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lõike 2 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

[RT I 2010, 60, 410- jõust. 01.09.2010]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid ning temaatilise riikliku järelevalve
läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal.

§ 2. Järelevalve teostajad

 Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja
gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab
õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3. Järelevalve prioriteedid

 Järelevalve prioriteedid 2010/2011. õppeaastal on toodud lisas 1.

2. peatükk
JÄRELEVALVE LÄBIVIIMINE 

§ 4. Järelevalve läbiviimise aeg, läbiviijad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

 (1) Järelevalve läbiviimise aja ning järelevalvet läbiviivad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab
maavanem.

 (2) Järelevalve läbiviijad ning järelevalve läbiviimisele kaasatud eksperdid peavad vastama haridus- ja
teadusministri määrusega järelevalve läbiviijatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
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 (3) Õppeasutused, kus 2010/2011. õppeaastal järelevalvet teostatakse, on loetletud lisas 2.

 (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni viis tööpäeva.

 (5) Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlemine järelevalve käigus toimub õppeasutuse juhi või tema poolt määratud
isiku juuresolekul.

§ 5. Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

 Järelevalve läbiviimise ajast teavitab järelevalve teostaja õppeasutust, tema pidajat, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgset kohalikku omavalitsust 15.
septembriks 2010. a.

§ 6. Järelevalve läbiviimiseks kasutatav metoodika

 Järelevalve läbiviimisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
 1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti
Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
 2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
 3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning
õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse
esindajaga;
 4) tutvumine õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega.

3. peatükk
JÄRELEVALVE TULEMUSTE ESITAMINE 

§ 7. Järelevalve tulemuste vormistamine

 (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

 (2) Õiendis esitatavad andmed on toodud lisades 3–6.

 (3) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema õppeasutuses kontrollitud.

§ 8. Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

 (1) Maavanem edastab õppeasutusele õiendi projekti 10 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise
päevast arvates.

 (2) Õppeasutus võib 3 tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks.

§ 9. Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

 (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud.

 (2) Õiendi kinnitab maavanem.

 (3) Maavanem edastab õiendi ametlikult kinnitatud ärakirja digiallkirjastatult või postiga õppeasutusele,
õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse
asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 20 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast
arvates.

§ 10. Koondkokkuvõte

 (1) Iga õppeaasta 15. juuniks esitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumile posti teel ning
elektrooniliselt eraldi koondkokkuvõtted õppeasutuste kohta, kus on analüüsitud järelevalve tulemusi maakonna
lõikes.

 (2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 3–5 toodud andmetest
lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste kohta koostatavas koondkokkuvõttes esitatavad andmed on toodud lisas 3,
üldhariduskoolide kohta on toodud lisas 4 ning kutseõppeasutuste kohta on toodud lisas 5.

§ 11. Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

 Ettekirjutuse adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning
maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

4. peatükk
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RAKENDUSSÄTE 

§ 12. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13351889

Lisa 1

Lisa1
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 30. märtsi
2010. amäärusega nr 16

Riikliku järelevalve prioriteedid2010/2011. õppeaastal

Temaatilist riiklikku järelevalvet viiakse 2010/2011. õppeaastalläbi järgmistel teemadel:
1) alusharidus: pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine;
2) üldharidus: pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus jatäienduskoolituse võimaldamine;
3) kutseharidus: praktikakorraldus, erivajadustega õpilaste toetamine ning täiskasvanute koolituse korraldamine.

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13351894

Lisa 2

 

Lisa 2
KINNITATUD

haridus- ja teadusministri
30. märtsi 2010. a määrusega nr 16

[RT I 2010, 39, 236– jõust. 4.07.2010]

Õppeasutused, kus teostatakse 2010/2011. õppeaastal temaatilist riiklikku järelevalvet

Maavalitsus Koolieelne lasteasutus Üldhariduskool Kutseõppeasutus
Aegviidu Lasteaed Ehte

Humanitaargümnaasium
Eralasteaed Adelion Haabersti Vene

Gümnaasium
Habaja Lasteaed Keila Ühisgümnaasium

Haiba Lasteaed Riisikas Maardu Gümnaasium
Kehra Linnalasteaed

Lastetare
Paldiski Vene
Gümnaasium

Muumipere
Lastesõim (Tallinn)

