni 60 arvestuspunkti. 

4.7 Neljanda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima jätkuõppes ja keskhariduse 

olemasolul kõrgharidusõppes. 

4.8 Viienda taseme kutseõpe 
4.9 Viienda taseme kutseõppe õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis vastavad 

5. kvalifikatsioonitaseme õpiväljunditele. Viienda taseme kutseõpe on esitatud koolis 

jätkuõpe liikmena. 

4.10  Viienda taseme jätkuõppe lõpetanul on kutse-, eri- ja ametialane ettevalmistus, mis on 

piisav töötamiseks ametialade pearühmas "Juuksurid ja iluteenindajad". 

4.11  Õppe maht viienda taseme jätkuõppes on 15 kuni 60 arvestuspunkti. 

4.12  Viienda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima kutseõppe jätkuõppes või 

kõrgharidusõppes. 

 

5 Õppetöö vormid 

 
5.1 Õpe toimub statsionaarse või mittestatsionaarse õppe vormis. 

5.2 Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisva töö maht kuni 50% õppekavajärgsest 

õpingute mahust. 

5.3 Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks. 

5.4 Koolipõhine õppevorm põhineb kutse-, eri- või ametialasel ettevalmistusel, millest 

praktika ettevõttes ei ületa ½ õppekava kutseõppe osa kogumahust. 

5.5 Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolitus) aluseks on õppeleping õpilase, kooli ja 

tööandja vahel. Õpipoisikoolitus sisaldab: 1/3 õppetööd koolis (erialane teoreetiline ja 

üldoskuste/-teadmiste alane ettevalmistus); 2/3 õppetööd ettevõttes (erialane põhi- ja 

eriõpe). 

 

6 Õppekorralduse alused 

 
6.1 Õppeaasta kestus on kuni 40 õppenädalat. Kooli vaheaegade kestus on vähemalt kaheksa 

nädalat aastas. 

6.2 Õppeaasta jaguneb kaheks semestriks: sügis - ja kevadsemestriks. 
6.3 Õppeaasta kestel toimub kutseõpe moodulitena õpe. 
6.4 Õpe toimub auditoorses, õpilase iseseisva töö vormis õpetaja juhendamisel. 



6.5 Õppe sisu, teoreetilise ja praktilise õppetöö, auditoorse ja iseseisva töö osakaal 

määratletakse kooli õppekavades. Kool koostab õppekava kindlale 

kvalifikatsioonitasemele iga kutse- või eriala kohta, mida koolis on võimalik omandada. 
6.6 Õppetöö planeerimise aluseks on akadeemiline kalender. 

6.7 Üldjuhul akadeemilist kalendrit ei muudeta. Muudatused kinnitatakse kooli direktori 

käskkirjaga.  
6.8 Tunniplaan on õppekorralduse alusdokument, mis koostatakse lähtuvalt õppetöö 

graafikust. 

6.9  Tunniplaan on igapäevase õppetöö toimumise alus, mis koostatakse vähemalt üheks 

õppeperioodiks. Tunniplaan võimaldab saada informatsiooni õppeaine nimetuse, õpetaja 

nime, tunni toimumise aja ja koha kohta. 
6.10  Tunniplaan avalikustatakse hiljemalt 3 tööpäeva enne järgmise õppeperioodi algust 

kooli kodulehel http://www.maridel.ee  
6.11  Tunniplaani korrigeeritakse õpetaja haigestumise tõttu, õpetaja erakorralise lähetuse 

puhul või kooli direktori korralduse alusel muudel juhtudel (näiteks avarii jne), vajadustel 

(nt õpetaja eemalviibimine töölt, erakorraline juhtum vms). Tunniplaani koostaja on 

kohustatud muudatustest operatiivselt teavitama nii õpilasi kui õpetajaid esimesel 

võimalusel suuliselt ja seejärel viima sisse muudatused tunniplaani, mis kajastuvad kooli 

kodulehel. 

6.12  Õppetundide toimumise ajad on reguleeritud tunniplaaniga. Ühe õppetunni pikkus on 

45 minutit. Koolis võib kasutada paaristundide süsteemi. 

 

7 Õpetaja töökava 

 
7.1 Õpetaja töökava vormi kinnitab õppenõukogu. 

7.2 Õppetöö planeerimiseks vajamineva töökava koostab vastava aine või teema õpetaja ning 

esitab elektrooniliselt vastavale õppekava kureerivale spetsialistile /kooli direktorile üks 

nädal enne vastava ainekursuse või mooduli (teema) algust. 

7.3 Töökava kinnitavad kooli direktor hiljemalt enne mooduli või ainekursuse vastava teema 

või aine algust. 

7.4 Õpetaja töökava on kooli dokument, mille koostab õppeaine (kutse)õpetaja kooli õppekava 

alusel õppenädalaks. 

7.5 Õpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekavas esitatut, arvestades mooduli spetsiifikat. 

7.6 Õpetaja töökavasse kantakse: 

1) teemade ja alateemade loetelu; 

2) harjutus- või praktilised tööd; 

3) kasutatava õppekirjanduse või muude õppematerjalide loetelu; 

4) eeldatavad õpitulemused; 

5) hindamise alused ja selle osa mooduli hinde kujunemisel. 
 

8 Kooli õppekava 

 
8.1 Kooli õppekava on õpingute alusdokument. Kooli õppekavad jagunevad esmaõppe ja 

jätkuõppe õppekavadeks. 

8.1..1 Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda 

eelnevate erialaste kompetentside olemasolu; 

8.1..2 Kool koostab õppekava kindlale kvalifikatsioonitasemele iga kutse- või eriala kohta, 

mida koolis on võimalik omandada. Kooli õppekavad kinnitab kooli pidaja käskkirjaga, 

kooskõlastades need eelnevalt nõukoguga; 

 

http://www.maridel.ee/


9 Õppekava moodulid 

 
9.1 Õppekavades esitatakse õppesisu moodulitena. 

9.2 Moodulile määratud arvestuspunktide arv sõltub mooduli eesmärgist ja õpiväljunditest. 

9.3 Moodulid jagunevad põhiõpingute ja valikõpinguteks. 
9.4 Põhiõpingute moodulitega määratakse kutse-, eri- ja ametialal tegutsemiseks vajalikud 

õpiväljundid ja kohustuslikud spetsialiseerumisvalikud. 

9.5 Põhiõpingute moodulitesse lõimitakse võtmepädevuste alaseid õpiväljundeid mahus ja 

valikus, mis on vajalik asjaomase kvalifikatsiooni omandamiseks. 

9.6 Valikõpingute moodulitega määratakse õpiväljundid, mis toetavad ja laiendavad 

kutseoskusi või seonduvad täiendava kutse või osakutsega. Valikmoodulid moodustavad 

üldjuhul 15-30% õppekava mahust, õppekavadel mahuga kuni 30 EKAP moodustavad 0-

15% ning need määratakse kindlaks kooli õppekavaga. 

 

10 Moodulite rakenduskava 

 
10.1 Moodulite rakenduskava koostatakse kooli igale õppekavale, hõlmates kõiki selle 

õppekava mooduleid. Konkreetse mooduli rakenduskava koostavad selle rakendamisega 

seotud õpetajad. 

10.2 Kool võib moodulite rakenduskava muuta vastavalt vajadusele, säilitades vastavuse 

õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele, hindamiskriteeriumitele ja moodulitele. 

10.3 Moodulite rakenduskava ja selle muudatused kinnitab kooli direktor käskkirjaga, 

kooskõlastades need eelnevalt kooli nõukoguga. Esimest korda kinnitatakse moodulite 

rakenduskava samaaegselt kooli õppekavaga. 

10.4 Kool avalikustab moodulite rakenduskavad kooli veebilehel. 

10.5 Kool säilitab moodulite rakenduskava vähemalt ajani, kui õppekava arhiveeritakse 

hariduse infosüsteemis. 

 

11 Kooli õppekava kohandamine 

 
11.1  Kool võib kohandada õppekava vastavalt õpilaste sihtgrupile. 

11.2  Õppekava kohandamisel võib kool muuta valikõpingute ja praktika sisu, valikut ja 

osakaalu õppekavas. 

11.3  Õpilase avalduse alusel võib õpilase individuaalsuse arvestamiseks teha muudatusi või 

kohandusi õppeajas, õppesisus, õppekorralduses ja õppekeskkonnas, koostades õpilasele 

kooli õppekava alusel individuaalse õppekava. Individuaalse õppekava koostab vastava 

valdkonna juhtõpetaja arvestades, et individuaalse õppekava õpiväljundid peavad kattuma 

kooli õppekavas kirjeldatutega. Individuaalse õppekava kinnitab kooli direktor 

käskkirjaga. 

 

12 Õpiväljundid 

 
12.1  Õpilase õpiväljundite saavutatuse hindamine, sealhulgas õpilase enesehindamine, on 

õppeprotsessi osa, mille käigus antakse kindlate hindamiskriteeriumide alusel õiglane, 

autentne ja erapooletu hinnang õpilase teadmiste ja oskuste taseme kohta vastavalt 

õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele. 
12.2  Mooduli õpiväljundite saavutatust kontrollitakse kokkuvõtva hindamisega. 

Kokkuvõttev hinne väljendab kogu mooduli õpiväljundite saavutatust. 

 



13 Hindamine 

 
13.1  Hindamise eesmärk on õpilase arengu toetamine asjakohase tagasiside abil ning 

usaldusväärse teabe andmine õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta. 
13.2  Hindamisel eristatakse kahte peamist funktsiooni – kujundav ja kokkuvõttev hindamine.  

Mõlemaid võib kasutada ka enesehindamisel. Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada 

tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning 

tõsta õpimotivatsiooni. 

13.3  Kujundava hindamise käigus antakse õpilasele tagasisidet, mis toetab õpilase 

õpiväljundite saavutamist õppeprotsessi jooksul. Kujundavat hindamist väljendatakse 

üldjuhul sõnaliselt ja selle eesmärk on korrigeerida õppeprotsessi enne kokkuvõtvat 

hindamist. 

13.4  Kokkuvõtva hindamise abil antakse õpilasele ja teistele huvigruppidele infot 

õpiväljundite saavutatuse kohta. Moodulite sh üldharidusainete kokkuvõtvad hinded 

kantakse lõputunnistuse hinnetelehele. 
13.5  Kokkuvõttev hindamine on mitteeristav või eristav. 

13.6  Mitteeristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul õpiväljundite 

saavutatuse taset ei ole võimalik või vajalik eristada. Mitteeristava hindamise puhul 

määratakse lävend, millele vastamise või mille ületamise korral väljendatakse piisavat 

tulemust sõnaga „arvestatud“ ning millest madalamal tasemel ehk ebapiisavat tulemust 

väljendatakse sõnaga „mittearvestatud“. 

13.7  Eristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul õpiväljundite saavutatuse 

tase määratakse numbrilise hindena. Eristava hindamise skaalas on 3 positiivset ja üks 

negatiivne hinne. Eristava hindamise puhul kirjeldatakse hindamiskriteeriumid. 

13.8  Kokkuvõtval hindamisel arvestab õpetaja arvestuslike tööde hindeid, praktiliste tööde 

hindeid, iseseisvate tööde hindeid. 

13.9  Kokkuvõtva moodulihinde kujunemise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas. 

Kokkuvõttev moodulihinne võib olla positiivne ka juhul, kui mõne teema kokkuvõttev 

hinne on mitterahuldav, kuid õpiväljundid on lävendi tasemel saavutatud. 

 

14 Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 

 
14.1  Õpiväljundite saavutatuse hindamisel kasutatakse sobivaid, autentseid ja 

usaldusväärseid hindamismeetodeid ja hindamiskriteeriume, millest õpilast on eelnevalt 

teavitatud. 
14.2  Hindamiskriteeriumid kirjeldavad hindamismeetodiga tõendatavate teadmiste, oskuste 

ja hoiakute oodatavat taset ning ulatust. Hindamiskriteeriumid on sõnastatud õpiväljundite 

alusel, kuid oluliselt suurema detailsusega. 
14.3  Mitteeristava hindamise puhul kirjeldatakse hindamiskriteeriumid lävendi tasemel. 

Eristava hindamise puhul kirjeldatakse hindamiskriteeriumid vastavalt hindamisskaalale. 

 

 

15 Hindamisskaalad 

 
15.1  Eristava hindamise puhul eristatakse õpilaste õpiväljundite saavutatuse taset järgmise 

skaala alusel: 
15.1..1 («5») – «väga hea» – õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida 

iseloomustab väljundite iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine; 



15.1..2 («4») – «hea» – õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida 

iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine; 

15.1..3 («3») – «rahuldav» – kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel; 

15.1..4 («2») – «puudulik» – õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

15.2 Mitteeristava hindamise puhul on piisavaks tulemuseks õpiväljundite saavutamine lävendi 

tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud” 

(õppetöö päevikus „A“). Ebapiisavaks tulemuseks on õpiväljundite saavutamine lävendi 

tasemest madalamal tasemel ning seda väljendatakse sõnaga „mittearvestatud” (õppetöö 

päevikus „MA“). 

 

16 Hindamine varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamisel 

 
16.1  Varem hindamata õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamisel antakse hinnang 

taotleja varem omandatud teadmiste ja oskuste vastavuse kohta mooduli või teema 

õpiväljunditele. 
16.2  Varem hinnatud õpingute arvestamisel: 

16.2..1 kantakse üle originaalhinne, kui õpingud on varem hinnatud samas hindamissüsteemis; 

16.2..2 arvutatakse võrreldava hindamissüsteemi hinnetele vasted kehtivas hindamissüsteemis 

või kasutatakse võrreldavas hindamissüsteemis antud hinnet või 

16.2..3 kantakse hinded üle mitteeristava hindamise kaudu, kui hindamissüsteeme ei ole 

võimalik võrrelda. 

 

17 Õpingud 

 
17.1  Õpingud nii füüsilises ppekeskkonnas ja õpetaja juhendamisel toimuvad kontaktõppena, 

sealhulgas praktilise tööna. 
17.2  Õpingud töökeskkonnas ja töökohapoolse juhendaja juhendamisel toimuvad praktikana. 

17.3  Õpingud, mille käigus õpilane täidab iseseisvalt kindlate eesmärkidega töö- ja 

õppeülesandeid ja mis on õpetaja poolt tagasisidestatud, toimuvad iseseisva tööna. 

17.4  Iseseisev töö on õppekavast tulenev kindla eesmärgiga õpetaja juhendamisel toimuv 

õpilase iseseisev tegevus, mis lõpeb töö esitamisega ja hindamisega. Õpilastele antakse 

õpetaja poolt juhend iseseisva töö tegemiseks konkreetsel teemal. Juhendis tuuakse ära 

iseseisva töö eesmärk ja õpilane püstitab vastavalt isiklikud eesmärgid. Juhendis 

määratakse alateemad ja tegevused, vajalikud materjalid ja vahendid, mis viivad 

eesmärgile. Määratakse sooritamise aeg ja lepitakse kokku hindamises. 

 

18 Õppe mahu arvestamine 

 
18.1  Kutseõppes arvestatakse õppe mahtu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi 

arvestuspunkt EKAP). Üks arvestuspunkt vastab 26 tunnile õpilase õpinguteks kulutatud 

tööle. Keskmine arvestuslik õppeaasta jooksul omandatava õppe maht on 60 

arvestuspunkti. 
18.2  Eesti kutsehariduse arvestuspunktisüsteem on raamistik õpiväljundite kirjeldamiseks, 

õpitulemuste tunnustamiseks, ülekandmiseks ja koondamiseks, kusjuures õpitulemused 

võivad olla saavutatud nii formaalse, mitteformaalse kui ka informaalse õppimise teel. 

18.3  Koolil on õigus kohandada õpet nii, et õppekavaga seatud eesmärgid ja õpiväljundid 

saavutatakse keskmisest arvestuslikust õppeajast lühema või pikema ajaga. 

 

 



19 Praktika ja praktilise töö korraldus 

 
19.1  Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja 

juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika korraldamine on 

sätestatakse Juuksurite Erakool Maridel praktika korraldamise ning läbiviimise 

tingimustes ja korras. Lisa nr4 

19.2  Praktika ja õppekeskkonnas toimuv praktiline töö moodustavad vähemalt poole 

õppekava mahust ning jagunevad üldjuhul võrdselt. Kool võib põhjendatud juhtudel muuta 

praktilise töö ja praktika jagunemist. 
19.3  Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbi viiva juriidilise isiku või 

asutuse vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust 

sõlmitava kolmepoolse lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas 

korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes. 

