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KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri 16. aprill 2012. a  
määrusega nr 17  

 
 
Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 
Õppekava rakendamine ja õppetöö korraldus 

 
1. Õppekava täitmine (tabelid 1–3 ning kirjeldus ja analüüs) 

1.1. Õppekava ja selle muudatuste kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1.2. Õppekava(de) kinnitamine ja muutmine EHISes.  
1.3. Õppetöö vastavus registreeritud õppekava(de)le.  
1.4. Õppekava rakendamiseks kvalifikatsioonile vastavate pedagoogide olemasolu ja andmete 

õigsus EHISes. 
 

2. Õppekorralduseeskiri kui õppetöö korralduse alus (tabelid 4–5 ning kirjeldus ja analüüs) 
1.1. Õppekorralduseeskirja, sh varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise rakendumine. 

 
 
Tabel 1.  Õppekava kinnitamine ja kooskõlastamine 

Õppekava 
nimetus 

Õppekava 
kood 

Kooli nõukogu 
(KN) 

kooskõlastus 
(kuupäev, 

protokolli nr) 

Õppenõukogu 
(ÕN) 

kooskõlastus 
(kuupäev, 

protokolli nr) 

Direktori käskkiri 
õppekava 

kinnitamise kohta 
(kuupäev, käskkirja 

number) 

EHISes 
registreerimine 

(kuupäev) 

      

 
 
Tabel 2. Õppekava muutmine 

Õppekava 
nimetus 

Õppekava 
kood 

KN 
kooskõlastus 

(kuupäev, 
protokolli nr) 

ÕN 
kooskõlastus 

(kuupäev, 
protokolli nr) 

Direktori käskkiri 
õppekava 

kinnitamise kohta  
(kuupäev, käskkirja 

number) 

Muudatuse põhjus 
 

      

 
 
Tabel 3. Pedagoogide kvalifikatsioon 

Õppekava nimetus Pedagoogide arv Kvalifikatsiooninõuetele vastavus 

EHIS Dok Arv % 

EHIS Dok EHIS Dok 

       

 
 
Tabel 4. Õppekorralduseeskiri 

Regulatsioon Määratlemine 
(jah/ei) 

Kooskõla 
õigusaktidega 

(jah/ei) 

Õppekorralduseeskirja reguleerimisala, sealhulgas õppijate 
teavitamise kord õppekorralduseeskirja sisust ja selles 
tehtud muudatustest 

  

Õppekorralduse alused, sealhulgas kasutatavad mõisted, 
õppetöö vormid, õppetöö korraldus 

  



Õppijate vastuvõtu kord, sealhulgas täiskasvanute 
tööalase koolituse kursustele vastuvõtu kord 

  

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord   

Praktilise töö korraldus, tingimused ja kord, sealhulgas 
töökaitse alase juhendamise kord 

  

Praktikakorralduse alused, sealhulgas praktikakoha 
sobivuse hindamine, praktikale suunamine, praktika 
juhendamine, praktikalepingu sõlmimise tingimused ja kord 
ning praktika tulemuste hindamine 

  

Õppetööst osavõtu arvestamise alused   

Hindamise põhimõtted, kriteeriumid ja õppetööpäevikus 
kasutatavad märgid 

  

Õppevõlgnevus ja selle likvideerimise kord   

Akadeemilisele puhkusele lubamise tingimused ja kord   

Õppija staatus, tema õigused ja kohustused, sealhulgas 
toetuste maksmise põhimõtted ja kord 

  

Õppija koolist väljaarvamise kord   

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise kord   

Tugisüsteemid ja -teenused ning nende rakendamise 
põhimõtted 

  

Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord   

Muud küsimused   

 
 
Tabel 5. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise rakendumine 

Õppeaasta Taotluste arv Positiivsete 
otsuste arv 

Negatiivsete 
otsuste arv 

2011/2012    

 
 
 
 