Tallinna Juudi Kool

Padise valla Lasteaed Tallinna Kesklinna
Vene Gümnaasium

Siisikese Lasteaed Tallinna Konstantin
Pätsi Vabaõhukool

Tallinna Kiisupere
Lasteaed

Tallinna Linnamäe
Vene Lütseum

Harju

Tallinna Kivimurru
Lasteaed

Tallinna Mustjõe
Gümnaasium

Tallinna Lasnamäe
Mehaanikakool
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Tallinna Lasteaed Kaseke Tallinna Pae Gümnaasium
Tallinna Lasteaed Kikas Tallinna Paekaare

Gümnaasium
Tallinna Lasteaed

Mikumanni
Tallinna Tõnismäe

Reaalkool
Tallinna Lasteaed
Nõmmekannike

Tallinna Õismäe
Vene Lütseum

Tallinna Lasteaed
Pallipõnn

Tallinna Lasteaed Õunake
Tallinna Piiri Lasteaed

Tallinna Suitsupääsupesa
Lasteaed

Tallinna Sõbrakese
Lasteaed

Vana-
Kalamaja Täiskasvanute

Gümnaasium

Hiiu Emmaste Lasteaed
Naksitrallid

Kõpu Internaatkool Hiiumaa Ametikool

Kiviõli linna
lasteaed Kannike

Kiviõli Vene Gümnaasium

Lasteaed Karuke
(Kohtla-Järve)

Kohtla-Järve Järve
Vene Gümnaasium

Lasteaed Pääsuke
(Kohtla-Järve)

Kohtla-Järve Tammiku
Gümnaasium

Narva-Jõesuu
Lasteaed Karikakar

Narva
Humanitaargümnaasium

Narva Lasteaed Põngerjas

Ida-Viru

Sillamäe Lasteaed
Rukkilill

Sillamäe Astangu Kool

Sillamäe Kutsekool

Adavere Põhikool Kiigemetsa Kool
Pisisaare Algkool

Jõgeva
Pisisaare Algkool

Puurmani Gümnaasium

 

Ahula Lasteaed-Algkool Ahula Lasteaed-Algkool
Särevere Lasteaed

«Kurepesa»
Paide Täiskasvanute

Keskkool

Järva

Väätsa Lasteaed Päinurme Internaatkool

 

Haapsalu Lasteaed Tõruke Haapsalu Gümnaasium
Vatla Põhikool

Lääne
Martna Lasteaed

Vidruka Kool

 

Jäneda Kool Kunda Ühisgümnaasium
Lasteaed

«Triin» (Rakvere)
Porkuni Kool

Vaeküla Kool

Lääne-Viru

Roela Lasteaed
Vinni-Pajusti Gümnaasium

 

Paikuse Lasteaed
Mesimumm

Häädemeeste Keskkool

Pärnu Lasteaed
Päikesejänku

Kaelase Kool

Surju Lasteaed Koonga Põhikool

Pärnu

Uulu Lasteaed Pärnu Vene Gümnaasium

Pärnumaa
Kutsehariduskeskus

Mooste Lasteaed Kauksi PõhikoolPõlva
Põlgaste Lasteaed Krootuse Põhikool

 

Prillimäe Lasteaed
Põnnipere

Rapla Ühisgümnaasium

Valgu Põhikool Valgu Põhikool

Rapla

Rapla Lasteaed
«Naksitrallid»

 

 

Aste Lasteaed «Mõmmik» Kuressaare Vanalinna KoolSaare
Kuressaare 2. Lasteaed Mustjala Lasteaed-

Põhikool

Kuressaare Ametikool
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Alatskivi Lasteaed Juhan Liivi nim
Alatskivi Keskkool

Kallaste Lasteaed
«Vikerkaar»

Kallaste Keskkool

Kuuste Kool Kuuste Kool
Tartu Lasteaed Mõmmik Kammeri Kool
Tartu Lasteaed Ristikhein Lähte Ühisgümnaasium

Tartu Descartes’i Lütseum

Tartu

Tartu Lasteaed Tähtvere
Tartu Kunstigümnaasium

 

Hellenurme
Mõis Eralasteaed

Valga Jaanikese KoolValga

Pühajärve Põhikool Pühajärve Põhikool

 

