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1. Üldsätted 

 

1.1. Õppekorralduseeskiri (edaspidi ÕKE) on OÜ Juuksurite Erakooli Maridel (edaspidi 

erakool) õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument. 

Õppekorralduseeskirjas  sätestatakse erakooli üldnõuded, õpetajate ja õpilaste 

õppetööga seonduvad õigused ja kohustused, õpilaste vastuvõtu, õpilaste nimekirja 

arvamise, nimekirjast väljaarvamise  ehk  kustutamise, nimekirja taasarvamise ja 

akadeemilise puhkuse kord, kursuse- ja  lõpueksami sooritamise  kord ning muud 

õppetööga seotud üldreeglid. 

1.2. Õppekorralduse eeskirja ja selle muudatused kooskõlastab kooli  nõukogu. ÕKE 

läbivaatamine toimub  kord aastas ja vajadusel korrigeeritakse seda iga õppeaasta 

algul. Kõikidel pedagoogidel ja õpilastel on  võimalik esitada ÕKE muudatuste 

ettepanekuid  kooli nõukogule. 

1.3. Õppekorralduseeskirja rakendamiseks vajalikud korrad ja juhendid esitatakse 

õppekorralduseeskirja lisadena. 

1.4. Õppekorralduseeskiri on kättesaadav direktori ja juhatuse liikmete  kabinetis ja 

kooli sekretäri toas. 

 

2. Õppekorralduse alused 

 

2.1. Õppekorraldus põhineb õpilaste vabal tahtel osaleda õppetegevuses ja sellest 

tulenevatel kohustustel omandada õppekavaga määratletud ainetes teoreetilised 

teadmised ja praktilised oskused. 

2.2. Koolis omandatakse kutseõpe põhi- ja keskhariduse baasil. 

2.3. Õppetöö toimub koolipõhise ja töökohapõhise õppe vormis. 

2.4. Eesti kutsehariduse arvestuspunkt(edaspidi EKAP) on õppemahu arvestusühik, mis 

näitab õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks kuluvat hinnangulist 

õpilase töö mahtu. Üks EKAP vastab reeglina 26 tunnile õpilase tööle teadmiste ja 

oskuste omandamisel. 

2.5. Riiklik õppekava  on kutsekeskhariduse õppekava koostamise alusdokument,  mis 

määrab kindlaks õppe eesmärgid ja ülesanded, saavutatavad õpiväljundid  ja seosed 

Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga. 

2.6. Nominaalne õppeaeg  – õppekava täitmiseks ette nähtud arvestuslik aeg. 
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2.7. Õppetöö koolis on tasuline. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli omanik. 

 

3. Õppevorm 

 

3.1. Õpe toimub statsionaarse õppe vormis. 

3.1.1. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole 

õppekavajärgsest õpingute mahust. 

3.2. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks. 

3.2.1. Koolipõhise õppevormi puhul on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust. 

3.2.2. Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika 

ettevõttes või asutuses (praktikakohas) moodustab vähemalt kaks kolmandikku 

õppekava mahust. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii 

kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas 

kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast üle 

jäävas mahus toimub õpe koolis. 

 

4. Õppekava 

 

4.1. Õppetöö koolis toimub kutseõpe põhi- ja keskhariduse baasil õppekava alusel. 

Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab õpingute nominaalse õppeaja,  

õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete valikuvõimalused ja tingimused, erialad, 

millele õppekava raames saab spetsialiseeruda, kooli lõpetamiseks esitatavad 

nõuded ning väljastatavate tunnistuste nimetused. 

4.2. Kooli õppekava ja selles tehtavad muudatused kinnitab erakooli pidaja ning 

õppekava kantakse koolitusloa väljaandmisel Eesti Hariduse Infosüsteemi. 

Õppekava ja selle  muudatused  registreeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumis 

vastavalt kehtivale korrale. Õppekava vastab kutseharidusstandardile. 

4.3. Õppekava täitmine jooksval õppeaastal toimub direktori poolt kinnitatud 

tunniplaani alusel. 

4.4. Kool koostab õppekavad kindlale kvalifikatsioonitasemele iga kutse- või eriala 

kohta, mida koolis on võimalik omandada. 