19.4  Praktikat viib läbi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik või 

eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi praktikakoht). 

19.5  Kool tagab praktika ettevalmistuse, toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja 

eesmärkide, sh õpilase individuaalsete eesmärkide kohaselt, õpilase juhendamise ja 

praktika tulemuslikkuse hindamise. 

19.6  Kool tagab nii kooli- kui praktikakohapoolsete juhendajate ettevalmistuse praktika 

korraldamiseks, läbiviimiseks ning tulemuslikkuse hindamiseks. 

19.7  Praktikakorraldus peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õppekavas praktikale 

seatud õpiväljundite saavutamist ning omandatud kompetentside rakendamist õppe- ja 

töökeskkonnas. 

19.8  Praktilise töö tööohutuse alase juhendamise tingimused ja kord on sätestatud töökodade, ja 
praktikaruumide sisekorraeeskirjades. 

19.9  Praktilise töö korraldus on esitatud Lisa 8 Juuksurite Erakooli Maridel praktilise töö 

läbiviimise kord. 

 

20 Õpilaste kooli vastuvõtmine 

 
20.1  Õppijate kooli vastuvõtmine toimub vastavalt Juuksurite Erakool Maridel õpilaste 

vastuvõtu korrale. Lisa 1 
20.2  Neljandale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse 

põhihariduse olemasolu. 
20.3   Viiendale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel 

nõutakse keskhariduse olemasolu. 

20.4  Kooli vastuvõetud õpilaskandidaat kantakse kooli õpilaste nimekirja direktori 

käskkirjaga hiljemalt õppetöö alguseks valdkonna vastuvõtukomisjoni otsuse ja tema poolt 

esitatud õppima asumise kinnituse alusel. 

20.5  Pärast õppetöö algust kahe nädala jooksul mõjuva põhjuseta õppetööle mitteasunud 

mistahes esimese kursuse õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. 

20.6  Pärast õpilase arvamist õpilaste nimekirja väljastatakse talle õpilaspilet. 

 

21 Õpilase õigused ja kohustused 

 
21.1  Õpilasel on õigus 

21.1..1  võtta osa õppetööst vastavalt Juuksurite Erakooli Maridel sisekorraeeskirjale; 

21.1..2 enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ja 

õppekorralduseeskirjaga; 



21.1..3 saada õppekavajärgset õpet; 

21.1..4 valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras; 

21.1..5 õpetajatelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes; 

21.1..6 saada Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi; 

21.1..7 saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel 

ja korras; 

21.1..8 saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet; 

21.1..9 pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole; 

21.1..10  õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid; 

21.1..11 taotleda riiklikku õppelaenu; 

21.1..12 pöörduda oma õiguste kaitseks kursusejuhataja, õppedirektori, direktori, kooli 

nõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole; 

21.1..13 saada koolist teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta; 

21.1..14 kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud 

õigusi. 

21.2  Õpilane on kohustatud 

21.2..1 osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ette nähtud ülesandeid; 

21.2..2 täitma õigus- ja haldusaktide, kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja ning muude 

dokumentidega kehtestatud kohustusi ja kandma vastutust nende rikkumise korral; 

21.2..3 hoidma kooli kasutuses olevat vara ning hüvitama tekitatud kahju; 

21.2..4 hoidma kooli head mainet; 

21.2..5 täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. 

 

22 Toetuste maksmise põhimõtted ja kord 

 
22.1 Õppijatel on õigus võtta õppelaenu.  

22.2 Õppelaenu on õigus saada Eesti kodanikul või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku 

elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibival isikul, kes õpib koolis statsionaarses 

õppes õppekavadel, mis nõuavad eelneva keskhariduse olemasolu. 

 

23 Varasemate õpingute või töökogemuse arvestamine (VÕTA) 

 
23.1  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine toimub õpilase taotluse alusel 

vastavalt Juuksurite Erakooli Maridel varasemate õpingute või töökogemuse arvestamise 

korrale. Lisa 2 
23.2  Kool rakendab VÕTAt individuaalse hindamise korras õpilaste taotluste alusel: 

23.3 vastuvõtutingimuste täitmisel; 

23.3..1 õppekava täitmisel (va lõpueksam); 

23.3..2 kutseõppe lõpetamisel eelnevalt sooritatud kutseeksami arvestamisel kutse- või erialase 

lõpueksami sooritamisena. 

 

 

24 Õpilaste väljaarvamise tingimused ja kord 

 
24.1  Õpilase väljaarvamine kooli õpilaste nimekirjast vormistatakse kooli direktor 

käskkirjaga. 
24.2  Õpilase väljaarvamine võib toimuda kooli algatusel ning kursusejuhataja esildise alusel: 

24.2..1 seoses õppekava täitmisega täies mahus; 

24.2..2 nominaalse õppeaja täitumisel ja õppekava mittetäitmisel; 



24.2..3 kõigi õppetasemete esimese kursuse õpilaste puhul, kes mõjuva põhjuseta ei ole 

õppeaasta alguses kahe esimese nädala jooksul õppetööle asunud; 

24.2..4 kooli sisekorraeeskirjade mittetäitmisel; 

24.2..5 õppevõlgnevuste ja edasijõudmatuse tõttu; 

24.2..6 õppetööst mitteosavõtu tõttu, kui mõjuva põhjuseta ei ole osalenud õppetööl kuu aja 

jooksul; 

24.2..7 praktika ajal toimepandud süüteo tõttu, mis on ettevõtte juhtkonna poolt tõendatud. 

24.3 Õpilase väljaarvamine võib toimuda õpilase avalduse alusel. 

24.3..1 õpilase tervisliku seisundi tõttu arstliku hinnangu alusel; 

24.3..2 õpilase surma korral. 

24.4  Õpilase väljaarvamiseks punktide 24.2.5 - 24.2.7 alusel esitab kursusejuhataja põhjaliku 

analüüsi õpilase õppeedukuse ja puudumiste kohta ning ülevaate tegevustest, mis on 

eelnenud väljaarvamise ettepanekule. Kooli sisekorraeeskirjade mittetäitmise ja vääritu 

käitumise tõttu väljaarvamisel peab kursusejuhataja esitama õpilase seletuskirja ning 

hinnangu õpilase käitumisele. Samuti tuleb lisada väljaarvamise esildisele valdkonna 

juhtõpetaja seisukoht väljaarvamise kohta. 

24.5  Edasijõudmatuse tõttu võib õpilaste nimekirjast välja arvata: 

24.5..1 õpilased, kes ei ole likvideerinud õppevõlgnevusi järgmise õppeaasta esimese semestri 

lõpuks või kellel on semestri lõppedes 51% hindamisele kuulunud õppeainetes 

mitterahuldav õppeedukus;ˇ 

24.5..2 õpilased, kes on põhjuseta puudunud üle 30% ettenähtud õppetundide üldarvust ning 

kellel on õppevõlgnevused; 

24.5..3 õpilased, kes nominaalse õppeaja lõppemisel ei ole täitnud õppekava täies mahus. 

24.6  Dokumentide väljastamine toimub õppesekretäri poolt õpilasele või õilasele, 

lapsevanemale või vastavalt volitatud isikule allkirja vastu. 

 

25 Õpingute lõpetamine 

 
25.1  Õpingud kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile 

või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist ja lõpetajale väljastatakse lõputunnistus 

koos hinnetelehega. 
25.2   Õpiväljundite saavutatust hinnatakse eriala kutseeksamil või kooli lõpueksamil. 

25.3  Kiitusega lõpetamise tingimused on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega 

Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused. 

 

26 Õpingute jätkamine 

 
26.1  Kutsekeskhariduse omandanud isikul on õigus jätkata õpinguid kõrghariduse esimesel 

astmel. 
 

27 Õppekasvatustöö kavandamine 

 
27.1  Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb järgmise aasta 31. augustil. 
27.2  Õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat 

vaheaega. 

27.3  Õppetöö maht õppeaastas on 60 arvestuspunkti. 

27.4  Õppeaasta jaguneb kaheks semestriks ja kaheksaks 5-nädalasteks perioodiks, nende 

ajaline jaotus määratakse igaks õppeaastaks akadeemilises kalendris, mille kinnitab kooli 

direktor käskkirjaga. Õppetöögraafiku järgimine on õpilastele kohustuslik. Mõjuva 



põhjuse korral muudetakse õpilase jaoks õppetöögraafikuga sätestatud tähtaegu ja 

õpilasele vormistatakse individuaalne õppetöögraafik. 

27.5  Õppegruppide komplekteerimisel ja liitgruppide loomisel teoreetilise õppe läbiviimisel 

arvestatakse grupi maksimaalseks suuruseks 36 õpilast. 

 

28 Tunniplaan 

 
28.1  Tunniplaan sisaldab järgmisi andmeid: 

 mooduli/õpiväljundi või teema nimetus; 

 õpetaja nimi; 

 õpperühma tähis; 

 õppeaine toimumise aeg ja koht. 

28.2  Tunniplaan koostatakse viienädalaseks perioodiks ja tehakse teatavaks vähemalt 4 

tööpäeva enne kehtima hakkamist. Vajadusel korrigeeritakse tunniplaani perioodi jooksul. 

Õpetajatel ja õpilastel on kohustus kontrollida tunniplaani igal hommikul enne tundide 

algust. 

28.3  Tunniplaan on aluseks õppetöö toimumise kontrollile ja auditoorse / praktilise õppetöö 

koormuse arvestamisele. 

28.4  Tunniplaaniväliselt on õpetajal konsultatsiooni ja järelvastamise ajad igal nädalal. 

Konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad määrab õpetaja ning teavitab õpilast isiklikult. 

 

29 Tugiteenuste osutamine 

 
29.1  Õpilaste, sh erivajadustega õpilaste toetamisest reguleerib Juuksurite Erakooli Maridel 

tugiteenuste osutamise tingimused ja kord Lisa 3 

29.2  Erivajadusega õpilase õpetamisel lähtutakse kaasava kooli põhimõtetest, mille kohaselt 

saavad koos õppida erinevate füüsiliste, intellektuaalsete, sotsiaalsete, emotsionaalsete, 

keeleliste, vaimsete võimetega õpilased. 

29.3  Õpilasele, kes on erialaselt andekas, kohaldatakse võimalusel täiendavat väljaõpet ja/või 

võimaldatakse erisust praktikakorralduses (näiteks ettevalmistamine kutsevõistlusteks ja –

konkurssideks). 

29.4  Üldõpingutes rakendatakse diferentseeritud õpetamist, kasutades sobivaid 

õppemeetodeid ja -materjale jms. 

 

30 Akadeemilisele puhkusele lubamise tingimused ja kord 

 
30.1 Akadeemiline puhkus on õpilase vabastamine õppekohustustest. 

30.2 Akadeemilisele puhkusele jäämiseks ja selle lõpetamiseks või katkestamiseks esitab 

õpilane avalduse kooli direktori nimele. Akadeemiline puhkus vormistatakse direktori 

käskkirjaga. 

30.3 Õpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust alljärgnevate punktide kohaselt: 

30.3..1  tervislikel põhjustel kuni 1 aastat – õpilane esitab teda raviva arsti või meditsiiniasutuse 

tõendi; 

30.3..2 Eesti kaitseväeteenistusse teenima asumisel kuni 1 aasta – õpilane esitab kutse 

ajateenistusse; 

30.3..3 lapse hooldamiseks kuni 1 aastat - akadeemilise puhkuse saamise aluseks on lapse 

sünnitunnistuse koopia; 



30.4 Akadeemilist puhkust omal soovil võimaldatakse üks kord nominaalõppeaja jooksul üheks 

aastaks. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemisel peavad õppetöö ning õppetasu 

võlgnevused olema likvideeritud. 

30.5 Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad kooli õpilaste nimekirja. Akadeemilise puhkuse 

ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid ning likvideerida õppevõlgnevusi. 

30.6 Akadeemilise puhkuse ajal ei viida õpilasi üle järgmisele kursusele. 

30.7 Akadeemilise puhkuse lõppemisel arvatakse õpilane sama eriala vastava kursuse nimekirja 

arvestades õppekava läbimist ja õppetulemuste saavutamist. 

30.8 Õpinguid saab jätkata õppekavadel, millel on õppe läbiviimise õigus. Varasemaid õpinguid 

on võimalik üle kanda rakendades VÕTA korda. 

30.9 Kui õpilane ei ole pärast akadeemilise puhkuse lõppemist kahe nädala jooksul ilmunud 

õppetööle, arvatakse õpilane kursusejuhataja esildise alusel õpilaste nimekirjast välja. 

30.10 Arvestust akadeemilisel puhkusel viibijate kohta peab õppesekretär. 

 

31 Õppevõlgnevus ja selle likvideerimise kord 

 
31.1  Arvestust õppeedukuse osas peetakse kursusejuhatajate poolt igakuiselt. 
31.2  Kursusejuhataja väljastab õppevõlgnevustega õpilasele vajadusel järele vastamise lehe, 

mis sisaldab õppevõlgnevustega aineid ja aineõpetajad. Õpilane ja aineõpetaja lepivad 

kokku järele vastamiste ajad, mille täitmist jälgib aineõpetaja. Erijuhtumittel teostab 

järelvalvet võlgnevuse likvideerimisest ka kooli direktor.Üldjuhul peab õpilane perioodis 

tekkinud õppevõlgnevused likvideerima hiljemalt järgneva perioodi lõpuks. 

31.3  Õpilase, kes ei ole õppevõlgnevusi likvideerinud kokkulepitud ajaks, suunab 

aienõpetaja esildise alusel õppekomisjoni. Õppekomisjon analüüsib õpilase 

edasijõudmatuse põhjuseid ja otsustab võimalused õpingute jätkamiseks. 

31.4  Tähtaja ületanud õppevõlgnevustega õpilasele määratakse mõjutusmeetmed vastavalt 

sise-korra eeskirjale. Esildise mõjutusmeetmete määramiseks teeb aineõpetaja kooli 

direktori nimele. 

31.5  Õpilasi, kellel on põhiõpingutes õppevõlgnevused, üldjuhul enne õppevõlgnevuste 

likvideerimist praktikale ei lubata. 

31.6  Õpilaste üleviimine järgmisele kursusele vormistatakse kooli pidaja käskkirjaga 

õppeaasta lõpus kursusejuhataja esildise alusel. Järgmisele kursusele viiakse õpilased, 

kellel ei ole õppevõlgnevusi. 

31.7  Õpilase, kellel on õppevõlgnevused, võib järgmisele kursusele üle viia tingimisi 

järgmisele kursusele, kui õppekavast on täidetud vähemalt 50% (lisatakse võlgnevuste 

likvideerimise tabel). Eelmise õppeaasta õppevõlgnevustega õpilasi tingimisi järgmisele 

kursusele üle ei viida. Tingimisi õpilase üleviimine järgmisele kursusele vormistatakse 

kooli direktori käskkirjaga õppeaasta lõpus, kus määratakse õppevõlgnevuste 

likvideerimise aeg. 

31.8  Õpilase võib kursusejuhataja esildise alusel välja arvata õpilaste nimekirjast, kui tal on 

õppeedukus perioodi lõppedes 51% mitterahuldav või hindamata lähtudes õppekava 

kohaselt täitmisele kuuluvast õppemahust. 

31.9  Õpilane võib õppevõlgnevuste likvideerimiseks taotleda õppeaja pikendamist kuni üks 

aasta, kui õppekava on täidetud minimaalselt 85% ulatuses, st õppevõlgnevuste maht ei 

ületa 15% õppekava mahust. Õppeaja pikendamine on võimalik ainult tingimusel, et 

õppekaval on jätkuvalt õppe läbiviimise õigus. 

31.10 Õppeaja pikendamise taotlemiseks esitab õpilane kursusejuhataja ja õppedirektoriga 

kooskõlastatud avalduse, millele on lisatud õppevõlgnevuste likvideerimise graafik. 

Avaldus tuleb esitada enne õppetöö lõppu, st enne lõpueksamile lubamist. 

31.11 Õpingute pikendamine vormistatakse direktori käskkirjaga. 