Olustvere Lasteaed Piilu Carl Robert Jakobsoni
nim Gümnaasium

Paistu KoolPaistu Kool
Kirivere Põhikool

Ramsi Lasteaed-Algkool
Lahmuse Kool

Viljandi

Ramsi Lasteaed-Algkool

Viljandi Täiskasvanute
Gümnaasium

Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkool

Varstu Lasteaed Puiga PõhikoolVõru
Võru Lasteaed Sõleke Varstu Keskkool

Vana-Antsla
Kutsekeskkool

[RT I 2010, 39, 236– jõust. 4.07.2010]

 

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13351890

Lisa 3

Lisa3
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 30. märtsi
2010. amäärusega nr 16

Lasteasutuste kohta koostatavas õiendis jakoondkokkuvõttes esitatavad andmed

Pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine

1. Pedagoogide kvalifikatsioon(tabelid 1�4 ja kirjeldus ninganalüüs)
1.1. Juhtide kvalifikatsioon ja haridustase.
1.2. Õpetajate kvalifikatsioon.
1.3. Pedagoogide keeleoskuse tase vene õppekeelega lasteaiarühmades.

2. Õpetajate atesteerimine(tabel 5 ja kirjeldus ning analüüs)
2.1. Ametijärkude omistamine õpetajatele.
2.2. Õpetajate töö tulemuslikkuse hindamine ja õpetajate arengutoetamine atesteerimise kaudu.
2.3. Noorempedagoogide toetamiseks mentorsüsteemi rakendamine.
2.4. Õpetajate osalemine piirkonna ainesektsioonide töös.

3. Pedagoogide täienduskoolituse kavandamine ja hindamine(kirjeldus ning analüüs)
3.1. Pedagoogide täienduskoolituse võimaldamisel lähtumine lasteasutusearengukavas määratletud
põhisuundadest ja -valdkondadest ning tegevuskavast.
3.2. Pedagoogide täienduskoolituse kavandamisel lähtumine lasteasutusesisehindamise tulemustest.
3.3. Pedagoogide täienduskoolituse tulemuslikkuse analüüsimine.

4. Pedagoogide osalemine täienduskoolituses ja personali täienduskoolituse finantseerimine(tabelid 6�7 ja
kirjeldus ning analüüs)
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4.1. Pedagoogide osalemine pika- ja lühiajalistel koolitustel viimase viie aasta jooksul.
4.2. Pedagoogide iseseisev enesetäiendamine.
4.3. Personali täienduskoolituskulu.

Tabel 1. Juhataja ja juhataja asetäitja õppe- ning kasvatustööalal(edaspidi juhtide) kvalifikatsioon

Keeleoskuse taseJuhtide arv Juhtide arv,
kelle kvalifikatsioon
vastab nõuetele

Juhtide arv,
kelle kvalifikatsioon
ei vasta nõuetele

Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS

C1-
kõrgtase

B2-
kesktase

Tasemeharidus
omandatud
eesti
keeles

Muu
keeletase

          

Tabel 2. Juhtide haridustase

Juhtide arv Juhtide arv, kellel
on
magistrikraad või
sellele vastav
haridustase

Juhtide arv, kellel
on
bakalaureusekraad

Juhtide arv, kellel
on
rakenduskõrgharidus

Juhtide arv, kellel
on
muu haridustase

Juhtide arv, kes
on
asunud
omandama
magistri- või
bakalaureusetasemele
vastavat haridust

Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS
            

Tabel 3. Õpetajate kvalifikatsioon

Keeleoskuse taseÕpetajate arv Õpetajate arv,
kelle kvalifikatsioon
vastabnõuetele

Õpetajate arv,
kelle kvalifikatsioon
ei vastanõuetele

Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS

C1-
kõrgtase

B2-
kesktase

Tasemeharidus
omandatud
eesti
keeles

Muu
keeletase

          

Tabel 4. Juhtide ja õpetajate kvalifikatsiooni vastavus nõuetele(tabelite 1ja 3 koond)

Pedagoogide arvPedagoogide kvalifikatsiooni
vastavus nõuetele Dok EHIS
Pedagoogide arv, kelle
kvalifikatsioon vastab nõuetele

  

Pedagoogide arv, kelle
kvalifikatsioon ei vasta nõuetele 

  