4.5. Kooli õppekava, mis on eelnevalt kooskõlastatud nõukoguga, kinnitatakse kooli 

direktori käskkirjaga. 

4.6. Õppekava koosneb moodulitest. 

4.7. Moodulid jagunevad põhiõpingute, valikõpingute ja üldõpingute mooduliteks. 
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4.8. Põhiõpingute moodulitega määratakse kutse-, eri- ja ametialal tegutsemiseks 

vajalikud õpiväljundid ja kohustuslikud spetsialiseerumisvalikud. Põhiõpingute 

moodulitesse lõimitakse võtmepädevuste alaseid õpiväljundeid mahus ja valikus, 

mis on vajalik asjaomase kvalifikatsiooni omandamiseks. 

 Valikõpingute moodulitega määratakse õpiväljundid, mis toetavad ja laiendavad 

kutseoskusi või seonduvad täiendava kutse või osakutsega.  

Üldõpingute moodulitega määratakse kõigi kutsekeskhariduse õppekavade ühised 

võtmepädevuste õppe õpiväljundid. 

4.9. Mooduli rakenduskava 

4.9.1. Mooduli rakenduskava on õppekava rakendamise ehk õppekaval 

õppekasvatustöö läbiviimise alusdokument, mis koostatakse igale kooli õppekavale ja 

hõlmab kõiki õppekava mooduleid. 

4.9.2. Mooduli rakenduskava vormistatakse õppekava iga mooduli kohta. Konkreetset 

moodulit käsitleva osa moodulite rakenduskavas koostavad selle rakendamisega 

seotud õpetajad. 

 

 

5. Õpilaste vastuvõtt 

 

5.1. Õpilaste kooli vastuvõtmine toimub vastavalt kooli direktori poolt kinnitatud 

Juuksurite Erakool Marideli õpilaste vastuvõtu korrale. 

5.2. Vastuvõtukomisjon töötab direktori käskkirjaga kinnitatud Juuksurite Erakool 

Marideli vastuvõtukomisjoni töökorra alusel. 

5.3. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab Kooli määratud tähtajaks kirjalikult 

oma Kooli õppima asumise.  

5.4. Õpingud katkestanud õppija võib taotleda enda Kooli ennistamist. Koolil on õigus 

jätta õpingud katkestanud õppija kooli ennistamata. 

5.5. Vähemalt õppetöö alguseks kannab õppesekretär Kooli direktori  käskkirja alusel 

õpilaskandidaadid Kooli õpilaste nimekirja, lähtudes vastuvõtuvestluste 

protokollidest ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.  

5.6. Õppesekretär registreerib vastuvõetud õpilased  Eesti Hariduse Infosüsteemis 

(EHIS). 
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6. Erivajadustega õpilaste vastuvõtt ning individuaalse õppekava koostamise alused 

 

6.1. Erivajadusega õpilasele loob kool tingimused kutseõppeks ja eeldused tööturule 

sisenemiseks, arvestades ressursside piisavust, õppekorralduse optimaalsust, 

võimaluste piires õpilase soove ja erivajaduse spetsiifikat. 

6.2. Vajadusel koostatakse individuaalse õppekava järgi õppijale individuaalne õppetöö 

graafik. 

6.3. Individuaalne õppetöö graafik sisaldab õppija koostatud ja pedagoogidega 

kooskõlastatud ajakava ning selle kinnitab direktor käskkirjaga. 

6.4. Erivajadustega õpilasele määratakse direktori käskkirjaga tugiisik. 

       6.5.  Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha 

koostöös. 

 

7. Õpilaspiletite väljaandmine 

 

7.1. Õppija saab õpilaspileti direktori käskkirja alusel pärast tema arvamist kooli õpilaste 

nimekirja. 

7.2. Õpilaspiletid valmistab ette väljaandmiseks ja kehtivuse pikendamiseks kooli 

sekretär. 

7.3. Õpilaspileti ja õpilaspileti duplikaadi väljaandmise ning tagastatud õpilaspiletite 

hävitamise korraldab kooli sekretär. 

7.4. Õpilaspilet tagastatakse koolile kooli lõpetamisel ja koolist lahkumise korral. 