31.12 Nominaalse õppeaja lõppemisel ja õppekoormusest tuleneva õppekava mahu mitte 

täitmisel arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja ning talle antakse väljavõte 

õpitulemuste registrist, kuhu on märgitud läbitud moodulite mahud ja kokkuvõtvad hinded. 

31.13 Õpilaste nimekirjast välja arvamiseks esitab aineõpetaja õppekomisjonile kirjaliku 

ettepaneku ja põhjaliku analüüsi õppeedukuse ja puudumiste kohta ning ülevaate koostööst 

tugisüsteemiga, mis on eelnenud väljaarvamise ettepanekule. 

 

32  Õpilaste nimekirja taasarvamine 

 
32.1   Taasarvamist õpilaste nimekirja taotletakse isikliku avalduse alusel ja vormistatakse 

direktori käskkirjaga. Taasarvamine kooli nimekirja on võimalik 3 aasta jooksul alates 

õpingute katkestamise päevast. 
32.2   Vääritu käitumise või õppemaksu tähtajaks tasumata jätmise tõttu väljaarvatud õpilane 

ei saa taotleda kooli õppurite nimekirja taasarvamist. 

 

33 Õppetööst osavõtt 

 
33.1  Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. 
33.2  Õppetööst puudumise ja hilinemise kohta teeb õpetaja vastava märke iga õppetunni 

kohta kooli õpetöö päevikku.  

33.3  Õppetööst osavõttu jälgib kooli direktor. 

33.4  Õpilane on kohustatud teatama õpetaja, sekretäri või praktikajuhendajale puudumise 

põhjustest esimesel võimalusel ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks 

lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist. 

33.5  Kui õpilane ei ole teavitanud õpetajat või sekretärit puudumise põhjusest, peab õpetaja 

hiljemalt puudumise kolmandal päeval võtma kontakti õpilasega (alaealise õpilase puhul 

lapsevanema või hooldajaga) puudumise põhjuse väljaselgitamiseks. 

33.6  Individuaalse õppetöögraafiku alusel õppiva õpilase võib kooli direktor kooskõlastatult 

aineõpetajaga auditoorsest õppetööst vabastada. 

33.7  Individuaalse õppetöögraafiku taotlemiseks esitab õpilane avalduse, millele on lisatud 

õpilase poolt koostatud ja õpetajatega kooskõlastatud ajakava. 
33.8  Individuaalse õppekava/õppetöögraafiku alusel õppival õpilasel on kohustus sooritada 

kõik hinnatavad ülesanded vastavalt õpetajaga kokkulepitud aegadel. Individuaalse 

õppetöögraafiku täitmist jälgib kursusejuhataja. 
33.9  Õppevõlgnevuste korral on õigus õpetaja esildise alusel lõpetada õpilase individuaalne 

õppetöögraafik ennetähtaegselt. 

33.10 Puudumine loetakse põhjendatuks: 

33.10..1 õpilase haigestumise korral (tõendi alusel) 
33.10..2 lähedaste surma korral (kuni kolm päeva); 

33.10..3 EV Kaitsejõudude ja Politsei töötaja teatise alusel; 

33.10..4 kooli juhtkonna poolt määratud esindamisülesannete täitmisel; 

33.10..5 ülekooliliste ürituste korral; 

33.10..6 õpilase õppetööst vabastamist taotleva ettevõtte või organisatsiooni ametliku 

kirjaga; 

33.10..7 mõjuvatel põhjustel õpilase isikliku avalduse alusel kokkuleppel 

kursusejuhatajaga/kooli pidajaga. 

33.10..8 Põhjuseta puudumiste korral rakendatakse alljärgnevaid mõjutusviise: 

 Kooli pidaja käskkirjaline noomitus, juhul kui õppetööst on õppeperioodis puudutud 

põhjuseta rohkem kui 20%; 



 suunamine õppekomisjoni; 

 

34 Õppetöö päeviku täitmise tingimused ja kord 

 
34.1 Õppetöö päevik on kooli dokument, mida peetakse kõigi kutse- või eriala õpperühmade 

õppekasvatustöö ja õpilaste õpitulemuste kohta. 

34.2 Õpetaja kannab hinded õppetöö päevikusse vastavalt Juuksurite Erakooli Maridel 

õppepäeviku täitmise korrale. Lisa 7 

34.3 Õppetöö päevikud kuuluvad säilitamisele 5 aastat. 
 

35 Eksamid 

 
35.1  Eksamid jagunevad: kooli lõpueksamid,ja kutsekvalifikatsioonieksamid. 

 Kutseeksamit on õppijal võimalik sooritada vastavalt kehtestatud korrale. 

Kutsekvalifikatsioonieksami läbiviimise korra töötab välja ja kehtestab kutset andev 

organ. Soovi korral võib õpilane lõpueksami ühildada kutseeksamiga. 

35.2  Lõpueksami läbiviimine 
35.2..1 Lõpueksam on kutse- või erialaeksam ja/või lõputöö kaitsmine. Lõpueksam on ka riiklik 

kutsekvalifikatsioonieksam.  

Lõpueksami teoreetiline ja praktiline osa viiakse läbi vastavalt õppekavas toodud 

lõpueksami juhendile. 

35.2..2 Eriala lõpueksamile pääsemise eelduseks on õppekava täitmine täies mahus. 

35.2..3 Lõpueksamite, sh lõputööde kaitsmise graafiku ja komisjonide koosseisud koostab 

kooli direktor õpetajalt saadud esildiste alusel hiljemalt üks kuu enne eksamiperioodi 

algust. Lõpueksamite graafik ja komisjonide koosseisud kinnitatakse direktori 

käskkirjaga ja avalikustatakse õpilastele hiljemalt kaks nädalat enne eksamiperioodi 

algust. 

35.2..4 Lõpueksamid toimuvad eksamigraafikus näidatud aegadel. 

35.2..5 Lõpueksamite ülesanded koostavad aineõpetajad vastavalt õppekavas toodud juhendile 

ning esitavad kooli direktorile. Juhtõpetaja esildise alusel kinnitatakse lõpueksamite 

ülesanded direktori käskkirjaga hiljemalt üks nädal enne lõpueksami toimumist. 

35.3  Eksamite korraldus 
35.3..1 Eksamiprotokolli valmistab ette ja täidab komisjoni esimees, kandes sinna kõigi 

eksamile lubatud õpilaste nimed. Individuaalse õppekava alusel õppivate õpilaste 

eksamitulemuste kohta tehakse protokolli vastavasisuline märge. 

35.3..2 Protokolli koos eksamitulemustega esitab komisjoni esimees kooli dirktorile kirjaliku 

eksami korral hiljemalt kolme, kirjandi puhul viie tööpäeva jooksul. 

35.3..3 Õpilaste informeerimise eksami tulemustest korraldab aineõpetaja. 

Praktilise eksami korral annab õpilastele tagasisidet ja teatab lõpueksami tulemused 

eksamikomisjoni esimees. 

35.3..4  Kui eksamile lubatud õpilane ei ilmu eksamipäeval eksamile, märgitakse tema kohta 

protokolli "mitteilmunud". Mõjuvatel põhjustel eksamilt puudunud õppijal on õigus 

eksam sooritada eksamikomisjoni poolt uuesti määratud ajal. 

35.3..5 .Eksamikomisjonil on õigus õpilane teadmiste kontrollilt eemaldada keelatud 

abivahendite või kaaslaste abi kasutamise, samuti eksamikomisjoni liikmeid või 

kaasõpilasi segava, solvava või halvustava käitumise korral. Vastava korralduse teinud 

eksamikomisjoni liige kannab sellekohase märkuse eksamiprotokolli. Eemaldatud 

õpilase eksamihindeks on "2“. 
35.3..6 Eksamineeritaval on õigus: 



 kasutada eksamineerijate poolt lubatud abivahendeid ja -materjale; 

 esitada eksamitulemusega mittenõustumisel kirjalik protest koos vastavate 

põhjenduste ära näitamisega direktorile ühe tööpäeva jooksul peale eksami või 

arvestuse tulemuste väljakuulutamist. Kooli direktor lahendab küsimuse nädala 

jooksul pärast avalduse saamist; 

 tutvuda oma kirjaliku eksami tööga ühe tööpäeva jooksul alates eksami tulemuste 

väljakuulutamisest; 

35.4  Koolilõputööd kuuluvad avalikule kaitsmisele. 
35.5  Koolilõputöö koostab õpilane vastavalt lõputöö koostamise ja vormistamise juhendile. 

35.6  Koolilõputöö kaitsmine toimub selleks moodustatud komisjoni ees, kuhu kuuluvad 

kooli ja tööandjate või erialaliitude esindajad. 

 

36 Valikmoodulite valimise kord 

 
36.1  Valikmoodulite valimise korda reguleerib Lisa nr5 Juuksurite Erakooli Maridel 

valikmoodulite valimise kord. 
 

37 Täiskasvanute täiendkoolituse õppeprotsessi korraldamise kord  

 
37.1  Täiskasvanute täiendkoolituse korda reguleerib Lisa nr6 Juuksurite Erakooli Maridel 

täiskasvanute täiendkoolituse õppeprotsessi korraldamise alused ja „Täiskasvanute 

koolituse seadus“.  

 

38  Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine 

 
38.1  Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda 

kirjalikult otsuse teinud isiku/organi poole. Avaldus tuleb esitada hiljemalt kahe tööpäeva 

jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest. 
38.2  Kui avalduse saanud isik/organ otsust ei muuda, võib esitada avalduse kooli direktori 

nimele. 

38.3  Vajadusel võib avalduse läbivaatamiseks kooli direktor korraldusel moodustada 

komisjoni ning kaasata selle töösse spetsialiste. 

38.4  Isikul / organil, kellele avaldus esitati, on kohustus vaidlustajat teavitada 10 päeva jooksul 

pärast avalduse saamist sellest, kas 

 vaidlustatud otsus jääb jõusse; 

 otsus saadetakse selle teinud isikule uueks läbivaatamiseks; 

 otsus tühistatakse ja teatatakse uuest otsusest 

 

 

 

39  Õppekorralduseeskirja rakendamine 
 

39.1  Arvestuspunktid võetakse kasutusele paralleelselt õppenädalaga. Õppimist tõendavates 

dokumentides kasutatakse seda õppemahu ühikut, vastavalt kas õppenädal või 

arvestuspunkt, mida on kasutatud nimetatud dokumendi aluseks olevas õppekavas. 

 

 



Lisa 1 Juuksurite Erakool Maridel õpilaste vastuvõtu kord 

 

1 Üldsätted  
1.1 Käesoleva korra koostamise aluseks on Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 

14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“. 

1.2 Käesoleva eeskirjaga sätestatakse OÜ Juuksurite Erakooli Maridel vastuvõtukomisjoni 

töökord ning uute õpilaste vastuvõtu kord. 

1.3 Õpilaste vastuvõtt kooli toimub avaliku konkursi korras, enne uue õppeaasta algust (20.06–

20.08). Samuti eksisteerib võimalus astuda Kooli ka talvel, jaanuaari kuus.  
1.4 Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras õpilaskandidaatide pingerea alusel. 

1.5 Koolis toimub õpe statsionaarse õppe vormis, mis jaguneb koolipõhiseks ja 

töökohapõhiseks õppevormiks. 

1.6 Kool teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest ja kooli õppetöö 

korraldusest kooli veebilehel www.maridel.ee ning vajadusel nõustab õpilaskandidaati 

õppekava ja õppevormi valikul nii kohapeal, kui ka telefoni või e-posti teel; 

1.7 Kool nõustab õpilaskandidaati potentsiaalile vastava eriala ja õppekava taseme valikul, 

hinnates tema valmisolekut saavutada õppekavas seatud õpiväljundid ja siirduda peale 

õpinguid tööturule või edasisse õppesse; 

1.8 Kool teavitab vajadusel haridusliku erivajadusega õpilast või tema seaduslikku esindajat 

sotsiaal- ja tööturuteenustest ning toetustest nii õpingute ajal kui kooli lõpetamisel, 

toetamaks õpiprotsessi ning siirdumist tööturule; 

1.9 Õpilaskandidaadil on õigus valida Juuksurite Erakoolis Maridel õpetatavate erialade seast 

üks eriala. Peale avalduse esitamist arvatakse õpilane konkursile. Avalduses märgitud 

erialale mitte sisse saamise puhul on võimalik kandideerida teiste erialade vabadele 

koolituskohtadele. 
1.10 Kõigil eesti vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus 

esitada avaldus õppima kandideerimiseks. 

1.11 Välismaalaste, kelle alaline asukoht ei asu Eestis, ja puuetega inimeste vastuvõtmisel 

lähtutakse vabariigi valitsuse kehtestatud tingimustest ja korrast. 

1.12 Õpilaste vastuvõtukava avalikustatakse kooli infostendil ja kodulehel. Kavas määratakse 

dokumentide vastuvõtu periood, vestluse ja/või sisseastumiskatsete toimumine ja muud 

vastuvõtuga seotud tähtajad. 
1.13 Õpilaskandidaat kantakse kooli õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirjaga. 

1.14 Täiendavat informatsiooni saab kooli koduleheküljelt .www.maridel.ee 
1.15 Õpilaskandidaadil on õigus saada informatsiooni kooli vastuvõtutingimustest ja –korrast, 

õppekorraldusest, õppekavade sisust, praktikast ning tööturuväljundist õpetatavas 

kutsevaldkonnas. 

1.16 Vabadele kohtadele korraldatakse täiendav konkurss. 

1.17 Õpilaskandidaatide vähesuse korral võib õpperühm jääda avamata. 
1.18 Õpilaste vastuvõtu korra täitmise eest vastutab ja kõiki kooli sisseastumisega seotud ning 

käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab lõplikult vastuvõtukomisjon. 

1.19 Õpilaste vastuvõtu kord on kättesaadav kooli kodulehel ja dokumentide vastuvõtu ajal 

infostendil. 

 

2 Sisseastumiskonkurss 
2.1 Vastuvõtt toimub erialati pingerea (paremusjärjestuse) alusel. Õppekohad täidetakse 

pingereas parimatega. 

2.2 Õpilaskandidaatide pingerida moodustatakse haridusttõendava dokumendi keskmise hinde 

ja õpilaskandidaatidega peetava vestluse alusel. 

http://www.maridel.ee/
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2.3 Vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja kutsesobivust valitud erialale. 

Vestluse tulemust hinnatakse punktidega 0-3, punktid märgitakse vestluse protokolli. 

2.4 Võrdsete tulemuste korral eelistatakse aineolümpiaadidel osalenuid, ülikooli lõpetanuid 

või muul viisil edasipüüdlikkust ja aktiivsust tõendanud kandidaate. 

 

3 Vastuvõtukomisjoni ülesanded 
3.1 Informeerib üldsust järjepidevalt kooli vastuvõtutingimustest ja –korrast, 

õppekorraldusest, õppekava sisust, tööturuväljundist õpetataval kutsealal. 

3.2 Koordineerib ja korraldab õppijakandidaatide kutsenõustamist igal kutsealal. 

3.3 Avalikustab kooli infostendil ja kooli Interneti koduleheküljel direktori käskkirja kooli 

vastuvõetud õppijate kohta. 

3.4 Korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade kohtade olemasolul. 

3.5 Vastutab aruandluse korraldamise eest 

 

4 Vastuvõtukomisjoni moodustamine ja töökord 
4.1 Vastuvõtukomisjoni liikmed valitakse 1 kord aastas nõukogu koosolekul ning kinnitatakse 

kooli direktor käskkirjaga iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks. 

4.2 Vastuvõtukomisjon moodustatakse järgmises koosseisus: 

4.2..1 vastuvõtukomisjoni esimees: juhatuse liige 

4.2..2 komisjoni esimehe asetäitja: direktor 

4.2..3 komisjoni sekretär: kooli sekretär 

4.2..4 liikmed: kutseõpetajad, eksperdid, üks II kursuse õpilane 

4.3 Vastuvõtukomisjon alustab tööd 1. oktoobrist ja töötab 30. septembrini. 

4.4 Vastuvõtukomisjoni töökoosolekud toimuvad enne uue õppeaasta algust kahel üksteisele 

järgneval tööpäeval ning õppeaasta jooksul vastavalt vajadusele. 

