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Lisa 

KINNITATUD 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 

„Tartu Luterliku Peetri Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine“ 

 

ÕIEND RIIKLIKU JÄRELEVALVE KOHTA TARTU LUTERLIKUS PEETRI 

KOOLIS 
 

SISSEJUHATUS 

1. Tartu Luterlik Peetri Kool on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (edaspidi pidaja) hallatav 

õppeasutus, mis tegutseb kahes õppekohas, Tartus ja Põlvas. Järelevalvet teostati Põlva 

õppekohas (edaspidi kool) aadressil Kesk tänav 11, Põlva linn, Põlvamaa.  

2. Kool on eraüldhariduskool, mis korraldab õpet I–III kooliastmes. Koolil on I ja II 

kooliastmes tähtajaline tegevusluba kehtivusega kuni 31.08.2022 ning III kooliastmes 

tähtajaline tegevusluba kehtivusega kuni 31.08.2023. 

3. Riiklikku järelevalvet teostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.08.2021 

käskkirja nr 126 „Riikliku järelevalve teostamine Tartu Luterlikus Peetri Koolis“ alusel kooli 

ja selle pidaja tegevuse õiguspärasuse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika 

osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdid Kaidi Maask ja Ruth Elias.  

4. Järelevalve algas 08.11.2021. 

5. Järelevalves oli vaatluse all kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, õpilase arengu 

toetamine I–II kooliastmes  ning õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon. 

6. Järelevalves vesteldi kooli direktori, õppealajuhataja, hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppe koordinaatori (edaspidi HEVKO), tugispetsialisti ja pidaja, nõukogu, õppenõukogu, 

lapsevanemate ning Põlva valla esindajatega. Tutvuti kooli dokumentatsiooni ja 

õppekeskkonnaga ning võrreldi kooli andmeid Eesti hariduse infosüsteemi (edaspidi EHIS) 

tehtud sissekannetega. 

 

KOKKUVÕTE 

Koolis õppis järelevalve ajal 176 õpilast, neist 53 õppis I ja 64 II kooliastmes. Õppe- ja 

kasvatusala töötajaid on koolis 17. 

 

Kooli õppekava ning õpe I–II kooliastmes vastab kehtestatud nõuetele.  

 

Õpilaste hindamisel kasutatakse kujundavat sõnalist hindamist ning hinnangud tuuakse välja 

kolme trimestri kaupa. Lisaks kasutatakse iga trimestri lõpus õpilaste enesehindamist, mis 

annab ülevaate õpilase teadmistest tema enda tunnetusel. 

 

Koduõppel õppida soovijate hulk on iga õppeaastaga kasvanud ja tänaseks on koduõppel 

olevate õpilaste arv kooli direktori hinnangul saavutanud maksimumi. Koduõppel õpib 141 

õpilast. Koduõppes on võimalik osaleda kahel erineval moel – iseseisvalt lapsevanema või 

eraõpetaja juhendamisel või juhendatud koduõppel, kus kooli koduõppe koordinaator toetab 

lapsevanemat ja õpilast iganädalaste tööplaanidega. Põhimõtted ja süsteem koduõppeks on 

põhjalikult läbi mõeldud ning võimaldab õpilastele ja lapsevanematele vajaliku toe pakkumist. 

 

Arenguvestlused on koolis toimunud kõikide õpilastega. Iga klassijuhataja teeb kokkuvõtte oma 

klassi arenguvestlustest ning esitab selle kooli direktorile. Õpilase arengut jälgitakse ning 
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vajadusel koostatakse individuaalse arengu jälgimise kaart ning rakendatakse õpiabi. Koolis 

koostatud individuaalse arengu jälgimise kaardid on põhjalikud ja informatiivsed. 

 

Koolis töötavad eripedagoog ja eripedagoogi assistent. Logopeedi, psühholoogi ja 

sotsiaalpedagoogi teenust koolis kohapeal ei tagata. EHISe andmetel on õppe- ja kasvatusala 

töötajaid koolis 17, nende hulgas eripedagoogi assistent ning logopeed, kes täidab koduõppe 

koordinaatori ülesandeid. Direktori, õppealajuhataja, kes töötab ka õpetajana, ning 

eripedagoogi ja kümne õpetaja kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele. Kahe õpetaja 

kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele.  