 7.5.   Õpilaspileti korduva väljaandmise eest tasub õpilane õpilaspileti väljaandmisega 

seotud kulud, mille määraks on kehtestatud 2,00 eurot. 

 

8. Õpilase arvamine õpilaste nimekirja 

 

8.1. Õpilase vastuvõtmisel lähtutakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õpilaste 

kutseõppeasutusse vastuvõtu korrast, erakooli õppekorralduseeskirjast ning 

vastuvõtukomisjoni töö  ja uute õpilaste vastuvõtu korrast. 

8.2. Kõigil keskharidusega Eesti kodanikel ja elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne 

õigus  kandideerida õppekohtadele Juuksurite Erakoolis Maridel. 

8.3. Kooli kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

8.3.1. isiklik avaldus; 
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8.3.2. passi koopia; 

8.3.3. põhi- ja keskhariduse tunnistus ja hinneteleht; 

8.3.4. 2 fotot 3 x 4; 

8.3.5. arstitõend; 

8.4. Kooli sisseastumisel tuleb läbida vestlus. 

8.5. Koolis õppimine on tasuline, õppemaksu leping sõlmitakse erakooli pidaja ja õpilase 

vahel  vahetult pärast õpilase arvamist õpilaste nimekirja. 

8.6. Õpilane arvestatakse kooli nimekirja  direktori käskkirjaga. 

8.7. Kooli õppekorralduse järgimine on õpilasele kohustuslik. 

8.8. VÕTA. Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid, töökogemust ning õppeaineid 

tunnustab kool individuaalses korras  kooli nõukogu otsusel. Tunnustamist taotlev 

õpilane esitab taotluse koos eelnevaid õpinguid kinnitavate dokumentidega kooli 

sekretärile. Tunnustamise otsuse märgib direktor õpilase taotlusele ning  tehakse 

teatavaks õpilasele. 

8.9. Õppeaasta kestel võib õpilasi õppurite nimekirja arvata  vabade õppekohtade 

olemasolul. 

8.10. Õpingute pikendamine (õppe lõpukuupäeva edasilükkamine) on võimalik ainult 

akadeemilise puhkuse tõttu. 

 

9. Õpilase staatus, õigused ja  kohustused 

 

9.1. Õpilasel on õigus: 

9.1.1. tutvuda enne kooli õppima asumist õppekavadega, kooli põhimääruse, ning 

sisekorra- ja  õppekorralduseeskirjaga; 

9.1.2. nõuda õppekavajärgset õpetust; 

9.1.3. saada konsultatsioone; 

9.1.4. 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. 

9.1.5. osaleda õpilasomavalitsuse töös; 

9.1.6. saada õpilaspilet. 

9.2. Õpilasel on kohustus: 

9.2.1. järgida seaduste, kooli sisekorra- ja  õppekorralduse eeskirjade ning kooli 

põhimääruse nõudeid; 

9.2.2. hoida kooli kasutuses olevat vara ja hüvitada enda poolt nimetatud varale 
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tekitatud kahju; 

9.2.3. hoida kooli head mainet; 

9.2.4. osaleda aktiivselt õppetöös ja sooritada õigeaegselt ettenähtud arvestused ja 

eksamid; 

9.2.5. mitte häirida õppetöö läbiviimist. 

 

10. Pedagoogi staatus,  õigused ja kohustused 

 

10.1. Pedagoogi ülesanne on õppetöö korraldamine ja läbiviimine, enesearendamine ja 

õpilaste  juhendamine, et   tagada koolile seatud eesmärkide täitmine. 

10.2. Pedagoogide konkreetsed ametialased kohustused, õigused ja vastutus määratakse 

kindlaks nende töölepingus ja ametijuhendis ning need on kooskõlas töösuhteid 

reguleerivate õigusaktidega. 

 

11. Akadeemiline puhkus 

 

11.1. Õpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel  raviarsti või 

meditsiiniasutuse tõendi esitamisel kuni kaks aastat, kaitseväeteenistuse puhul 

kaitseväe tegevteenistusse kutse esitamisel kuni üks aasta,  lapse hooldamiseks 

lapse sünnitunnistuse esitamisel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. 

11.2. Õpilane võidakse lubada kuni üheks aastaks akadeemilisele puhkusele  isiklikel 

põhjustel  avalduse esitamisel.  Isiklikel põhjustel ei lubata akadeemilisele 

puhkusele õppevõlgnevusi omavat õpilast. 