4.5 Vastuvõtukomisjoni koosolekud protokollitakse. 

 

5 Dokumentide esitamine ja vastuvõtt 
5.1 Juuksurite Erakooli MARIDEL kandideerimiseks esitab kandideerija dokumendid 

elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastanud koopiatega e-posti teel) või paberkandjal 

koostöös Juuksurite Erakooli MARIDEL vastuvõtu töötajaga. 

5.2 Õppijakandidaatidelt dokumentide vastuvõtt toimub koolis selleks kohandatud ruumis. 

5.3 Õpilaskandidaadi poolt vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid: 

5.3..1 avaldus; 

5.3..2 põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia; 

5.3..3 2 fotot suurusega 3x4 sm 

5.3..4 isikut tõendav dokument ( pass või ID kaart) 

5.3..5 hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal peab olema põhikooli 

lõputunnistus lihtsustatud õppekava alusel, tõend tervisliku olukorra kohta või 

omavalitsusega kooskõlastatud taotlus; 

5.3..6 töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek; 

5.3..7 välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva 

tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku 

viibimise kohta Eesti Vabariigis; 
5.3..8 tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta (õpilaskandidaadi soovil). 
5.3..9 nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel). 

5.4 Õpilaskandidaatide dokumendid registreeritakse esitamise päeval vastuvõtudokumentide 

registreerimise raamatus. 
5.5 Dokumentide esitamine vastuvõtukomisjonile. 



5.5..1 Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks 

käesoleva peatüki punktis 5.3 loetletud dokumendile enda isikut tõendava dokumendi 

ja esindusõigust tõendava dokumendi. 

5.5..2 Punktides 5.3..4 ja 5.3..7 nimetatud dokumendi originaali asemel esitab 

õpilaskandidaadi esindaja selle kinnitatud koopia. 
5.6 Dokumentide vastuvõtu ajad ja kohad. 

5.6..1 Õpilaskandidaat või tema seaduslik esindaja esitab vajalikud dokumendid 

vastuvõtukomisjonile, mis asub aadressil Sompa 1a 41533, Jõhvi isiklikult isikut 

tõendava dokumendi alusel või elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastanud koopiatega e-

posti aadressile: maridel@hot.ee; 
5.6..2 Põhikonkursi korras võtab komisjon vastu dokumente ajavahemikul 26.juuni- 20.august 

5.6..3 Järel konkursi korras vabade õpilaskohtadele ajavahemikul 20.august- 30.august. 

5.6..4 Täiendava vastuvõtu korraldamisel väljakuulutamisteates märgitud aegadel ja kohtades. 

5.7 Vastuvõetute nimekiri avaldatakse kooli infostendil ja veebilehel www.maridel.ee. 
hiljemalt 31.augustil kell 15.00. 

5.8 Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab hiljemalt esimesel koolipäeval kirjalikult oma 

kooli õppima asumise. 

 

6 Õpilaskandidaatide kandmine kooli õpilaste nimekirja 
6.1 Vastuvõtukomisjoni otsuse alusel vastuvõetud õpilaskandidaat on kohustatud kinnitama 

oma allkirjaga õppima asumist koolis hiljemalt 31.augustiks ning sõlmima 

koolituslepingu. 

6.2 Enne õppetöö algust kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste 

nimekirja vastuvõtukomisjoni poolt esitatud õpilaskandidaatide nimekirjade alusel. 

6.3 esimese kursuse õpilane, kes pole õppeaasta alguses mõjuva põhjuseta kahe esimese nädala 

jooksul õppetööle asunud, kustutatakse kooli algatusel õpilaste nimekirjast. 

 

7 Õpilaste vastuvõtmine õppeaasta keskel 
7.1 Õppeaasta kestel võidakse kooli õpilasi vastu võtta vabade kohtade olemasolul käesoleva 

korraga sätestatud alustel. 

7.2 Vastuvõtukomisjoni sekretär informeerib vastuvõtukomisjoni ja suunab õpilaskandidaadi 

vastuvõtukomisjoni. Vastuvõtukomisjoni sekretär edastab isiklikult õpilaskandidaadi 

dokumendid vastuvõtukomisjoni. 

7.3 Vastuvõtukomisjon otsustab õpilaskandidaadi vastuvõtu ja esitab direktorile ettepaneku 

õpilaskandidaadi kandmiseks õpilaste nimekirja. 

 

8 Vaidlustamine 

 
8.1 Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on 

õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses 

kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus 

kehtestatud korras. 
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Lisa 2 Juuksurite Erakooli Maridel varasemate õpingute ja töökogemuse 

arvestamise kord 
 

1 Üldsätted  
1.1 OÜ Juuksurite Erakool Maridel (edaspidi kooli) varasemate õpingute ja varasema 

töökogemuse arvestamise kord reguleerib varasemate õpingute ja varasema töökogemuse 

arvestamist koolis. 

1.2 Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise eesmärk on: 

1.2..1 Väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast; 

1.2..2 Suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe 

võimalusi; 

1.2..3 Võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud 

õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase 

tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks 

kooli vastuvõtutingimuste täitmise või õppekava läbimisel saavutatavate 

õpitulemustega; 

1.2..4 Võimaldada koolil paindlikut reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning 

tööjõuvajaduse muutumisele. 

1.3 Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamine (edaspidi VÕTA) on protsess, 

mille käigus kool arvestab taotleja varasemast õppimisest omandatud teadmisi ja 

töötamisest omandatud kogemusi õppekava täitmisel eesmärgiga lühendada taotleja 

õpingute aega ja vältida juba õpitu taasõppimist. 

1.4 Varasemaid õpinguid ja varasemat töökogemust arvestatakse: 

1.4..1 Kooli vastuvõtutingimuste täitmisel; 

1.4..2 Õppekava täitmisel (välja arvatud kutseekasmi või lõpueksami sooritamisel) eelnevalt 

läbitud ainete, teemade või moodulite õpitulemuste ülekandmisel ja varasemate 

õpingute või varasema töökogemuse arvestamisel aine, teema või mooduli 

õpitulemuseks; 

1.4..3 Kutseõppe lõpetamisel eelnevalt sooritatud kutseeksami arvestamisel kutse- või erialase 

lõpueksami sooritamisena. 

1.5 Varasema töökogemuse, huvi- ja muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimist 

tõendatakse viitega valminud töödele ja nende esitlusega,näidiste mapi, kutsetunnistuse, 

töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia või muude dokumntaalsete 

tõenditega. Töökogemuse tõendamsiel lisatakse taotlusele töökogemuse kirjeldus ning 

neseanalüüs. 

1.6 Koolil on õigus isiku varasemate õpingute või varasema töökogemuse hindamiseks anda 

talle vajaduse korral praktilisi ülesandeid, vestelda temaga või hinnata tema teadmisi ja 

oskusi muul viisil. 

1.7 Hindamise aluseks on kutsestandardid või kooli vastava eriala õppekava. 

1.8 Hindaja on kooli õpetaja, kes hindab taotleja varasemaid õpinguid ja varasemat 

töökogemust õppekava täitmisel ja vajadusel konsulteerib valdkonna õpetajatega. 

1.9 Hindaja hindab taotleja kompetentsust, st tema teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust 

kooli õppekava või selle osa(de) õpiväljunditele individuaalse hindamise korras. 

1.10 Õppegruppide grupijuhendajad teavitavad grupi õppijaid kehtivast korrast kinnitamisele 

järgnevas grupijuhendaja tunnis. 

 

2 Nõustamine 
2.1 VÕTA-alast nõu saab õpilane valdkonna õpetajalt 

2.2 Nõustaja kohustused: 

2.2..1 tutvustada ja selgitada taotlejale VÕTA põhimõtteid ja koolis kehtivat VÕTA korda; 



2.2..2 anda õppekava kohta asjakohast informatsiooni; 

2.2..3 nõustada taotlejat taotlusvormi täitmisel ja asjakohaste tõendusmaterjalide leidmisel; 

2.3 Nõustaja õigused: 

2.3..1 nõuda taotlejalt korrektsete taotlusdokumentide ja tõendusmaterjalide esitamist; 

2.3..2 teha taotleja nõusolekul täiendavaid päringuid tõendusmaterjalide osas. 

2.3..3 Nõustaja ei anna taotlusele sisulist hinnangut. 

 

3 Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise taotlemine 
3.1 Taotleja esitab vormikohase avalduse (Lisa 2.1) kooli õppedirektori nimele, milles 

näitab,mille arvestamist õppekava täitmisel taotleb. 

3.2 Taotleja esitab varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid (diplom, 

akadeemiline õiend või hinneteleht, täiendõppe tunnistus, töökogemust tõendavad 

dokumendid jms). 

3.3 Taotleja esitab vormikohase avalduse ja dokumendid õppeosakonda õppesekretärile 

kooskõlastades need eelnevalt hindajaga. 

3.4 VÕTA taotleja võib esitada oma dokomentid paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt 

allkirjastatud, e-posti teel). 

3.5 Taotleja vastutab hindamisele esitatud dokumentide õigsuse eest. 

3.6 Õppesekretär registreerib taotluse. 

 

4 Taotluse hindamine ja otsuse menetlemine 
4.1 Taotleja tutvub kooli veebilehel avaldatud eriala õppekavaga ja analüüsib seniseid 

õpinguid ja töökogemusi. 

4.2 Taotleja võtab ühendust moodulit õpetava õpetajaga. 

4.3 Varasemate õpingute arvestamiseks peab taotleja osalema hindaja poolt läbiviidaval 

vestlusel ja vajadusel sooritama arvestusliku töö. Arvestusliku töö vormi, mahu ja 

hindamise määrab vastavat moodulit õpetav õpetaja võttes aluseks eriala õppekava 

õpiväljundid. 

4.4 Taotleja poolt sooritatud arvestusliku töö tulemused kannab hindaja hiljemalt järgmisel 

tööpäeval sooritatud arvestusliku töö protokolli (Lisa 2.2). 

4.5 Hindaja esitab protokolli koos arvestusliku tööga õppesekretärile. 

4.6 Õppesekretär lisab esitatud protokolli ja arvestusliku töö taotleja avalduse ja dokumentide 

juurde. 

4.7 Töökogemuse arvestamisel on aluseks erialane töökogemus. 

4.8 Töökogemust arvestatakse praktika ja õppekeskkonnas toimuva praktilise töö moodulite 

osas. 

4.9 Töökogemuse arvestamise aluseks on tööandja(te) tõend ja taotluses kirjeldatud praktilise 

töö kirjeldus. 

4.10 Erialase töökogemuse ülekandmise arvestamise õppekavajärgse praktika ja 

õppekeskkonnas toimuva praktilise töö osas otsustab praktilist tööd labiviiv õpetaja. 

4.11 Taotlused vaadatakse läbi õppeosakonnas vastavalt taotluse laekumisele. 

4.12 Vajadusel võib taotlejalt nõuda täiendavate dokumentide esitamist. 

4.13 Kui varasemate õpingute maht on väiksem õpitava eriala õppekavas mooduli mahust, siis 

arvestatakse õpinguid varasema õpingu mahus. 

4.14 Hindaja märgib õppekava täitmiseks varasemate õpingute või erialase töökogemuse 

arvestamise otsuse esitatud taotlusele ja allkirjastab selle. 

4.15 Kui eelnevaid õpinguid on hinnatud teises hindamissüsteemis, ühtlustab hindaja need kooli 

hindamissüsteemiga alljärgnevalt: 

 



Kool Kõrgharidus/kutseharidus/muu 

5 (väga hea) A- suurepärane 

В – väga hea 

4 (hea) С – hea 

3 (rahuldav) D – rahuldav 

E - kasin 

 

5 Otsusest teavitamine 
5.1 Juhtõpetaja teavitab taotlejat VÕTA komisjoni otsusest kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtajast. 

5.2 VÕTA hindamise tulemused vormistatakse protokollina. 

 

6  Õppekorraldus varasemate õpingute ja varasema töökogemuse 

arvestamisel 
6.1 Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse tunnustamisel kannab õpetaja direktori 

käskkirja alusel hinded üle õppetöö tulemusteks sekrtäri poolt valmistatud lisale iga VÕTA 

kautatava õilase kohta. 

6.2 Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse tunnustamise või mittetunnustamise otsus 

tehakse taotlejale teatavaks ühe kuu jooksul alates vastava avalduse esitamisest. 

6.3 Kuni tunnustamise otsuseni peab õpilane osalema õppetöös vastavalt kehtestatud kooli 

korrale. 

 

7 Dokumentide säilitamine 
7.1 Dokumentide säilitamine toimub vastavalt kooli asjaajamise korrale. 

 

8 Vaidlustamine 
8.1 VÕTA komisjoni otsust on võimalik vaidlustada õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

8.2 Juhul kui taotleja soovib vaidlustada otsust, pöördub ta kirjalikult otsuse teinud isiku poole 

ja väljendab selgelt oma soovi otsus vaidlustada. Hindaja vaatab otsuse üle ja vajadusel 

kohtub taotlejaga. 

8.3 Kui taotleja ei muuda peale arutelu hindajaga oma soovi, saab ta esitada hiljemalt viie 

tööpäeva jooksul alates vaidlustatud otsuse vastuvõtmist hindaja poolt kirjaliku avalduse 

(Lisa 2.3) kooli direktori nimele õppeosakonda. 

8.4 Õppesekretär selgitab avalduse esitajale, kuidas avaldust menetletakse ja registreerib 

avalduse. 

8.5 Avalduse läbiviimiseks moodustab avalduse saaja komisjoni ja võib kaasata komisjoni 

töösse valdkonna eksperte. Komisjoni koosseis kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

8.6 Avalduse esitajat teavitatakse kirjalikult 30 tööpäeva jooksul tehtud otsusest. 

 

 

 

 



Lisa 2.1 

OÜ Juuksurite Erakool Maridel õppedirektorile 

TAOTLUS varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamiseks 

TAOTLEJA ISIKUANDMED  

Eesnimi (trükitähtedega)  

Perekonnanimi (trükitähtedega)  

Kontakttelefon  

Isikukood  

e-posti aadress  

Kursus  

Grupp  

Eriala  

Aadress linn / vald / maakond, 

postiindeks 

 

Tänav, maja, korter / küla  

 

Palun vaadata üle ja arvestada minu varem sooritatud õpingute hinded/töökogemus 

hinnetelehe/akadeemilise õiendi/tõendi alusel järgmiselt: 

TAOTLUSE ALUSED 

MOODULID/TÖÖKOGEMUS 

 

Moodul/ 

Töökogemuse 

nimetus 

Maht/ 

kestvus 

hinne Õppe)asutus ja 

õppejõud/ 

tööandja 

Taotletav 

moodul ja 

maht 

     

     

     

     

     

     

OTSUS  



Nõus 

jah/ei 

Arvestatud 

moodul 

Maht/ 

kestvus 

Hinne Kuupäev  

     

     

     

     

     

 

 

Praktilise tegevuse kirjeldus varasema töökogemuse arvestamiseks 

Asutuse, ettevõtte nimetus  

Registrikood  

Tööandja ees- ja perekonnanimi 

(trükitähtedega) 

 

Tööandja kontakttelefon  

e-posti aadress  

Praktilise tegevuse ametikoht  

Praktilise tegevuse periood  

Praktilise tegevuse kirjeldus 

(0,5 – 1 lk) 

 

 

Lisatud dokumendid (akadeemiline õiend, tunnistus, hinneteleht, vajadusel aineprogramm, 

õppekava, tõend vms): 

1. 

2. 

3. 

Kinnitan esitatud andmete õigsust. 

Taotleja allkiri, kuupäev: 

 



Lisa 2.2 

OÜ Juuksurite Erakool Maridel 

Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamiseks sooritatud töö protokoll 

Taotleja ees- ja perekonnanimi  

Kursus  

Grupp  

Eriala  

Õppekava moodul  

Töö läbiviimise aeg  

Hindaja (ees- ja perekonnanimi)  

Otsus (arvestada/mitte arvestada)  

Otsuse põhjendus  

 

Kuupäev 

Hindaja (allkiri) 

 

 



Lisa 2.3 

OÜ Juuksurite Erakool Maridel direktorile 

Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise otsuse vaidlustamise avaldus 

AVALDAJA ISIKUANDMED  

Eesnimi (trükitähtedega)  

Perekonnanimi (trükitähtedega)  

Isikukood  

Kontakttelefon  

e-posti aadress  

Kursus  

Grupp  

Eriala  

Otsuse vaidlustamise sisu  

Taotlemise protsessiga seotus olulised 

aspektid 

 

 

Palun üle vaadata minu varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise kohta 

tehtud................................................... (kuupäev) otsus. 

