
 
 

Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 
Praktikakorraldus, erivajadustega õpilaste toetamine ja täiskasvanute koolituse korraldamine 
 
1. Praktikakorraldus (tabelid 1–2 ning kirjeldus ja analüüs) 
1.1. Praktika juhendamine ja praktikajuhendajate koolitus.  
1.2. Kooli koostöö ettevõtetega praktikakorralduse parendamiseks.  

 
2. Erivajadustega õpilaste toetamine (tabelid 3–7 ning kirjeldus ja analüüs) 
2.1. Tugisüsteemid ja -teenused, nende rakendamise põhimõtted kooli õppekorralduseeskirjas. 
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 ning kirjeldus ja analüüs) 
 

Tabel 1.  Praktika juhendamine kooli poolt 2010/2011. õppeaastal 

Õppekava 
nimetus 

Õppe-
kava 
kood 

Õppe-
rühma 
tähis 

Õpilaste 
arv 

õppe-
rühmas 

Praktika-
lepingute 

arv, kus on 
määratletud 
koolipoolne 
juhendaja 

Õpilaste arv, 
kelle 

koolipoolne 
juhendaja on 
kontakteeru-
nud praktika-
ettevõttega 

Õpilaste arv, 
kellega 

koolipoolne 
juhendaja on 
praktika ajal 

kontakteerunud   

Kooli 
algatusel  
lõpetatud 
praktika-
lepingute 

arv 

Õpilaste 
arv, kelle 

praktika on 
koolis 

hinnatud 

         

Kokku x x       

 
Tabel 2. Praktika juhendamine ettevõttes 2010/2011. õppeaastal 

Õppekava 
nimetus 

Õppekava 
kood 

Õppe-
rühma 
tähis 

Õpilaste 
arv 

õppe-
rühmas 

Õpilaste arv, 
kellele ei ole 

määratud 
ettevõttepoolset 

juhendajat 

Ettevõtte 
algatusel 
lõpetatud 

praktikalepingute 
arv 

Õpilaste arv, 
kellele 

ettevõtte-
poolne 

juhendaja ei 
ole andnud 

kirjalikku 
hinnangut 

Ettevõttepoolsete 
juhendajate arv, 

keda on kooli 
praktikakorraldusest 
teavitatud või sel alal 

juhendatud 

        

Kokku x x      

 
Tabel 3.  Erivajadustega õpilaste arv koolis 
Õppekavarühma 

nimetus 
Õpilaste 

arv 
Riiklik tellimus 
erivajadustega 

õpilastele 
(õpilaskohtade 

arv) 

Erivajadustega 
õpilaste arv riikliku 
 koolitustellimuse 

kohtadel 

Erivajadustega 
õpilaste arv 

     

     

     

     

Kokku     
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Tabel 4.  Erirühm(ad) erivajadustega õpilaste õpetamiseks  
Õppekava 
nimetus 

 

Kursus Õpilaste arv 
õppekaval  

Erivajadustega 
õpilaste arv  

 

Erivajadustega 
õpilaste arv 

EHISes 

     

     

Kokku x    

 
Tabel 5.  Tavarühmades õppivad erivajadustega õpilased  

Õppekava nimetus 

 
Kursus  Õpilaste arv 

õppekaval 
Erivajadustega 

õpilaste arv  
 

Erivajadustega 
õpilaste arv 

EHISes 

Erivajadustega 
õpilaste % 
õppekaval 

      

      

Kokku x     

 

Tabel 6.  Individuaalse õppekava alusel õppivate erivajadustega õpilaste arv õppekavade kaupa 
Õppekava  

nimetus 

 

Õpilaste arv 
 

Individuaalse õppekava alusel õppivad 
õpilased 

Arv % 

    

Kokku    

 
Tabel 7.  Pedagoogide ettevalmistus tööks erivajadustega õpilastega 
Pedagoogide arv 

 
Eripedagoogika 

tasemeharidusega pedagoogide 
arv 

Pedagoogide arv, kes on 
läbinud viimase viie aasta 

jooksul 40 t ja rohkem 
eripedagoogikakoolitusi  

Eripedagoogika 
tasemeharidusega või 

eripedagoogika 
täienduskoolituse 

läbinud pedagoogide % 
pedagoogide üldarvust 

Dok EHIS Dok EHIS 

      

 
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 
registreeri-

mise raamat 
(jah/ei) 

Koolitusel osalejate 
registreerimislehed 

iga koolituskorra 
kohta (jah/ei) 

       

 
 