Kokku   

Tabel 5. Õpetajatele omistatud ametijärgud

Pedagoog-
metoodiku
ametijärguga
õpetajate arv

Vanempedagoogi
ametijärguga
õpetajate arv

Pedagoogi
ametijärguga
õpetajate arv

Noorempedagoogi
ametijärguga
õpetajate arv

Ametijärguta
õpetajate arv

Õpetajate arv
kokku

Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS Dok EHIS
            

Tabel 6. Pedagoogide osalemine täienduskoolituses

Koolitustundide arv Koolituses osalenud
pedagoogide arv

Pedagoogide
osalemine
täienduskoolituses
viimase viie
aastajooksul

Dok EHIS Dok EHIS

Pikaajalised
koolitused (160 ja
enam tundi)

    

Lühiajalised
koolitused (alla
160 tunni)
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Iseseisev
enesetäiendamine,
mis on tõendatud
lasteasutusejuhi
poolt 

    

NäitajaPedagoogide osalemine
täienduskoolituses
viimase viie aastajooksul

Dok EHIS

Täienduskoolituse tundide arv
pedagoogi kohta

  

Täienduskoolituses osalenud
pedagoogide protsent
pedagoogideüldarvust 

  

Tabel 7. Täienduskoolituse finantseerimine

Täienduskoolituse finantseerimine
01.01.2009�31.12.2009

Summa Protsent
täienduskoolitus-
kulust

Riigi poolt eraldatud vahendid   
Pidaja poolt eraldatud vahendid   
Projektidest ja muudest allikatest
finantseeritudtäienduskoolituskulu 

  

Koolituskulu kokku  100%

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13351891

Lisa 4

Lisa4
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 30. märtsi
2010. amäärusega nr 16

Üldhariduskoolide kohta koostatavas õiendis jakoondkokkuvõttes esitatavad andmed

Pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine

1. Andmed pedagoogide kohta(tabel 1 ja kirjeldus ning analüüs)
1.1. Õppeasutuse juhi poolt kehtestatud ja tegelikult täidetud ametikohad.
1.2. Ametikohtadel töötavate pedagoogide arv.
1.3. Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide arv ja osakaal.

2. Direktori ja direktori asetäitjate(edaspidi juhtide) kvalifikatsioon, täienduskoolitus ja keeleoskuse
tase(tabelid 2�3 ja kirjeldus ninganalüüs)
2.1. Juhtide haridustase.
2.2. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajaliku täienduskoolituseläbimine ja viimase viie aasta jooksul läbitud
täienduskoolitus.
2.3. Vene õppekeelega koolide pedagoogide eesti keele oskuse tase.

3. Koolis töötavate tugispetsialistide kvalifikatsioon, täienduskoolitus ja keeleoskuse tase(tabel 4 ja
kirjeldus ning analüüs)
3.1. Tugispetsialistide haridustase.
3.2. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajaliku täienduskoolituseläbimine ja viimase viie aasta jooksul läbitud
täienduskoolitus.
3.3. Vene õppekeelega koolide pedagoogide eesti keele oskuse tase.

4. Õpetajate kvalifikatsioon, täienduskoolitus, atesteerimine ja keeleoskuse tase(tabelid 5�6 ja kirjeldus
ning analüüs)
4.1. Õpetajate haridustase.
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4.2. Õppeaine õpetamiseks vajaliku ettevalmistuse olemasolu.
4.3. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajaliku täienduskoolituseläbimine ja viimase viie aasta jooksul läbitud
täienduskoolitus.
4.4. Atesteerimisel omistatud ametijärk.
4.5. Vene õppekeelega koolide pedagoogide eesti keele oskuse tase.

Tabel 1. Andmed pedagoogide kohta

Kvalifikatsiooninõuetele
vastavaid pedagooge

Kvalifikatsiooninõuetele
mittevastavaid pedagooge

Pedagoogilised
töötajad

Kehtestatud
ametikohtade arv

Tegelikult
täidetud
ametikohtade arv

Ametikohtadel
töötavate
pedagoogide arvArv % Arv %

Juhid        
Õpetajad        
Huvijuht        
Logopeed        
Koolipsühholoog       
Eripedagoog        
Parandusõppe
õpetaja

       

Kasvataja        
Ringijuht        
Kokku        

Tabel 2. Direktori ja direktori asetäitjate kvalifikatsioon, koolitus ja keeleoskuse tase