 

Avaldaja allkiri: 

 

Kuupäev: 



Lisa 3 Juuksurite Erakooli Maridel tugiteenuste osutamise tingimused ja 

kord 
 

1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Kutseharidust omandavatele hariduslike erivajadustega õpilastele (edaspidi HEV õpilane) 

vajalikud tugisüsteemid ja nende tugisüsteemide rakendamise eesmärk on HEV õpilaste 

käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine, koolieiramise vähendamine, 

üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine eesmärgiga tagada HEV õpilase võimetekohane 

edasijõudmine õppetöös. 

1.2 Kooli õpetaja on õpilasele kooli poolt tugiisikuks, kes vajaduse korral suunab õpilase 

tugispetsialisti nõustamisele. 

1.3 Kord on kehtestatud: 

 Kutseõppeasutuse seaduse; 
 Haridus- ja teadusministri 09.05.2014. a määruse nr 14 „Erivajadustega isikute 

kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“ alusel. 

 

 

 

2.1 HEV õpilaste väljaselgitamine ja õpilase individuaalseid õpivajadusi arvestava õppetöö 

korraldamine; 

2.2  Andeka õpilase võimeid ja andeid arvestava diferentseeritud õppe korraldamine; 

 

3 HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPPEKORRALDUSE 

ALUSPÕHIMÕTTED 

 

3.1 HEV õpilase õppe korraldamisel lähtub kool kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt 

üldjuhul õpib HEV õpilane kooli tavarühmas koolis kehtestatud õppekava alusel ja õpilase 

erivajadusega arvestades. HEV õpilaste kaasamine tavaõppesse tähendab seda, et õpe peab 

olema paindlik, õpilaste eeldustele ja vajadustele kohandatud ning see peab haarama 

õpilast lisaks õppetööle ka kõigisse teistesse tegevustesse koolis. 

3.2  Algatus õpilase HEV väljaselgitamiseks ja tugimeetmete rakendamiseks tuleb üldjuhul 

õpilase rühmajuhatajalt. 
3.3  Tugiteenuste rakendamine fikseeritakse direktori käskkirjaga. 

3.4 Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool esmatasandi ennetuse 

põhimõttest, kus põhirõhk on rühmatasandil tehtaval tööl õpilase individuaalsuse varajasel 

toetamisel ning tema erivajaduste märkamisel ja rühmas tehtava õppetöö 

diferentseerimisel. 

 

4 ÕPIRASKUSTE AVASTAMINE JA HEV ÕPILASTELE ETTENÄHTUD 

TUGIMEETMED 

 

1.1. Õpilase arengu toetamiseks ja probleemide ennetamiseks on  järgmised võimalused: 

  arenguvestlused arengupotentsiaali väljaselgitamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks; 

  individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine; 

  aineõpetajate konsultatsioonid; 

  täiendav õpiabi õppeaasta lõpus. 

1.2.  Puudulikult edasijõudvad õpilased 
 



1.2.1. Eesmärgiks on selgitada välja õpilase puudulikult omandatud ainealased 

teadmised, oskused ja vilumused ning toetada õpilast nende omandamisel. 

Tegevused: 

 õpilaste erinevaid võimeid arvestav diferentseeritud õpetamine ja hindamine, õpilase  

esmane toetamine ainetunnis (nt erineva tasemega ülesanded, täiendavate 

õppevahendite kasutamise võimalus jm; 

 õpetaja juhendatud ainealane konsultatsioon. Ainealast konsultatsiooni on õigus saada 

kõikidel õpilastel, kui nad seda vajavad (on puudunud, ei ole ainest aru saanud jne). 

Õpetajate konsultatsiooniajad on üleval kooli koduleheküljel ja teadetetahvlil. 

Konsultatsiooni ajal on õpilastel võimalus sooritada tegemata või puudulikult sooritatud 

õppetöid.  

 Konsultatsioonitunnid õpilasele, kellel on õppemoodulis välja pandud „puudulik“ või 

„nõrk“ 

 

1.3. Psüühika ja käitumishäiretega õpilased 

 

1.3.1. Eesmärk: käitumishäirete põhjuste väljaselgitamine, õpilaste nõustamine. 

Tegevused: 

1.3.2. õpilaste vaatlus ja nende käitumise iseärasuste märkamine (tähelepanu defitsiit, 

hüperaktiivsus, agressiivsus, tõrjutus, hirmud, distsipliininõuete eiramine, 

hulkumine); 

1.3.3. probleemvestlused õpilastega, probleemi arutamine koolis ümarlauas; vajadusel 

erialaspetsialistidega konsulteerima suunamine. 

 

1.4. Nõrga tervisega õpilased 

1.4.1. Eesmärk: Vajaliku informatsiooni saamine arstidelt ja muutuste märkamine 

õpilaste tervises, koolis edasijõudmises, käitumises 

 

5 JUUKSURITE ERAKOOLI MARIDEL TUGISÜSTEEMID JA NENDE 

RAKENDAMISE KORD 
 

Tugiteenused Sihtgrupp/selgitus Alus  

Kelle otsus? 

Tugiteenust 

pakuvad 

Esmane 

toetamine ehk 

õpiabi 

ainetunnis 

Õpilaste erinevaid võimeid arvestav 

diferentseeritud õpetamine ja 

hindamine (nt erineva raskusastmega 

ülesanded, täiendavate 

õppevahendite kasutamise võimalus, 

rohkem aega teadmiste ja oskuste 

omandamiseks, erinev õppevara ja 

õppematerjalid jm). 

Õpetaja otsus Aineõpetajad 



Ainealased 

konsultatsiooni-

tunnid 

Õpilastele, kellel tekib ajutine 

mahajäämus eeldatavate 

õpitulemuste saavutamisel või kes 

vajab spetsialisti juhendamist enne 

tähtsat tööd või ainealast võistlust. 

Aineõpetajate konsultatsioonide ja 

järeleaitamistundide toimumise ajad 

on üleval kooli infostendil ja 

kodulehel. 

Õpetaja otsus Aineõpetajad 

Täiendav õpiabi 

mooduli või 

õppeaasta lõpus 

 Mooduli jooksul tekkinud 

võlgnevuste tõttu õppetöös 

määratakse õpilasele täiendav õpiabi. 

Sooritamata jäänud täiendavad 

õpiabid tuleb likvideerida kahe 

nädala jooksul pärast mitterahuldava 

moodulihinde saamist või 

mooduliihinde mitte väljapanemist 

või siis õppeaasta lõpul täiendava 

õppetöö käigus 

Õpetaja otsus 

 

Tööd 

koordineerib 

direktor. 

 

Aineõpetajad 

Individuaalne 

õppekava 

Individuaalne õppekava (IÕK) on 

HEV õpilaste jaoks riiklikes 

õppekavades sätestatud korras 

koostatud õppekava, mis loob 

õpilasele tingimused võimete-

kohaseks õppimiseks ja arenemiseks. 

IÕKd võib rakendada ühes või 

mitmes aines ja  IÕK rakendamise 

otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.  

 IÕK on vajalik teatud 

õppeaines tekkinud ajutiste 

õpiraskuste ületamiseks, 

õppesisu lihtsustamiseks, 

Individuaalse 

õppekava 

vajalikkus 

otsustatakse 

ümarlauas 

aineõpetajate 

ettepanekul.  

Direktori 

käskkiri 

 

Aineõpetajad 



suurendamiseks või 

hindamisaluste muutmiseks.  

 Kui õpilane vajab IÕKd 

kindlas aines, võetakse 

arvesse õpilase koolisiseste 

uuringute kokkuvõtet ja 

sellest lähtuvalt koostab 

aineõpetaja IÕK konkreetses 

aines ja kindlaks 

õppeperioodiks kaasates 

töösse õpiabirühma õpetaja ja 

õpilast.  

 IÕK koostatakse kõigis 

õppeainetes tavaklassi 

tingimustes lihtsustatud õppe 

tasemel õppivatele õpilastele. 

 IÕK vajalikkus otsustatakse 

ümarlauas aineõpetajate 

ettepanekul 

 Aineõpetaja algatusel võib 

määrata IÕK-a õpilasele, 

kellel on pärast täiendavat 

õppetööd pandud välja kuni 

kahes aines aastahinne „nõrk“ 

või „puudulik“  ja kursuse 

kordama jätmine ei ole 

põhjendatud.  

 IÕK koostatakse ka andekale 

õpilasele 

 

Andekas õpilane Töös andeka õpilasega korrastab 

õpetaja regulaarselt õppekavas 

määratletud tegevusi nii, et andekad 

Aineõpetaja, 

ümarlaud.  

Andeka lapse 

väljaselgitamisele ja 

erivajadusele 



õpilased saaksid töötada tempos ja 

tasemel, mis vastab nende võimetele, 

julgustavad õpilasi silma paistma, 

olema loovad ja tootlikud.  

Andekale õpilasele koostatakse tema 

arengu toetamiseks vajadusel IÕK 

ning rakendatakse täiendavat 

juhendamist aineõpetaja poolt või 

teiste vastava valdkonna 

spetsialistide poolt.  

Andekat õpilast innustab aineõpetaja 

osalema ainevõistlustel, 

konkurssitdel, projektitöödes. 

Andeka õpilase toetamine ainetunnis:  

 keerukama raskusastmega ja 

ainekava laiendavate 

ülesannete lahendamine 

 teise õppija õpetamine 

 õpetaja abistamine 

lisamaterjalide 

ettevalmistamisel 

Andeka õpilase tunniväline 

toetamine: 

 ettevalmistav töö 

konkurssideks 

 osalemine koolivälistel 

õpilasvõistlustel  

Direktori otsus  

aineõpetaja 

ettepanekul. 

pööravad tähelepanu 

aineõpetajad. 

 

 

 



Lisa 4 Juuksurite Erakooli Maridel praktika korraldamise ning läbiviimise 

tingimused ja kord  

 

1 Üldsätted 

 
1.1 Juuksurite Erakool Maridel OÜ (edaspidi kooli) praktika korraldamise ning läbiviimise 

tingimused ja kord sätestab praktika korralduse, sealhulgas praktikakoha sobivuse 

hindamise, praktikale suunamise, praktika juhendamise, praktikalepingu sõlmimise ja 

praktika hindamise. 

1.2 Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja 

juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise 

käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi, täiendab praktilisi oskusi ning kujundab 

hoiakuid. 

1.3 Praktika eesmärk, õpiväljundid, maht ja muud tingimused on määratud erialade 

õppekavades. 

1.4 Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse 

eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või 

ettevõttes (edaspidi praktikakoht) ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise 

vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele. 

 

2 Praktika korraldus 

 
2.1 Praktikakoha leidmine toimub kooli eestvedamisel õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös. 

2.2 Kool tagab õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohase praktika toimumise, 

praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise. 

2.3 Praktika korraldamise ja tulemusliku läbiviimise eest vastutavad praktika koolipoolne 

juhendaja, praktikaettevõte ja praktikale suunatud õpilane. 

2.4 Praktika toimub direktori käskkirjaga kinnitatud kooli praktikakorralduse kava alusel, mis 

on koostatud erialade kaupa õppegrupiti. 

2.5 Õppeaasta jooksul tehtavad muudatused kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga. IT juht 

avalikustab käskkirja kooli veebilehel järgmisel tööpäeval. 

2.6 Koolipoolse praktikajuhendaja ülesandeks on korraldada õppegrupi õpilaste praktikaks 

ettevalmistus, praktika kontrollime ja hindamine. 

2.7 Sooritamata praktika on õppevõlgnevus, mille likvideerimiseks peab õpilane leidma aja 

väljaspool õppetööd koostöös koolipoolse praktikajuhendajaga ja ettevõttepoolse 

juhendajaga. 

2.8 Sõltuvalt erialast võib õpilase suunata praktikale õppetöögraafiku välisel ajal, nt 

koolivaheajal. 

 

3 Praktika dokumentatsioon ja korraldus 

 
3.1 Praktika dokumendid on: 

 praktikaleping; 

 õpilase individuaalne praktikapäevik; 

 õpilase individuaalne praktikakava; 

 grupi praktikale lähetamise nimekiri; 

 praktikadokumentide väljaandmise kontroll-leht; 

 õpilase praktikaaruanne; 



 ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasisideleht; 

 õpilase tagasisideleht; 

 grupi praktika tulemuslikkusest koondaruanne; 

 praktika kooli koondaruanne. 

 

3.2 Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku või asutuse 

vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava 

epinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning 

praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes. 

3.3 Väljaspool Eesti Vabariiki toimuva praktika puhul vormistatakse praktikaleping ja selle 

lisad inglise keeles. 

3.4 Praktikalepingu vormistab koolipoolne praktikajuhendaja kolmes eksemplaris. 

3.5 Kooli esindaja allkirjastab lepingu kooli poolt. 

3.6 Praktikaleping sõlmitakse ettevõttega enne praktika algust. 

3.7 Õpilane tagastab ettevõtte poolt allkirjastatud praktikalepingu ühe eksemplari 

koolipoolsele praktikajuhendajale hiljemalt esimese praktikanädala lõpuks. 

3.8 Õpilase individuaalne praktikakava koostatakse lähtuvalt kooli õppekavast ja see sisaldab 

praktika eesmärke/oodatavad õpiväljundeid, ülesandeid, ja hindamist. 

3.9 Õpilane teeb iga praktika päeva kohta sissekanded individuaalsesse praktikapäevikusse 

märkides ära praktika sooritamise mahu tundides ja ülesanded, mida täitis. 

3.10 Ettevõttepoolne praktikajuhendaja kinnitab oma allkirjaga õpilase poolt tehtud 

sissekandeid individuaalses praktikapäevikus ja hindab õpilase täidetud ülesannete 

sooritamist. 

3.11 Praktika lõppedes täidab ettevõttepoolne praktikajuhendaja õpilase kohta tagasisidelehe ja 

annab praktika sooritusele hinnangu. 

3.12 Praktikaperioodi lõppedes vormistab õpilane praktikaaruande, esitab selle koos 

praktikapäeviku ja tagasisidelehtedega hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale praktika 

lõppemist koolipoolsele praktikajuhendajale. 

3.13 Praktika dokumentide vormistamine on praktika osapooltele kohustuslik. 

3.14 Praktikalepinguid ja praktika koondaruannet säilitatakse koolis 5 aastat. 

 

4 Praktika hindamine 

 
4.1 Praktika ajal rakendatakse kujundavat hindamist. Kujundava hindamise ülesanne on 

toetada praktikandi õppeprotsessi praktika ajal ja anda praktikandile tagasisidet. 

4.2 Praktikat hinnatakse kokkuvõtva hindega. Kokkuvõtva hinde ülesanne on anda praktika 

sooritusele koondhinnang. 

4.3 Kokkuvõtva hinde aluseks on : 

4.3..1 ettevõttepoolse juhendaja hinnang praktikandile; 

4.3..2 õpilase praktikaaruanne ja hinnang praktika sooritusele; 

4.3..3 praktika kaitsmine. 

4.4 Praktika hindamisel arvestatakse õpilase töössesuhtumist, töötamist ja töö tulemuslikkust: 

Hinne „5“- õpilane täidab ülesanded kohusetundlikult, töötab juhendamise järgselt 

iseseisvalt; 

Hinne „4“- õpilane täidab ülesanded hästi, valdavalt töötab juhendamise järgselt 

iseseisvalt, vajab lisajuhendamist; 

Hinne „3“- õpilane saab rahuldavalt hakkama ülesannete täitmisega, vajab 

juhendamist. 

Hinne „2“ – õpilane ei osale praktikal, ei soovi töötada. 

4.5 Võimalik on praktika arvestamine varasema õpi- ja töökogemusena (VÕTA). 



4.6 Töökogemuse arvestamise aluseks võivad olla vastavad dokumendid või sooritatud 

praktiline töö. Praktika arvestamiseks varasema töökogemusena peab õpilane esitama enne 

praktika algust taotluse ja järgmised dokumendid: 

4.6..1 töökogemust tõendavad dokumendid (töölepingu koopia) või ettevõtjana (FIE) 

tegutsemise kohta; 

4.6..2 VÕTA kooli poolt kinnitatud vormid töökogemuse arvestamise kohta (lisa 2). 