11.3. Akadeemilise puhkuse taotlemiseks esitab õpilane  kooli direktorile kinnitamiseks 

avalduse. 

11.4. Akadeemilise puhkuse katkestamine ja lõpetamine toimub õpilase avalduse alusel. 

11.5. Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad kooli õpilaste hulka. Akadeemilise puhkuse 

ajal on lubatud sooritada võlgnevusi arvestuste eest. 

  

12. Õpilase õpingute lõpetamine ja õpilase väljaarvamine nimekirjast 

 

12.1. Õpilase väljaarvamine õppurite nimekirjast õpilase initsiatiivil toimub direktorile 

esitatava avalduse alusel: 

12.1.1. omal soovil; 

12.1.2. seoses teise kooli õppima siirdumisega. 
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12.2. Õpilase väljaarvamine õppurite nimekirjast kooli algatusel toimub  direktori käskkirja 

alusel: 

12.2.1. seoses õppekava täitmisega täies mahus; 

12.2.2. edasijõudmatuse tõttu - õpilane arvatakse välja õppurite nimekirjast 

õppekava mittetäitmise (edasijõudmatuse) tõttu pärast ühe ja sama eksami 

või arvestuse kolmekordset mittesooritamist või juhul, kui sooritatud 

arvestuste maht on väiksem kui  75% normatiivist (arvestuslikust mahust); 

12.2.3. vääritu käitumise tõttu (teiste õpilaste eest teadmiste kontrolli sooritamine, 

tahtlikult toime pandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine, 

dokumentide võltsimine, sisekorra- ja õppekorralduseeskirjade jämeda 

rikkumise korral); 

12.2.4. õppemaksu  tähtajaks tasumata jätmine. 

12.3. Lõputunnistuse vormistamise aluseks on õppekava täitmise põhjal välja antud 

direktori käskkiri. 

12.4. Lõputunnistus kiitusega (cum laude) antakse õpilasele: 

12.4.1. kes läbis õppekava täies mahus- sooritas kohustuslikud eksamid, 

arvestused, õppepraktika ning kaitses lõputöö; 

12.4.2. kes sooritas kõik  arvestused ja lõputöö hindele 5. 

 

13. Õpilaste nimekirja taasarvamine 

 

13.1. Taasarvamist õpilaste nimekirja taotletakse isikliku avalduse alusel ja vormistatakse 

direktori käskkirjaga. Taasarvamine kooli nimekirja on võimalik 3 aasta jooksul 

alates õpingute katkestamise päevast. 

13.2. Vääritu käitumise või õppemaksu tähtajaks tasumata jätmise tõttu väljaarvatud 

õpilane ei saa taotleda kooli õppurite nimekirja taasarvamist. 

 

14. Õppekava täitmine 

 

14.1. Õppekava täitmine täies mahus on aluseks kooli lõputunnistuse väljastamiseks. 

Lõputunnistuse vorm kehtestatakse Haridus-ja Teadusministeeriumi  poolt. 
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15. Õppetöö vormid 

 

15.1. Õppetöö toimub auditoorse, iseseisva töö ning praktika vormis. Auditoorne töö 

toimub loengute, seminaride, praktiliste tundide ja muus ainekavaga määratud  

vormis. Iseseisev töö seisneb õpilase iseseisvas teadmiste ja oskuste omandamises. 

15.2. Auditoorse ja iseseisva töö suhe konkreetses õppekavas on  määratud õppekavaga. 

15.3. Praktika eesmärk on omandada kutsealased oskused ja vilumused. Praktika viiakse 

läbi koolipraktika vormis kooli õppesalongis ning ettevõttepraktikana ettevõtetes. 

15.4.   Õppetööst osavõtu kohta tehakse  märge õppetöö päevikusse ja praktika 

päevikusse. 

 

16. Tunniplaan 

 

16.1. Tunniplaan on õppekorralduse alusdokument, mis koostatakse lähtuvalt 

õppetöögraafikust ja tunnijaotuskavast. 