Tasemeharidus Koolitused Keeleoskuse tase Juhtide
arv Peda-

googiline
kõrg-
haridus

Muu
kõrg-
haridus

Kultuuri-
alane
kõrg-
haridus

240-t
juhtimis-
koolitus

160-t
juhtimis-
koolitus

Juhtimis-
koolituse
läbimise
aasta

240-t
peda-
googika-
kursus

5 a
jooksul
läbinud
160 t
täiendus-
koolitust

C1
kõrg-
tase

B2
kesk-
tase

Taseme-
haridus
oman-
datud
eesti
keeles

Muu
keele-
tase

Direktor             
Direktori
asetäitja(d)
õppetöö
alal

             

Huvijuht � direktori
asetäitja

             

Kokku              

Tabel 3. Keha-, kõne, meele- ja vaimupuuetega ningpsüühikahäiretega õpilaste kooli juhtide
kvalifikatsioon, täienduskoolitus ja keeleoskuse tase

Tasemeharidus Koolitused Keeleoskuse tase Juhtide
arv Eripeda-

googiline
kõrg-
haridus

Muu
peda-
googiline
kõrg-
haridus

Kõrg-
haridus

240-t
juhtimis-
koolitus

160-t
juhtimis-
koolitus

Juhtimis-
koolituse
läbimise
aasta

160-t
eripeda-
googika
kursus

240-t
peda-
googika-
kursus

5 a
jooksul
läbinud
160 t
täiendus-
koolitust

C1
kõrg-
tase

B2
kesk-
tase

Taseme-
haridus
oman-
datud
eesti
keeles

Muu
keele-
tase

Direktor              
Direktori
asetäitja(d)
õppetöö
alal

              

Huvijuht � direktori
asetäitja

              

Kokku               

Tabel 4. Koolis töötavate tugispetsialistide kvalifikatsioon,täienduskoolitus ja keeleoskuse tase

Tasemeharidus Koolitused Keeleoskuse tase Tugi-
spetsia-
listide

Peda-
googiline

Eripeda-
googika/

Psühho-
loogia

Muu
kõrg-

Peda-
googiline

Muu
keskeri-

Kesk-
haridus

160-t
kooli-

160-t
peda-

160-t
eripeda-

40-t
peda-

5 a
jooksul

C1
kõrg-

B2
kesk-

Taseme-
haridus

Muu
keele-
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arv kõrg-
haridus

logo-
peedia/
kooli-
psühho-
loogia/
kultuuri-
alane
kõrg-
haridus

alane
kõrg-
haridus

hariduskeskeri-
haridus

haridus psühho-
loogia
kursus

googika/
noorsoo-
töö
kursus

googika
kursus

googika
või
noorsoo-
töö
kusus

läbinud
160 t
täiendus-
koolitust

tase tase oman-
datud
eesti
keeles

tase

Huvijuht                 
Logopeed                 
Eripedagoog                 
Koolipsühholoog                 
Parandusõppe
õpetaja

                 

Õpilaskodu
või
pikapäevarühma
kasvataja

                 

Ringijuht                 
Kokku                 

Tabel 5. Õpetajate kvalifikatsioon, täienduskoolitus, atesteerimine ja keeleoskuse tase

Tasemeharidus Erialane
ettevalmistus

Koolitused Omistatud ametijärk Keeleoskuse taseÕppeaineÕppe-
aineid
õpetavate
õpetajate
arv

Peda-
googiline/
eripeda-
googiline
kõrg-
haridus

Kõrg-
haridus

Peda-
googiline
keskeri-
haridus

Keskeri-
haridus

Läbitud
õpetaja-
koolitus

Ette-
valmistus
õpeta-
tavas
aines/
ainevald-
konnas

Puudub
ette-
valmistus
aine
õpeta-
miseks

160-
t
peda-
googika/
eripeda-
googika-
kursus

Läbitud
ainealane
täiendus-
koolitus
30 AP
või
45 EAP
ulatuses

5 a
jooksul
läbinud
160
t
täiendus-
koolitust

Peda-
goog-
metoo-
dik

Vanem-
peda-
goog

Peda-
goog

Noorem-
peda-
goog

Ameti-
järguta

C1
kõrg-
tase

B2
kesk-
tase

Taseme-
haridus
oman-
datud
eesti
keeles

Muu
keele-
tase

Klassiõpetaja                    
Eesti /
vene
keel
ja
kirjandus

                    

Eesti
keel
teise
keelena

                    

Eesti
kirjandus

                    