 

5 Koolipoolse praktikajuhendaja ülesanded praktika korraldamisel: 

 
5.1 Pärast kooli praktikakorralduse kava kinnitamist: 

5.1..1 võtab ühendust praktikaettevõtete esindajatega informeerides konkreetsest 

praktikaperioodist, planeeritavast õpilaste arvust, kehtivast praktikakorralduse alustest, 

tutvustab praktika eesmärki, dokumentatsiooni, hindamist jm. 

5.1..2 esitab praktikaettevõttele tutvumiseks praktikalepingu vormi ja selgitab selle täitmist. 

5.2 Üks kuu enne praktika algust: 

5.2..1 teavitab kirjalikult õppedirektorit vajadusest teha muudatused kooli praktikakorralduse 

kavasse; 

5.2..2 esitab praktikaettevõttele õpilase õpikogemuse ja eriala õppekava alusel koostatud 

individuaalse praktikakava,kokkuleppel grupijuhendajaga korraldab praktikaeelse 

seminari, kus tutvustab õpilastele kooli praktikakorraldust, ettevõtete kooliregistrit, 

Äriregistri päringu protsessi, praktika eesmärke ja ülesandeid lähtuvalt õppekavast ja 

õpilase individuaalseid eesmärke, selgitab praktikalepingu sisu ja praktika hindamise 

põhimõtteid, õpetab koostama praktika aruandeid. 

5.2..3 selgitab välja õpilaste võlgnevused. 
5.3 Kaks nädalat enne praktika algust: 

5.3..1 esitab lepingud praktikakoordinaatorile allkirjastamiseks; 

5.3..2 annab õpilastele praktikadokumendid allkirja vastu; 

5.4 Vahetult enne praktika algust: 

5.4..1 viib läbi õpilaste töötervishoiu ja tööohutuse alase juhendamise ja kannab juhendamise 

tulemused tööohutusalase juhendamise praktika päevikule; 

5.4..2 esitab praktikakoordinaatorile grupi õpilastele praktikadokumentide väljaandmise 

kontroll-lehe. 

5.5 Koolipoolne praktikajuhendaja nõustab õpilast praktikadokumentide vormistamisel. 

5.6 Õpilase osalemist praktikal kontrollib koolipoolne praktikajuhendaja, käies ettevõttes 

kohapeal vähemalt üks kord ja võttes ühendust praktikaettevõtte juhendajaga telefonitsi 

või elektroonselt vähemalt kord kahe nädala jooksul. 

5.7 Koolipoolne praktikajuhendaja kannab praktika perioodil läbiviidud kontrolltegevused 

jooksvalt praktika päevikule. 

5.8 Koolipoolne juhendaja korraldab hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale praktika lõppemist 

praktikaaruannete kaitsmise, kus kuulatakse ära õppijate praktikaaruanded ja toimub 

praktika kokkuvõttev hindamine. 

5.9 Koolipoolne praktikajuhendaja kannab praktikakaitsmise lõppedes praktika tulemused 

praktika päevikule. 

5.10 Grupi praktika tulemuslikkusest koondaruande koos praktika dokumentidega esitab 

koolipoolne juhendaja praktikakoordinaatorile kahe nädala jooksul pärast praktika lõppu. 

5.11 Koolipoolne praktikajuhendaja on kohustatud lepingutingimuste rikkumisest teavitama 

praktikakoordinaatori samal tööpäeval elektroonselt. 

5.12 Koolipoolse praktikajuhendaja kontrolltegevus on praktikakoordinaatorile praktika 

kontrollimisel aluseks. 



5.13 Praktika läbiviimist kontrollivad erialajuhid. Õigus praktika läbiviimist kontrollida on 

lisaks ka teistel kooli sisehindamise eest vastutajatel. 

5.14 Praktika lepingut rikkuva praktikaettevõttega lõpetab kool lepingu. 

5.15 Aruannete alusel koostab praktikakoordinaator kooli praktika koondaruanne ja edastab 

õppedirektorile. 

5.16 Õppedirektor esitab aruande kooli nõunike kogule hinnangu andmiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4.0 Praktikaleping 

 

TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE PRAKTIKALEPING nr ............... 

(Praktikaleping töölepingu kõrval) 

 

Käesolev kolmepoolne leping on sõlmitud programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja 

kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, 

õpipoisiõppe laiendamine" (PRÕM) raames ning Haridus- ja teadusministri 20.12.2013 

määruse nr 39„Töökohapõhise õppe rakendamise kord“ alusel. 

Lepingupoolteks on:.......................................................................................................edaspidi 

õpilane), 

.......................................................... (edaspidi kool), mida esindab keda esindab juhatuse liige 

.......................................................... 

ja .................................................................................................... (edaspidi praktikakoht), keda 

esindab 

.......................................................................................................................................................

............ 

Leping on sõlmitud arvestades, et õpilase ja praktikakoha vahel on .........................a. sõlmitud 

ka tööleping (edaspidi tööleping). 

 

1. Lepingu dokumendid 

 

1.1. Lisaks käesolevale lepingudokumendile järgivad pooled lepingulisades sätestatut: 

Lisa 1 - õppekava ...................., kood ..........................; 

Lisa 2 - moodulite rakenduskava; 

Lisa 3 - praktikakoha hindamise tulemusel koostatud kirjalik eksperthinnang; 

Lisa 4 - kooli praktikakord; 

Lisa 5 - individuaalne õppekava; 

 

2. Praktika eesmärk ja asukoht 

 

2.1. Praktika eesmärk on õppekavas sätestatud ja praktikalepingus kokkulepitud õpiväljundite 

saavutamine. Praktika läbiviimisel lähtutakse punktis 1.1 loetletud dokumentidest. 

2.2. Praktika eesmärgiks õpilase huvidest lähtuvalt on õppetöös omandatud teoreetiliste 

teadmiste praktiline rakendamine ettevõttes erialase individuaalse ja meeskonnatöö kaudu ning 

uute teadmiste ja praktiliste oskuste, tööhoiakute ja –väärtuste omandamine. 

2.3. Praktika eesmärgiks praktikakoha huvidest lähtuvalt on tulevase potentsiaalse erialase 

töötaja ettevalmistamine, samuti tema ettevalmistuse taseme kontrollimine ja hindamine. 

2.4. Praktika eesmärgiks kooli huvidest lähtuvalt on erialase õpetamise sisu täiustamine kooli 

ja praktikakoha koostöö kaudu. 

2.5. Praktika toimumise füüsiline asukoht on.............................................................................. 

 

3. Õpilase ülesanded, õigused ja kohustused 

 

3.1. Järgnevad õpilase poolt praktikakohas täidetavad tööülesanded loetakse praktika raames 

tehtavaks tööks: lisa 2. 

3.2. Õpilase praktikaülesanneteks on täita õppekava raames kooli poolt esitatud praktikaga 

seotud nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud lepingu lisas 4. 

3.3. Õpilasel on kohustus osaleda koolis toimuvas õppetöös, järgida kooli põhimääruse, 

õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning õpilane kannab 



vastutust nende rikkumise korral. 

3.4. Õpilane täidab praktika päevikut vastavalt praktikaülesannetele ning koostab praktika 

lõpus praktikaaruande. 

3.5. Õpilasel on õigus olla praktikakohas kaasatud erialasesse töösse (sh õppida tundma 

praktikakohas kasutatavat erialast tehnikat, uusimaid seadmeid, töövahendeid, abimaterjale 

jne), saada ammendavat informatsiooni erialastes küsimustes ning materjale praktikaaruande 

vormistamiseks. 

3.6. Õpilane täidab kooli ning töökohapoolse praktikajuhendaja seaduslikke korraldusi ja 

nõudmisi, samuti praktikakohas kehtestatud tööohutuse ja -sisekorra eeskirju. 

3.7. Õpilane suhtub töösse kohusetundlikult, käitub korrektselt ja viisakalt ning täidab talle 

antud tööülesandeid pühendunult ning hoolsalt. 

 

4. Praktikaperiood ja tööajakorraldus 

 

4.1. Praktika toimumisajaks loetakse järgnev periood / perioodid: .......................................... / 

individuaalses õppekavas sätestatud periood(id). Praktika mahuks ettevõttes on ............... 

akadeemilist tundi / .................... töötundi. 

4.2. Tööaja korralduses lähtutakse töölepingus sätestatust (praktikakoha tööpäevade jaotus, 

tööpäeva algus ja lõpp, vahetuste määramine jms). 

4.3. Praktikaperioodis toimuvad vaheajad (st sel ajal töötamist ei loeta praktika raamesse) 

järgnevatel perioodidel: .............................................................................. Võimalusel annab 

praktikakoht töölepingu raames õpilasele seaduses ette nähtud puhkust eelnimetatud vaheaja / 

vaheaegade kestel. 

 

5. Praktikakohapoolsed tegevused ja vastutus 

 

5.1. Praktikakoht tagab õpilasele punktis 3 sätestatud praktikaülesannetele ja tööülesannetele 

vastava sisuga praktika. Praktikakohal on kohustus tagada, et praktikaperioodil täidab õpilane 

vajalikus mahus praktika raamesse kuuluvaid ülesandeid (mitte muid võimalikke töölepingu 

raamesse kuuluvaid ülesandeid). 

5.2. Koolil on õigus vajadusel viia läbi praktikakoha täiendavat hindamist. Praktikakoht teeb 

hindamisel vajalikku koostööd (mh esitab vajalikud andmed ja dokumendid). 

5.3. Praktikakoht määrab õpilasele lepinguga juhendaja, kes: 

5.3.1 järgib õpilase individuaalset praktikakava; 

5.3.2 juhendab ja kontrollib õpilase tegevust; 

5.3.3 abistab praktikaülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni hankimisel ja 

lahtimõtestamisel; 

5.3.4 annab tagasisidet ja hindab praktika sooritust, lähtudes moodulite rakenduskavast; 

5.3.5 täidab talle kooli praktikakorras pandud kohustusi; 

5.3.6 teeb koostööd ja vahetab infot kooli poolse juhendajaga; 

5.3.7 tutvub praktika lõpus õpilase poolt vormistatud praktikadokumentidega. 

5.4. Praktikakoht tagab, et ühel juhendajal ei ole samaaegselt rohkem kui neli juhendatavat 

5.5. Praktikakoht tagab õpilase juhendamise kogu praktikaperioodi jooksul. Juhendaja 

vahetumisel 

teatab praktikakoht uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele lepingupooltele eposti 

teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul 

pärast vahetust. 

5.6. Õpilase töö hindamisel lähtub juhendaja moodulite rakenduskavast. 

5.7. Juhul, kui kool teeb ettepanekuid praktika paremaks korraldamiseks praktikakohas, viib 

praktikakoht ettepanekud võimalikul määral ja esimesel võimalusel ellu. Juhul, kui 



ettepanekut ei ole võimalik ellu viia, selgitab praktikakoht koolile selle põhjuseid. 

5.8. Praktikakoht: 

5.8.1. teostab õpilase töökohale vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja 

väljaõppe vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja praktikakoha töökorralduse 

reeglitele; 

5.8.2. kindlustab õpilasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning 

praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 

vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega samadel alustel 

5.8.3. järgib suhetes õpilasega töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni; 

5.8.4. on kohustatud mitte andma õpilasele tööülesandeid ajal, mil õpilasel on kohustus 

viibida õppetööl koolis; 

5.8.5. informeerib kooli, kui õpilane ilma aktsepteeritava põhjuseta puudub töölt. 

 

6. Koolipoolsed tegevused ja vastutus 

 

6.1. Kool tagab, et õpilasel on õppetasemele, erialale, õppekavale ja läbitud mahule vastava 

sisuga eelnev ettevalmistus. 

6.2. Kool määrab lepinguga koolipoolse praktikajuhendaja. Koolipoolne praktikajuhendaja teeb 

koostööd ja vahetab infot praktikakohapoolse juhendajaga. Koolipoolne praktikajuhendaja 

külastab õpiprotsessi jälgimiseks ning praktika õpiväljundite saavutamise tagamiseks 

praktikakohta vähemalt ühel korral praktikaperioodi vältel. 
6.3. Kool tagab praktikakohapoolsete juhendajate ettevalmistuse lähtuvalt töökohapõhise õppe 

spetsiifikast. 

6.4. Juhendaja vahetumisel teatab kool uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele 

lepingupooltele e-posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 5 

tööpäeva jooksul pärast vahetust. 

6.5. Kool koordineerib ja kontrollib koostöös praktikakohaga praktika sooritamist. 

6.6. Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane ning kooli- ja 

praktikakohapoolsed juhendajad. Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast 

kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset 

juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni 

koostamisel. 

6.7. Kool säilitab praktikaaruandes kajastuvaid võimalikke konfidentsiaalseid andmeid ja 

järeldusi praktikakoha kohta viisil, mis ei avalikusta ega kahjusta praktikakoha tegevust või 

tema ärija toomissaladust. 

 

7. Õpilase tasu 

 

7.1. Õpilasele makstakse tasu töölepingu alusel. Juhul, kui õpilase ja praktikakoha vaheline 

tööleping lõpeb, kuid lepingupooled soovivad jätkata käesoleva praktikalepinguga, lepitakse 

tasu ja muud vajalikud tingimused kokku käesoleva lepingu lisas. 

7.1 Lepingupooled on teadlikud ja arvestavad, et õpilase tasu ei või olla väiksem Vabariigi 

Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Juhul kui töötasu alammäär tõuseb ja õpilase tasu 

jääb sellest väiksemaks, tõstetakse viivitamatult ka õpilase tasu (alates alammäära tõusmisest, 

vajadusel tagasiulatuvalt). 

 

8. Kulude hüvitamine praktikakohale 

 

8.1. Kool kannab praktikakohale praktika juhendamisega seotud kulude katteks üle hüvitise 

kogusummas .......... eurot / ............... koolituskoha maksumusest. 



8.2. Ülekandmise ajad ja tingimused lepitakse kokku kas e-posti teel või lepingu lisas kahe kuu 

jooksul pärast praktika algust. 

 

9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine 

 

Leping jõustub allkirjastamisest kõigi lepingupoolte poolt. Leping kehtib praktikaperioodiks 

kokku lepitud ajal ja pärast seda kuni ajani, mil poolte kõik lepingust tulenevad kohustused 

on täidetud. 

9.2. Kui allkirjastamine toimub pärast praktikaperioodi algust, loetakse leping kehtivaks 

tagasiulatuvalt alates praktikaperioodi algusest. 

9.3. Igal lepingupoolel on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda. Praktikakoht ja kool 

peavad 

ülesütlemisest ette teatama 30 kalendripäeva, õpilane 15 kalendripäeva. Ülesütlemine toimub 

kirjaliku teatega teistele pooltele. Õpilase poolne ülesütlemine on kehtiv ka juhul, kui see on 

edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas koolile või praktikakohale 

(ülesütlemisavalduse saanud lepingupool teatab sellest viivitamatult teisele huvitatud 

lepingupoolele). 

9.4. Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui kumbki 

teistest lepingupooltest on lepingut võlaõigusseaduse mõttes oluliselt rikkunud. Ülesütlemine 

toimub kirjaliku teatega rikkunud lepingupoolele. Ülesütlev lepingupool teavitab ülesütlemisest 

ka kolmandat lepingupoolt. Oluliseks rikkumiseks õpilase poolt loetakse muuhulgas töölepingu 

seaduse § 88 lõikes 1 nimetatud rikkumisi. 
9.5. Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui ilmneb 

asjaolu, mille tõttu lepingu jätkamine on objektiivselt võimatu (nt kui õpilane 

eksmatrikuleeritakse, praktikakoht lõpetab tegevuse (ja praktikakohal pole objektiivselt 

võimalik pakkuda asenduskohta), esineb vääramatu jõu asjaolu). Sellisel juhul lõpeb leping 

hetkest, mil selle täitmine objektiivselt võimatuks muutub. 