16.2. Tunniplaan on igapäevase õppetöö toimumise alus, mis koostatakse vähemalt üheks 

õppeperioodiks. Tunniplaan võimaldab saada informatsiooni mooduli ja/või teema 

nimetuse, õpetaja nime, tunni toimumise aja ja koha kohta. 

16.3. Tunniplaani koostab ja kinnitab direktor. 

           16.4.     Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit. Koolis võib kasutada paaristundide süsteemi. 

 

17. Õpilaste hindamise kord 

 

17.1. Koolis kasutatava ühtse hindamissüsteemi kehtestab haridus-ja teadusminister 

määrusega.  

17.2. Hindamisel eristatakse kahte peamist funktsiooni – kujundavat ja kokkuvõtvat. 

17.3. 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. 

17.4. Kokkuvõtva hindamisega mõõdetakse õppekavas või moodulis kirjeldatud 

õpiväljundite saavutatust. 

17.5. Mooduli kokkuvõttev hindamine sätestatakse mooduli rakenduskavas. 

Kokkuvõttev hindamine võib olla eristav või mitteeristav. 

17.6. Eristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul õpiväljundite 
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saavutatuse tase määratakse õppetööpäevikus numbrilise hindena: „5“ – „väga 

hea“; „4“ – „hea“; „3“ – „rahuldav“; „2“ – „puudulik“. 

17.7. 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“). 

17.8. Positiivsele hindele sooritatud eksami/arvestuse/kaitsmise kordussooritus hinde 

parandamise eesmärgil ei ole lubatud. 

17.9. Praktika hindamisel võetakse aluseks teostatud töövõtete ja vahendite kasutamise 

oskus,  viimistlusainete kasutamise oskus,  valiku õigsus, töö organiseeritus ja 

töölaua korrashoid. 

17.10. Koolisisese arvestusliku hindamise aeg, vormid ja kriteeriumid teatatakse õpilasele 

õppeperioodi algul. Õppetulemuste kokkuvõttev ja arvestuslik hindamine on 

aluseks esimeselt teisele kursusele üleviimiseks ja  tunnistuse väljaandmisel 

õppekava läbimisel ja kooli lõpetamisel. 

 

18. Eksamid 

 

18.1. Kutseõppe lõpetamise nõuded on määratud õppekavas. 

18.2. Alates 1.septembrist 2017.a õpinguid alustavatel õpilastel tuleb kutseõppe 

lõpetamisel teha kutseeksam kõigil erialadel, kus eksami sooritamine on võimalik. 

Kui kutse-või erialal kutseeksameid läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli 

lõpueksamiga. 

18.3. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik. 

18.4. Hariduslike erivajadustega õpilastel ei ole kutseeksami sooritamise kohustust, kuid on 

õigus soovi korral kutseeksam sooritada. 

18.5. Eriala lõpueksami(te) ülesanded koostatakse vastavalt õppekavale ja need kinnitab 

direktor käskkirjaga hiljemalt üks nädal enne eksami(te) algust.  

18.6. Õpilasi informeerib eksami tulemustest eksamikomisjoni esimees või liige. 

18.7. Kui eksamile lubatud õpilane ei ilmu eksamipäeval eksamile ja ei ole teada andnud 

mõjuvast põhjusest, loetakse eksam mittesooritatuks. 

18.8. Õpilasel on võimalik eriala lõpueksami kordussooritamine samal õppeaastal 

õppeosakonna juhataja ettepanekul direktori käskkirja alusel. 
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19. Praktika 

 

19.1. Praktika  toimub praktikana töökeskkonnas. Praktika töökeskkonnas toimub 

praktikalepingu alusel vastavalt õppekava ajale ja mahus. Praktika läbiviimiseks 

määratakse õpilasele nii koolipoolne kui ka ettevõttepoolne juhendaja. 

19.2. Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, millised peavad teada olema 

vähemalt 2 nädalat enne praktika algust. 

19.3. Praktika üldist korraldust organiseerib praktikajuhendaja, kes  suunab õppijad 

praktikale ja vormistab nõutavad dokumendid. Grupijuhendaja teostab ka 

kontrolli praktika sooritamise kohta, suheldes vajadusel ettevõttepoolse 

juhendajaga. 

19.4. Praktika jooksul hinnatakse töö kvaliteeti, töösse suhtumist. Praktika hindamisel 

lähtutakse käesolevast eeskirjast ja kooli õppekavast. 