Inglise
keel

                    

Saksa
keel

                    

Vene
keel

                    

Prantsuse
keel

                    

Matemaatika                    
Loodusõpetus                    
Geograafia                    
Bioloogia                    
Keemia                    
Füüsika                    
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Ajalugu                    
Eesti
ajalugu

                    

Inimeseõpetus                    
Ühiskonnaõpetus                    
Muusikaõpetus                    
Kunstiõpetus                    
Töö-
ja
tehnoloogiaõpetus

                    

Käsitöö                    
Kehaline
kasvatus

                    

Valikaine                    
Kokku                    

Tabel 6. Keha-, kõne, meele- ja vaimupuuetega ningpsüühikahäiretega õpilaste koolis lihtsustatud
ja toimetuleku õppekava alusel õpetavate õpetajate kvalifikatsioon, täienduskoolitus, atesteerimine,
keeleoskuse tase

Tasemeharidus Koolitused Omistatud ametijärk Keeleoskuse taseÕppeaineÕppe-
aineid
õpetavate
õpetajate
arv

Eripeda-
googika
alane
kõrg-
haridus

Muu
peda-
googiline
kõrg-
haridus

Muu
peda-
googiline
keskeri-
haridus

Läbitud
õpetaja-
koolitus

Läbitud
320-t
eripeda-
googika-
kursus

Läbitud
2 160-
t
eripeda-
googika-
kursust

5 a
jooksul
läbinud
160 t
täiendus-
koolitust

Peda-
goog
metoo-
dik

Vanem-
peda-
goog

Peda-
goog

Noorem-
peda-
goog

Ameti-
järguta

C1
kõrg-
tase

B2
kesk-
tase

Taseme-
haridus
oman-
datud
eesti
keeles

Muu
keele-
tase

Klassiõpetaja                 
Emakeel                 
Eesti
keel
teise
keelena

                 

Inglise
keel

                 

Saksa
keel

                 

Vene
keel

                 

Matemaatika                 
Kodulugu,
loodusõpetus

                 

Geograafia                 
Füüsika
ja
keemia
elementaarkursus

                 

Ajalugu,
kodanikuõpetus

                 

Muusikaõpetus                 
Kunstiõpetus                 
Tööõpetus                 
Käsitöö                 
Kehaline
kasvatus
ja rütmika

                 

Elu-
ja
olustikuõpe

                 

Orienteerumisained                 
Kunst
ja
käelised
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tegevused
Rütmika                 
Kokku                 

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13351892

Lisa 5

Lisa5
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 30. märtsi
2010. amäärusega nr 16

Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis jakoondkokkuvõttes esitatavad andmed

Praktikakorraldus, erivajaduste õpilaste toetamine ja täiskasvanutekoolituse korraldamine

1. Praktikakorraldus(tabelid 1�2 ja kirjeldus ning analüüs)
1.1. Praktika juhendamine ja praktikajuhendajate koolitus.
1.2. Kooli koostöö ettevõtetega praktikakorralduse parendamiseks.

2. Erivajadustega õpilaste toetamine(tabelid 3�7 ja kirjeldus ninganalüüs)
2.1. Tugisüsteemid ja -teenused, nende rakendamise põhimõtted kooliõppekorralduseeskirjas.
2.2. Erivajadustega õpilaste arv ning rühmadesse määramine.
2.3. Individuaalsed õppekavad erivajadustega õpilastele.
2.4. Pedagoogide ettevalmistus tööks erivajadustega õpilastega.

3. Täiskasvanute koolituse korraldamine(tabel 8 ja kirjeldus ninganalüüs)

Tabel 1. Praktika juhendamine kooli poolt 2009/2010. õppeaastal

Õppekava nimetusÕppekava
kood

Õpperühma
tähis

Õpilaste
arv
õpperühmas

Praktika-
lepingute
arv, kus on
määratletud
koolipoolne
juhendaja

Õpilaste
arv,
kelle osas
koolipoolne
juhendaja
on
kontakteerunud
praktika-
ettevõttega