9.6. Lepingu ülesütlemise korral loetakse leping lõppenuks kõigi lepingupoolte suhtes. 

9.7. Käesoleva lepingu lõppemine või peatumine ei mõjuta õpilase ja praktikakoha vahelist 

töölepingut, samuti ei mõjuta töölepingu lõppemine või peatumine käesoleva lepingu 

kehtivust (sellisel juhul toimitakse vastavalt punktile 7.1.). 

9.8. Juhul, kui õpilane läheb akadeemilisele puhkusele, on pikemalt haige, või tekib muu 

asjaolu, mille tõttu praktikalepingu jätkamine ei ole ajutiselt võimalik, otsustavad 

lepingupooled, kas leping peatada (ja jätkata asjaolu äralangemisel), või leping lõpetada. 

Lepingu peatamine ja lõpetamine toimub kirjaliku lepingulisaga.. 

9.9. Juhul, kui ilmnevad probleemid õpilase praktika- või õppedistsipliinis, mis seavad kahtluse 

alla õpingute eduka lõpetamise, teavitab probleemi avastanud lepingupool viivitamatult teisi 

lepingupooli ja lepingupooled teevad kolmepoolselt koostööd, et olukord lahendada. 

Lepingupooltel on õigus ka lepingu korraliseks ülesütlemiseks (vt p 9.3). Aluse olemasolul 

(nt kui õpilase tegevust või tegevusetust saab lugeda lepingu oluliseks rikkumiseks) on 

lepingupooltel ka erakorralise ülesütlemise õigus (vt p 9.4). 

9.10. Lepingut võib muuta ainult kirjalikus vormis. Selleks sõlmitakse lepingule lisa. 

 

10. Vaidlused 

 

10.1. Vaidluste korral kaasatakse kõik kolm osapoolt läbirääkimistesse, kaasates vajadusel ka 

asjassepuutuvaid spetsialiste töökohapõhist õpet koordineerivatest asutustest. 

10.2. Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus 

kooli asukohajärgses kohtus. Õpilane võib algatada kohtuasja enda valikul ka muu asukohaga 

kohtus. 



 

11. Juhendajad 

11.1. Kooli poolne praktikajuhendaja on ......................................, e-post ..........................., 

telefon.................................... 

11.2. Praktikakoha poolne praktikajuhendaja on ........................................................................, 

e-post ........................................................, telefon ......................................................... 

 

12. Poolte andmed ja allkirjad 

 

Õpilane 

Nimi .................................................. 

Isikukood .......................................... 

Elukoht ............................................. 

E-post ............................................... 

Telefon ............................................. 

Praktikakoht 

Nimi ............................................. 

..................................................... 

Registrikood: .............................. 

Postiaadress: …………………… 

…………………………………. 

E-post: ........................................ 

Telefon: ..................................... 

Arveldusarve:  

.................................................... 

Kool 

Nimi ............................................. 

..................................................... 

Registrikood: .............................. 

Postiaadress: …………………… 

…………………………………. 

E-post: ........................................ 

Telefon: ..................................... 

Arveldusarve:  

.................................................... 

   

 

Allkiri 

 

Allkiri 

 

Allkiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4.1  

PRAKTIKA PÄEVIK 
 

Juuksurite Erakooli Maridel õpilane ___________________________ 

Grupp________ 

 

Kuupäev Teostava töö kirjeldus Töö hinne Allkiri 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Hinne praktika eest: ____________________________________ 

( kirjalikult ) 

 

 

 

Ettevõttepoolne praktikajuht: _______________________ 

(ees- ja perenimi, allkiri) 

 

 

 

 



Lisa 4.2 

PRAKTIKANDI ENESEANALÜÜSI LEHT 

 
Juuksurite Erakooli Maridel õpilane ___________________________ Grupp________ 

Eriala _________________________________________________ 

 

Hinnatavad kriteeriumid 

Критерии оценивания 

Praktikandi enesehinnang ( lühikirjeldus) 

Самооценка практиканта ( краткое 

описание) 

Millistest erialastest teadmistest ja oskustest 

tundsin puudust? 

Каких знаний и навыков по специальности 

не хватает? 

 

Milliste töövahenditega töötasin? 

Какими рабочими инструментами 

работал? 

 

 

 

Milliste materjaliga töötasin? 

С какими материалами работал? 

 

 

 

Kuidas kasutasin tööaega? 

Как использовал рабочее время? 

 

 

 

Kuidas kohanesin töökeskkonnaga? 

Как освоился в рабочем коллективе? 

 

 

 

Kui iseseisev olin tööülesannete täitmisel? 

Выполнял самостоятельно рабочие 

задания? 

 

 

 

Kuidas tulin toime klienditeeninduses? 

Как действовал при обслуживании 

клиентов? 

 

 

 

Millist uut hooldustöövõtet õppisin 

kasutama? 

Какими новыми методами по уходу 

научился пользоваться? 

 

 

 

Kas täitsid praktika ülesanded? Mis jäi 

puudu? Miks? 

Выполнил задания практики? Что 

 



осталось не выполнено? Почему? 

 

 

Koostöö praktikajuhendajaga 

Совместная работа с руководителем 

Практики 

 

 

 

Minu vastutustunne tööülesannete täitmisel 

Моя ответственность при выполнении 

рабочих заданий 

 

 

 

Tööülesannete täitmise kiirus 

Скорость выполнения рабочих заданий 

 

 

 

Koostöövalmidus 

Готовность к совместной работе 

 

 

 

 

Asjakohane omaalgatus 

Соответствующая самоинициатива 

 

 

 

Suhtlemine kolleegidega 

Общение с коллегами 

 

 

 

Personali suhtumine minusse 

Отношение персонала ко мне 

 

 

 

KOKKUVÕTTEV HINNANG 

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4.3 Grupi praktikale lähetamise nimekiri 

 

OÜ JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 

 
Grupp ............................................................. 

Praktikaaeg................................................... 

Eriala .............................................................. 

Valdkond…………………………………… 

 

Jrk 

nr 

Õpilase 

eesnimi 

Õpilase 

perekonnanimi 

Praktikaettevõte Praktikalepingu nr 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Praktika koolipoolse juhendaja ees- ja perekonnanimi: 

 

 

 

Allkiri 

 

 

 

Kuupäev: 

 

 

 



Lisa 4.4 Praktikadokumentide väljaandmise kontroll-leht 

 

OÜ JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 

 

Grupp ............................................................ 

Praktikaaeg................................................... 

 

 

Jrk 

nr 

Õpilase 

eesnimi 

Õpilase 

perekonnanimi 

Kuupäev Dokumentide kättesaamist 

kinnitav allkiri 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Praktika koolipoolse juhendaja ees- ja perekonnanimi: 

 

 

 

 

Allkiri 

 

 

Kuupäev: 

 

 



Lisa 4.5 Õpilase praktikaaruanne 

 

Juuksurite Erakooli Maridel õpilase 

ees- ja perekonnanimi ……………………………………………………………………. 

Grupp ............................................................. 

1. Praktika kirjeldus: 

1.1. Praktika ettevõte…………………………….……………………………………………. 

 

1.2.Praktika läbimise aadress:……………………………..……………………………………. 

1.3. Tööperiood ettevõttes: 

Praktika periood alates ………………… kuni ………………. praktika maht ............ tundi 

1.4. Ettevõtte tegevusala, põhilised tegevused 

Сфера деятельности предприятия, основные процессы 

…………………………………………………...............…………….............................. 

…………………………………………………………………………………................. 

2. Mikrokliima töökollektiivis, milline oli meeskonnatöö, omavahelised suhted 

Микроклимат в рабочем коллективе, какой была совместная работа, отношения 

………………………...…………………………………………………………….............… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

3. Praktikal täidetud põhilised tööd : 

Основные выполненные работы на практике     Зачтено (да/нет) 

Põhiliste tööde nimetus Arvestatud (Jah/ei) 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

4. Kokkuvõttev analüüs ( milliseid oskusi said juurde, milliseid teadmisi said rakendada 

praktikas) 

Общий анализ (какие навыки приобрел, какие знания смог применить на 

практике) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Aruande esitamise kuupäev: 

 

 

 

Õpilase allkiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4.6 Õpilase tagasisideleht 

 

Juuksurite Erakooli Maridel õpilase 

ees- ja 

perekonnanimi……………………………………………………………………………. 

Grupp ………………….. 

 

Sobivus antud erialal töötamiseks ja soov jätkata õpinguid 

Соответствиe данной профессии и желание продолжать учебу дальше 

 

Kas minu teoreetiline ja praktiline ettevalmistuse tase oli piisav praktika eesmärkide 

saavutamiseks? Ettevalmistuse tugevad ja nõrgad küljed. 

Был ли достаточным мой теоретический и практический уровень подготовки к 

практике для достижения целей практики? Cильные и слабые стороны 

подготовки 

Kuidas toimus juhendamine praktika eel kooli poolt 

Как проходило руководство во время практики со стороны школы? 

5 – väga hea/отлично 

4-hea/хорошо 

3-rahuldav/удовлетворительно 

2-negatiivne/негативная 

Kuidas toimus juhendamine praktika ajal praktikakoha poolt ? 

Как проходило руководство во время практики со стороны предприятия? 

5 – väga hea/отлично 

4-hea/хорошо 

3-rahuldav/удовлетворительно 

2-negatiivne/негативная 

Praktikandi märkused ja ettepanekud praktikakorralduse kohta: 

Замечания и предложения практиканта по организации практики: 

 

 

Praktikandi allkiri 

Подпись практиканта 



Lisa 4.7 Praktikajuhendaja tagasi sideleht 

 

Juuksurite Erakooli Maridel 

õpilase ees- ja 

perekonnanimi……………………………….……… 

Grupp ………………….. 

Õpilase sotsiaalsed oskused ja isikuomadused 

Социальные и личные качества ученика 

5 – väga hea/отлично 

4-hea/хорошо 

3-rahuldav/удовлетворительно 

2-negatiivne/негативная  

 

1 Õpivalmidus Готовность к обучению 

2 Praktika eesmärkide täitmine Выполнение целей и задач практики 

 

3 Probleemide lahendamine, iseseisvus 

Решение проблем, самостоятельность 

 

4 Kiirus Скорость выполнения задания 

 

5 Koostöövalmidus (suhtlemine, usaldatavus, meeskonnatöö)  

Готовность к работе в коллективе 

 

6 Hoolikus ja täpsus Аккуратность, точность 

 

7 Ajakasutus ja täpsus (kohusetunne, enesedistsipliin) 

Использование рабочего времени, 

Ответственность, самодисциплина 

 

8 Kannatlikkus, koormustaluvus 

Терпимость, устойчивость к нагрузкам 

 



9 Sobivus antud erialal töötamiseks 

Соответствиe данной профессии 

 

Üldine hinnang praktikandile. Kas soovite jätkata temaga koostööd? 

Итоговая оценка практиканту. Желаете ли продолжить с ним совместную 

работу? 

Praktikaettevõtte juhendaja märkused ja ettepanekud praktikandi jaoks: 

Замечания и предложения руководителя практики для практиканта: 

 

Palun andke hinnang OÜ Juuksurite Erakool Maridel praktikakorraldusele (s.h. koolipoolse 

praktikajuhendajaga koostöö) 

Дайте пожалуйста оценку организации практики OÜ Juuksurite Erakool Maridel (в том 

числе совместной работе с руководителем практики со стороны школы) 

 

 Märkida X 

(Отметить Х) 

5-väga hea/отлично  

4-hea/хорошо  

3-rahuldav/удовлетворительно  

2-negatiivne/негативная  

Кui hindasite „2“, siis palun kommenteerige 

Eсли оценили на « 2» , пожалуйста прокомментируйте 

 

Praktikajuhendaja nimi, amet, telefon, 

Руководитель практики, должность, телефон, 

 

 

kuupäev ja allkiri 

дата и подпись 

 

 

 

 



Lisa 4.8 Grupi koondaruanne 

 

OÜ JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 

Grupp ............................................................. 

Praktika periood alates ………………… kuni ………………. 

Praktika pikkus tunnides: .............. tundi 

 

Jrk 

nr 

Õpilase 

eesnimi 

Õpilase 

perekonnanimi 

Praktikaettevõte Õpilase 

osalemine 

praktikal - 

tunnide 

arv 

Hinne Märkused 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Koolipoolse juhendaja kokkuvõttev analüüs grupi praktika kohta (s.t. õpilaste tulemuslikkus 

praktikal, tunnustamist väärivad ettevõtted, esinenud probleemid, praktikakoha vahetamise 

põhjused (kui on esinenud), konkreetsete praktikaettevõtetega edaspidise koostöö lõpetamise 

ettepanekud). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Praktika koolipoolse juhendaja 

 

Allkiri 

Kuupäev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4.10 Kooli koondaruanne 

 

OÜ Juuksurite Erakool Maridel 

 

 

Õppeaasta: …………………………. 

 

 

Jrk 

nr 

Grupp Praktikaettevõte Praktikaperiood Õpilasi 

praktikale 

Sooritatud 

praktika 

(õpilaste 

arv) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Peamised järeldused: 

 

 

Koostaja ees- ja perekonnanimi 

 

 

allkiri 

kuupäev 

 

 

 



Lisa 5 Juuksurite Erakooli Maridel valikmoodulite valimise kord 

 

1 Üldsätted  

 
1.1 Valikõpingute moodulid määravad teadmised ja oskused, mis toetavad ja laiendavad 

kutseoskusi või seovad lisakvalifikatsiooniga. 

1.2 Valikmoodulid võivad moodustada 15‐30% õppekava mahust. 

1.3 Valikmoodulid on õpilase poolt valitavad moodulid. 

1.4 Valikmoodulite maht ja sisu sätestatakse kooli õppekavas. 

1.5 Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid ning õigus valida valikmooduleid kooli 

teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas 

sätestatud korras 

1.6 Valikmoodulite läbimine annab õppijale lisaoskused õpitaval erialal ning loob paremad 

võimalused tööturul konkureerimiseks. 

 

2 Valiku kriteeriumid 

 
2.1 Kool teeb valikmoodulite valiku lähtudes: 

2.1..1 tööandjate/tööturu vajadusest; 

2.1..2 kool õppebaasist; 

2.1..3 vastava tasemega õpilaste olemasolust. 

2.2 Õpilasel on võimalus teha valikõpingute moodulite valikuid õppekavas ettenähtud 

moodulite nimistus ja mahus. 

2.3 Õpilase poolt valitud valikõpingute moodulid avatakse juhul kui moodulit on valinud üle 

50% õpilastest ja õpperühma suurus on vähemalt 8-10 õpilast. Selgete eelistuste 

puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodul. 

2.4 Õppeaasta sees valikkursusi vahetada ei saa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 6 Juuksurite Erakooli Maridel täiskasvanute täiendkoolituse 

õppeprotsessi korraldamise alused 

 

1 Üldsätted 
1.1 Kord on koostatud Kutseõppeasutuse seaduse, haridus- ja teadusministri määruses nr 33, 

vastu võetud 18.09.2013, Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja 

kord, haridus- ja teadusministri 28.08.2013 nr 23 Kutseõppeasutuse arendustegevust ja 

õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise 

kord ja Täiskasvanute koolituse seaduse alusel.  

1.2 Korraga reguleerimata küsimustes lähtutakse punktis 1.1 nimetatud seadusaktides 

sätestatust. 

 

2 Täiskasvanute täiendusõppe korraldamine 
2.1 Juuksurite Erakool Maridel (edaspidi Kool) korraldab täiendusõpet koolis õpetatavates 

valdkondades. 
2.2 Kool kannab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) õppekavarühmad, kus viiakse läbi 

täiendusõpet. 

2.3 Koolitus toimub kursusena või tellija soovil individuaalkoolitusena. 

2.4 Kool koostab korraldatavatele kursustele täiendusõppe õppekava. 

2.5 Täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik 

või kooli õppekava või selle osa. 

2.6 Koolil on õigus koostada õppekavasid kutsealaga seotud võtmepädevuste alaseks 

koolituseks. 

2.7 Täiendusõppe kursuse pikkust arvestatakse akadeemilistes tundides (45 minutit). 

2.8 Täiendusõppe õppekavad kinnitab kooli pidaja juhatuse otsusega. 
 

3 Täiendusõppe õppekava osalise läbimise võimalused ja tingimused 
3.1  Juhul, kui õppekava koosneb mitmetest moodulitest on osalejatel õigus valida 

konkreetseid talle sobivaid mooduleid st läbida kursuse õppekava osaliselt. 
3.2 Kursusel osaleja teavitab korraldajat oma vastavast soovist kursuse alustamisel. 