19.5. Praktika ajal laienevad õpilastele töökaitsealased õigusaktid. 

19.6. Ettevõttepraktikale  suunatakse õppijad  õppekavas ettenähtud ajal ja mahus 

praktikalepingu alusel. 

19.7. Praktikaleping väljastatakse õppijale,  kellel praktika sooritamise ainetes on 

vähemalt rahuldav hinne ning muudes õppeainetes pole  õppevõlgnevusi. 

19.8. Praktikal olles koostab õpilane praktika aruande, mille retsenseerib 

ettevõttepoolne juhendaja  või ettevõtte juht. 

19.9. Ettevõttepoolne praktikajuhendaja esitab lähtudes praktikajuhendist  kirjaliku 

aruande õpilase praktikatulemuste kohta. 

19.10. Praktika paremaks korraldamiseks võidakse kooli ja praktikaettevõtte vahel 

sõlmida täiendavaid lepinguid või kokkuleppeid, mis on kooskõlas õppekavas 

ning kooli õppekorralduseeskirjas sätestatuga. 

19.11. Vormistatud praktikaleping registreeritakse ja  allkirjastatakse kolmes eksemplaris 

juhatuse liikme, õpilase ja ettevõtte esindaja poolt ning väljastatakse õppijale 

vahetult enne ettevõttepraktikale siirdumist. 

19.12. Praktikalepingud ning koondnimekirja õppijate praktikakohtadest esitab 

grupijuhataja kooli direktorile kümne tööpäeva jooksul alates õppegrupi praktika 

algusest. Nimetatud dokumendid säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise nõuetele. 

19.13. Praktika kirjalikud aruanded esitatakse grupijuhatajale pärast praktikalt õppetööle 

naasmist. 

19.14. Praktikaaruande hindamine toimub praktikaaruande kaitsmisel, mis vormistatakse 

protokolliga. 
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19.15. Praktika hinne kujuneb ettevõttes antud hinde ja kaitsmise hinde põhjal ning 

kantakse praktikapäevikusse. 

19.15. Õppeprotsessi graafiku kohaselt mõjuva põhjuseta sooritamata ettevõttepraktika 

on õppevõlgnevus. 

19.17. Koolipraktika on  kooli õppesalongis klientide teenindamine, mis toimub 

kutseõpetaja kontrollimisel ja juhendamisel. 

19.18. Õppekeskkonnas toimuva praktika dokument on praktikapäevik. 

 

20. Õpilaste üleviimine järgmisele kursusele, õppevõlgnevus ja selle likvideerimise kord 

 

20.1. Õppeaasta lõpuks õppekavas kirjeldatud õpiväljundid saavutanud õpilaste 

üleviimise järgmisele kursusele otsustab  kooli nõukogu erialavaldkondade 

koosolekutel kinnitatud taotluste alusel. 

20.2. Õpilase õigeaegselt sooritamata õpiväljundi saavutamiseks vajalik arvestuslik töö  

on  õppevõlgnevus, mille õpilane peab likvideerima kokkuleppel õpetajaga. 

20.3. Sooritamata praktiline tööon õppevõlgnevus, mille õpilane peab  likvideerima 

kokkuleppel õpetajaga.  

20.4. Õpilane määrab kokkuleppel õpetajaga/ õpetajatega endale võlgnevuste 

likvideerimise tähtajad ja kinnitab oma allkirjaga. Tähtaegadest kinnipidamist 

jälgib grupijuhendaja. 

 

 

21. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine 

 

21.1. Juhul kui õpilane soovib vaidlustada õppekorraldusega seonduvat otsust, pöördub ta  

otsuse teinud isiku poole ning väljendab selgelt oma soovi otsus vaidlustada. Kui 

arutelu otsuse teinud isikuga õpilase soovi ei muuda, võib ta esitada apellatsiooni 

ühe kuu jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest. 

21.2. Apellatsioon esitatakse direktori nimele. Apellatsioonis kirjeldatakse kõiki juhtumi 

olulisi aspekte. 

21.3. Direktor võib apellatsiooni läbivaatamiseks moodustada komisjoni või konsulteerida  

õpilasomavalitsusega. 

 