Õpilaste
arv,
kellega
koolipoolne
juhendaja
on
praktika
ajal
kontakteerunud

Kooli
algatusel
praktika-
lepingute
lõpetamiste
arv

Õpilaste arv,
kelle
praktika
on koolis
hinnatud

         
Kokku × ×       

Tabel 2. Praktika juhendamine ettevõttes 2009/2010. õppeaastal

Õppekava nimetusÕppekava
kood

Õpperühma
tähis

Õpilaste arv
õpperühmas

Õpilaste arv,
kellele ei ole
määratud
ettevõtte-
poolset
juhendajat

Ettevõtte
poolt
algatatud
praktika-
lepingute
lõpetamiste
arv

Õpilaste arv,
kellele
ettevõtte-
poolne
juhendaja
ei ole andnud
kirjalikku
hinnangut

Ettevõtte-
poolsete
juhendajate arv,
keda on kooli
praktika-
korraldusest
informeeritud
või
juhendatud

        
Kokku × ×      

Tabel 3. Erivajadustega õpilaste arv koolis

Õppekavarühma
nimetus

Õpilaste
arv

Riiklik tellimus
erivajadustega

Erivajadustega
õpilaste arv

Erivajadustega
õpilaste arv
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õpilastele
(õpilaskohtade arv)

riikliku
koolitustellimuse
kohtadel

     
     
     
     
Kokku     

Tabel 4. Õppeasutuses olevad erirühm(ad) erivajadustega õpilasteõpetamiseks

Õppekava nimetus Kursus Õpilaste arv
õppekaval

Erivajadustega
õpilaste arv

Erivajadustega
õpilaste arv
EHISes

     
     
Kokku ×    

Tabel 5. Õppeasutuses tavarühmades õppivad erivajadustegaõpilased

Õppekava nimetusKursus Õpilaste arv
õppekaval

Erivajadustega
õpilaste arv

Erivajadustega
õpilaste arv
EHISes

Erivajadustega
õpilaste %
õppekaval

      
      
Kokku ×     

Tabel 6. Individuaalse õppekava alusel õppivate erivajadustegaõpilaste arv õppekavade lõikes

Individuaalse õppekava alusel
õppivadõpilased

Õppekava nimetus Õpilaste
arv

Õpilaste arv %
    
Kokku    

Tabel 7. Pedagoogide ettevalmistus tööks erivajadustegaõpilastega

Eripedagoogika alase
tasemeharidusega
pedagoogide arv

Pedagoogide arv,
kes on läbinud eripedagoogika
alaseidkoolitusi 40 t ja rohkem
viimase 5 aasta jooksul

Pedagoogide
arv

Dok EHIS Dok EHIS

Eripedagoogika
alase
tasemeharidusega
või
eripedagoogikaalase
täienduskoolituse
läbinud
pedagoogide %
pedagoogide
üldarvust

      

Tabel 8. Koolituste korraldamisega seotud dokumentatsioon

Kursuse
nimetus
(10 kursust)

Direktori
käskkiri
kursuse
toimumise
kohta
(jah/ei)

Direktori
käskkirjaga
kinnitatud
eelarve
(jah/ei)

Direktori
käskkirjaga
kinnitatud
õppekava
(jah/ei)

Kursusel
osalejate
nimekiri
(jah/ei)

Tunnistuste
registreerimise
raamat
(jah/ei)

Koolitusel
osalejate
registreerimislehed
iga
koolituskorra
kohta
(jah/ei)

       

Haridus- ja teadusminister
määrus
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lisa 13351893

Lisa 6

Lisa6
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 30. märtsi
2010. amäärusega nr 16

Õiendis esitatavad andmed

I. Sissejuhatav osa

1. Järelevalve läbiviimise koht ja alus (õppeasutuse nimetus, maavanemakorralduse väljaandmise kuupäev ja
number).

2. Järelevalve läbiviimise eesmärk, aeg ja läbiviija(d).

3. Järelevalve läbiviimisel kasutatud metoodika.

4. Lühiülevaade õppeasutusest:
4.1. õppeasutuse omandivorm ja aadress;
4.2. õppeasutuse liik;
4.3. õppeasutuse pidaja;
4.4. õppekeel;
4.5. õpilaste (laste) üldarv;
4.6. pedagoogide üldarv.

II. Olukorra kirjeldus ja analüüs lähtudes määruselisades 3, 4 ja 5 esitatud andmetest.

III. Temaatilise riikliku järelevalve prioriteedist lähtuv kokkuvõte.

IV. Ettepanekud.

V. Ettekirjutused.

VI. Riikliku järelevalve läbiviimises osalenud ametnike allkiri, nimi jaametikoht.
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