3.3 Kursuste praktilise töö korraldus, muuhulgas tööohutuse alase juhendamise kord: 

3.3..1 praktiline töö on õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, kooli 

õppelaborites, mis vastavad tervisekaitse normidele; 

3.3..2 praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või kursuse õppekavas 

määratud muus vormis; 

3.3..3 praktilise töö mahu ja tingimused määrab kindlaks kursuse õppekava; 

3.3..4 praktilise töö ajal kannavad õppijad ja õpetajad vastavat tööriietust ja turvajalatseid. 

3.4 Kursuste praktikakorraldus: 

3.4..1 Kursuste praktika e ettevõttepraktika on õppekavast tulenev töökeskkonnas juhendaja 

juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö; 

3.4..2 ettevõttepraktika mahu ja tingimused määrab kindlaks kursuse õppekava või 

hankedokumendid; 

3.4..3 ettevõte ja kooli vahel sõlmitakse koostööleping, mille allkirjastavad kooli direktor ja 

ettevõte allkirjaõiguslik isik. Koostöölepingud registreeritakse koolis ja säilitakse 

vastavalt kooli kehtivale asjaajamiskorrale; 

3.4..4 ettevõttepraktika toimub kas lektori või juhendaja juhendamisel; 

3.4..5 ettevõttepraktika võib kokkuleppel kooliga ja koolitatavatega toimuda ka 

nädalavahetustel 

3.5 Kursustel õppijate õppetööst osavõtu arvestamise alused: 



3.5..1 kursusel osalejad registreerivad osalemise kursustel osalejate registreerimislehel igal 

kursuse toimumise päeval; 

3.5..2 registreerimislehed on tunnistuste ja tõendite väljaandmise aluseks. 

 

4 Täiskasvanute täiendusõppe kursuste komplekteerimise kord 
4.1 Kõikidele kursustele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehel (www.maridel.ee), 

telefoni teel või vahetult õppekohtades. 
4.2 Tasuline täiendusõpe 

4.2..1 kursuse tutvustus - kellele mõeldud, kes saavad koolitusele kandideerida, nõuded 

õpingute alustamiseks (näiteks motivatsioonikiri, eelnevalt vajalikud teadmised ja 

oskused, haridustase jmt). 

4.2..2 nõuded kursuse alustamiseks ehk vastuvõtukorra sätestab kursuse õppekava. 

4.3  Riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT) alusel korraldatav tasuta täiendusõpe 

4.3..1 eesmärk - täiskasvanud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine. 

4.3..2 sihtgrupp on 

 erialase hariduseta täiskasvanud;  

 keskhariduseta täiskasvanud; 

 aegunud oskustega tööealine elanikkond 

4.3..1 ühe õppeaasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade 

olemasolul on võimalik osaleda rohkematel kursustel. 
4.3..2 õppekohale saamise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, 

registreerumise järjekorra number ning õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine. 

4.3..3 reeglina algab koolitusele registreerimine 1nädalat enne kursuse tutvustuses fikseeritud 

koolituse algust. 

4.3..4 kursusele registreerunutega võtab ühendust kursuse juhataja või kooli sekretär (e-posti 

või telefoni teel) ca 1 nädal enne kursuse algust – teavitab kuulumisest kursuslaste 

nimekirja ja täpsustab kursusega seonduvat. 

4.3..5 enne koolituse algust täidavad osalejad vormikohase avalduse, kus põhjendavad oma 

vajadust kursusel osaleda, kuidas plaanivad õpitut rakendada, kuidas mõjutab kursus 

nende tööalast konkurentsivõimet. 

4.4 Täiskasvanu õpilase õigused ja kohustused 

4.4..1 Kursustel õppijatel on õigus saada informatsiooni kursuste kohta ja tutvuda soovi korral 

kursuse õppekavaga, saada kursuse õppekavale vastavat koolitust. 

4.4..2 Kursusel õppijad on kohustatud: 

 täitma töötervishoiu ja tuleohutuseeskirju; 

 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus vms) vastavalt 

eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele; 

 hoidma korralikult kooli ja kaasõpilaste vara ja vahendeid ning tagastama need saadud 

seisukorras; 

 koolituse ajal välja lülitama mobiiltelefoni; 

 täitma kooli töötajate korraldusi. 

4.4..1 Kursusel õppijatel on keelatud: 

 ilmuda õppetööle narkootiliste ja uimastavate ainete, sh alkoholi, mõju all; 

 omada, tarvitada ja levitada alkoholi, narkootilisi ja uimastavaid aineid; 

 omada külm- ja tulirelvi; 

 suitsetada (sh e-sigaretid) kooli ruumides ja territooriumil. 

 

 

 

http://www.maridel.ee/


5 Täiskasvanute täiendusõppe kursuste läbiviimine 
5.1 iga kursuse läbiviimise aluseks on kooli direktori käskkiri; 

5.2 kursuste korraldamise eest vastutavad kutseõptajad; 

5.3 kursused toimuvad tellijatele sobival ajal - nii päevasel kui ka töövälisel, nädalavahetustel; 

5.4 kui õppekavas on ette nähtud nõuded õpingute alustamiseks, viiakse läbi test või proovitöö. 

 

6 Täiskasvanute täiendusõppe kursuste eest õppetasu maksmine, sellest 

vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord 

6.1 Kursuse eelarve kinnitab juhetuse otsusega kooli pidaja. 

6.2 kursused viiakse läbi lepingu, tellimuse, garantiikirja või arve alusel; 

6.3 kursuse eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu kursusel ühe osaleja kohta; 

6.4 kursuse eest tasumine toimub arve alusel koolitusel osalevale asutusele või isikule. Arve 

tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks; 

6.5 maksetähtaja ületamisel 90 päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest, 

antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks; 

6.6 koolis õpetatavates valdkondades korraldatud kursused on käibemaksuvabad; 

6.7 tasulisel kursusel õppe katkestamisel õppetasu ei tagastata. 

6.8 õppetasu on võimalik tagasi taotleda vaid juhul, kui on toimunud esimene koolituskord 

(v.a kursused, mille maht on kuni 8 tundi) ja kui inimesel on kursuse katkestamiseks 

erakorralised põhjused (haigestumine jm). Tagasimakse taotlus esitatakse kirjalikult kooli 

direktorile; 

6.9 pikemate kursuste puhul on kokkuleppel kooli direktoriga võimalik tasuda õppetöö eest 

osade kaupa, kuid viimane osa peab olema makstud 3 päeva enne kursuse lõppu; 

6.10 kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 5 (viis) osalejat on üldjuhul võimalik 

saada koolituse hinnast 5% soodustust. 

6.11 Koolitataval, kes osaleb aasta jooksul sama valdkonna kahel järjestikusel vähemalt 40 – 

tunnisel kursusel, on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust. Soodsamat 

koolitushinda pakub kool juhul, kui tellitakse soovitud kursus kogu grupile. 

6.12 RKT raames korraldatud koolitused on koolitatavatele tasuta. 

 

7 Kvaliteedi tagamise alused  
7.1 Juuksurite Erakool Maridel lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse 

seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest 

„Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Juuksurite 

Erakooli Maridel õppekorralduseeskirjast. 

 

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine. 

7.2 täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning 

haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise 

tingimused ja kord“ esitatud nõuetele. 

7.3 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav 

kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa. 

7.4 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine. 

7.5 Täiendusõppe õppekavas määratakse kindlaks: 

 

7.5..1 õppekava nimetus; 

7.5..2 õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International 

Standard Classification of Education, UNESCO; 1997); 

7.5..3 õppekava koostamise alus; 



7.5..4 õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral 

ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht; 

7.5..5 kasutatava õppekeskkonna kirjeldus; 

7.5..6 sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite 

saavutamisel; 

7.5..7 õppe eesmärk; 

7.5..8 õpiväljundid; 

7.5..9 õppe sisu (teemad ja alateemad); 

7.5..10 kasutatavad õppemeetodid; 

7.5..11 iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend; 

7.5..12 nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid; 

7.5..13 koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus; 

7.5..14 õppekava kinnitamise aeg. 

 

8 Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine 
8.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega 

koolitajad. 
8.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus. 
8.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades. 
8.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. 

 

9 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine. 
9.1 Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse 

läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. 

Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega praktikabaasides. 
9.2 Juuksurite Erakooli Maridel koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 
Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord. 

9.3 Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid ja õpetajad õppijatelt suulist tagasisidet, 

mille põhjal viiakse vajadusel ellu muudatused koolituse korralduses. 
9.4 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe. Tagasiside sisaldab küsimusi 

koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid 

analüüsitakse ning tulemuste põhjal tehakse vajadusel parendused edasistes koolitustes. 
9.5 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood 

on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete 

kaitse seaduse § 6 alusel. 

9.6 Täiskasvanute täiendusõppe koolituste dokumentatsiooni säilitatakse vastavalt kooli 

asjaajamiskorrale. 

 

10 Täiskasvanute täiendusõppe kursuselt väljaarvamise kord 
10.1 Õppija väljaarvamine tähendab tema kustutamist kursuse õppijate nimekirjast. 

10.2 Õppija kustutamine kooli nimekirjast vormistatakse direktori käskkirjaga. 

10.3 Õppija kustutamine kursuse õppijate nimekirjast võib toimuda: 

10.3..1 kooli algatusel seoses õppekava täitmisega täies mahus; 

10.3..2 õppija omal soovil (vastava avalduse esitamisel kooli direktorile); 

10.3..3 enda kohta teadlikult valeandmete esitamise korral; 

10.3..4 õppija tervisliku seisundi sobimatuse korral arstliku hinnangu alusel; 

10.3..5 kooli sisekorraeeskirjade ning käitumisreeglite vastu eksimisel; 

10.3..6 õppija surma korral. 



10.4 Õppijale väljastatakse kooli tunnistus tulenevalt õpiväljundite saavutamisest ja 

registreeritakse kooli poolt väljastatavate tunnistuste registris. 

10.5 Tunnistus antakse õppijale allkirja vastu või edastatakse tähitud kirjaga posti teel kursusel 

osaleja nõudmisel peale kursuse lõppu. 

10.6 Kursuse lõpetaja soovil lisab kool tunnistusele kursuse õppekava. 

10.7 Tõend väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus saavutatuse hindamist ei toimunud või 

õppija neid ei saavutanud. 

 

11 Täiskasvanute täiendusõppe kursuste dokumentatsiooni säilitamine 
11.1 RKT kursused 

11.1..1 käskkirjad 

11.1..2 kursustel osalejate nimekirjad; 

11.1..3 osalemise avaldused; 

11.1..4 väljastatavate tunnistuste register; 

11.1..5 õppekavad; 

11.1..6 kursustel osalejate registreerimislehed iga koolituskorra kohta; 

11.1..7 tunnistuste väljaandmise register; 

11.1..8 tagasisidelehed; 

11.1..9 kuluaruanded. 

11.2 RKT kursuste dokumente säilitatakse kooli arhiivis. 

11.3 Muude täiendusõppe kursuste dokumente säilitatakse 1 – 5 aastat vastavalt kooli 

asjaajamiskorrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 7 Juuksurite Erakooli Maridel õppetöö päeviku täitmise kord 

 

1. Üldsätted  
1.1. Õppetöö päevik (edaspidi päevik) on õppetöö dokument, milles peetakse arvestust 

õpilaste õppetegevuse ja õpitulemuste üle õppegruppide kaupa. 

 

2. Õppetöö päeviku täitmise kord 
2.1. Õpetaja teeb päevikusse sissekanded samal päeval, kui toimub õppetöö, puudujate ja 

hilinejate märkimine toimub õppetöö toimumise ajal. 

2.2. Õpetaja vastutab sissekannete õigsuse eest ja sisestab päevikusse järgmised andmed: 

2.2.1. õpilaste nimed; 

2.2.2. tunni toimumise kuupäev ja tunnikirjeldused (tunni sisu); 

2.2.3. õpilaste puudumised märkega ”-„ ja hilinemised märkega „+”: 

2.2.4. märkused ja/või kiitused õpilastele; 

2.2.5. õpilaste hinded; 

2.2.6. kodused ülesanded ja iseseisva töö; 

2.3. Õpetaja teeb õppetöö päevikusse sissekanded õppetöö toimumise päeval. 

2.4. Õpetajad kannavad päevikusse hiljemalt iga nädala lõpus õpilase puudumise põhjuse. 

2.5. Praktikahinded sisestab koolipoolne praktikajuhendaja vastavalt õppekavale. 

2.6. Direktor kontrollib päevikute nõuetekohast täitmist, vajadusel annab tagasiside 

puudustest ning nõustab õpetajaid probleemide korral. 

2.7. Õpetaja kannab hinded päevikusse hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul, kirjalike tööde 

puhul 3 tööpäeva jooksul. 

2.8. Õpetaja kannab hinded päevikusse selle kuupäeva lahtrisse, millal hindamine toimus. 

2.9. Päevikusse kantud hinnet ei tohi kustutada ega tagasiulatavalt alandada. 

2.10. Mooduli kokkuvõtva hinde kannab päevikusse mooduli eest vastutav õpetaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 8 Juuksurite Erakooli Maridel praktilise töö läbiviimise kord. 

 

1. Üldsätted 
1.1. Õppekeskkonnas toimuva praktilise töö eesmärk on õpitud võtmepädevuste ja 

kutsealaste teadmiste rakendamine õppekeskkonnas, esmaste praktiliste oskuste ja 

vilumuste omandamine. 

1.2. Praktilise töö mahud on määratud õppekavades. 

1.3. Praktiline töö toimub vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. 

1.4. Praktiliste tööde õpiväljundite saavutatust hinnatakse. Positiivse hinde saamiseks peab 

õpilane sooritama praktilise töö 100% ulatuses. Erandkorras võib praktilise töö lugeda 

sooritatuks, kui õpilane on mõjuva põhjusega puudunud kuni 25% praktilise töö 

mahust, kuid tööülesanded on täidetud ja õpiväljundid saavutatud. 

1.5. Praktilise töö üldise korralduse eest vastutab kutseõpetaja, praktilise töö vahetu 

toimumise eest tunnijaotuskavaga määratud praktilise töö juhendaja. 

1.6. Praktilise töö sooritamise kohta teeb õpetaja sissekanded õpperühma õppetöö 

päevikusse. 

 

2. Praktilise töö läbiviimise kord. 
2.1. Kutseõpetaja viib läbi praktilisele tööle asuvate õpilaste esmase ja täiendava 

tööohutuse ja töötervishoiu alase juhendamise töökohal ning registreerib juhendamise. 

Õpilane kinnitab juhendamist oma allkirjaga. 
2.2. Praktilise töö juhendaja kavandab/valmistab ette vajaminevad juhendid, eelarve, 

vahendid ja materjalid koostöös kooli direktoriga. 

2.3. Õpilane kannab praktilise töö sooritamisel töökeskkonna ja töötervishoiu nõuetele 

vastavat riietust ja jalanõusid. Nende olemasolu ning korrasoleku eest vastutab õpilane. 
2.4. Kutseõpetaja tutvustab enne praktilise töö algust õppijatele töökorraldust ja 

hindamiskriteeriume. 

2.5. Praktilist tööd viiakse läbi tööjuhendite alusel ja hinnatakse vastavalt mooduli 

rakenduskavale. 

 

3. Tööohutuse alase juhendamise kord 
3.1. Praktilisel tööl viibimise ajal laieneb õpilasele Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. 

3.2. Kool tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. 

3.3. Esmane tööohutuse alane koolitus antakse õpilasele õppekava vastava mooduliga. 

3.4. Iga järgneva praktilise töö mooduli sissejuhatus sisaldab endas täiendavat töötervishoiu 

ja tööohutuse alast juhendamist, mille viib läbi praktilise töö juhendaja. 

3.5. Tööohutuse alane väljaõpe kajastatakse Õpilase töötervishoiu- ja tööohutusalase 

juhendamise registreerimise päevikus ja kinnitatakse õpilase ja juhendaja allkirjadega. 

3.6. Tööohutuse alane täiendjuhendamine toimub iga õppeaasta alguses ja jooksvalt. 

 