 

OLUKORRA KIRJELDUS  

1. Õppetöö korraldus koolis 

Tartu Luterlik Peetri Kool tegutseb kahes õppekohas, Tartus ja Põlvas.  Käesolevas õiendis ei 

kajastata nende dokumentide analüüsi, mida on kirjeldatud Tartu õppekohas teostatud  

järelevalve õiendis1 ja mis laienevad mõlema õppekoha tegevusele. 

Järelevalves oli vaatluse all õppekorraldus, õpilase arengu toetamine, tugiteenuste osutamine 

ning õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon I ja II kooliastmes Tartu Luterliku Peetri 

Kooli Põlva õppekohas. Põlva õppekohas asuvat kooli kutsutakse kogukonnas ja koolisiseselt 

Jakobi Kooliks. 

Kool tegutseb ühe õppekava alusel nii Tartu kui Põlva õppekohas. Kool kuulub ajalooliselt 

Vana-Võrumaa territooriumile ning au sees hoitakse võru keele õpetamist. Võru keelt 

õpetatakse päevakavasse lõimitud ringitunnina. Järelevalves toimunud vestlustes toodi välja, et 

kooli eripäraks peetakse, et kool on väike, kristlikke põhimõtteid järgiv, erinevaid keeli õpetav 

ja õpilase arengut toetav. Kooli õppekoha peamine sümbol, mis eristab Põlva õppekohta Tartu 

õppekohast, on vapil olev kukk, mis sümboliseerib ärkamist ja äratust. 

Kooli päevakava on kinnitatud direktori käskkirjaga2. Tunniplaan on kooskõlas kooli 

õppekavas3 sätestatud tunnijaotusplaaniga. Kooli päevakava järgi algab õppetöö igal päeval 

10minutilise hommikuringiga, millele järgneb kaks 45minutilist õppetundi. Õppekava kohaselt 

algab koolipäev 10–15minutilise hommikuringiga, mille eesmärgiks on päeva sissejuhatamine, 

koolikeskkonnale ja päeva teemadele häälestumine, väärtuste ja pädevuste käsitlemine. 

Õppenõukogu ja lastevanemate esindajate sõnul toimub igal esmaspäeval hommikuring kirikus, 

mis juhatab kogu nädala sisse. Koolis on üks pikk söögi- ja õuevahetund, mis kestab 35 minutit. 

Koolis õpib 2021/2022. õppeaastal 176 õpilast, nendest I–II kooliastmes 117. I kooliastmes on 

53 õpilast, kellest koduõppel on 28. II kooliastmes on 64 õpilast, kellest koduõppel on 51. 

EHISe ja koolis kontrollitud andmetel on üks õpilane koduõppel tervislikel põhjustel ning 140 

õpilast on koduõppel lapsevanema soovil. 5.–9. klassis on ainult koduõppe õpilased.  

Õppekava kohaselt4 teavitab õpetaja õpilasi enne õppetööd, millised on perioodi eeldatavad 

õpitulemused ja kuidas neid hinnatakse ning kogu õppeperioodi vältel on õpilastele, teistele 

                                                           
1 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 02.12.2021 käskkiri nr 195. 
2 Direktori 11.11.2021 käskkiri nr 419-21. 
3 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 05.-10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita). 
4 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 05.-10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita), õppekava üldosa punkt 

7.2. 
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õpetajatele ja lapsevanematele taotletavad õpitulemused hindamiskriteeriumid ja -meetodid 

kättesaadavad. Õppealajuhataja ja õppenõukogu esindajate selgituste kohaselt kasutavad nad 

sel õppeaastal e-päevikus õppeaine sisu rubriiki, kuhu õpetaja paneb trimestrite kaupa kirja 

eeldatavad õpiltulemused ning antud kirjeid näevad ka lapsevanemad. Järelevalves vaadeldud 

sissekanded e-päevikusse kinnitasid, et õpetajad on eeldatavad õpitulemused esitanud. 

Õppenõukogu esindajate sõnul selgitatakse õpilastele hindamise põhimõtteid klassis. 

Õpilaste hindamisel kasutatakse koolis suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid ning koduõppe 

õpilaste teadmisi hinnatakse 5palli süsteemis. Tavaõppe I ja II kooliastmes on eristav hindamine 

kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul määratakse ainekava õpitulemuste omandamise tase 

ning kasutatakse sõnalisi hinnanguid „omandatud“, „osaliselt omandatud“, „mitte veel 

omandatud“.5 Klassipäevikutest nähtus, et I ja II kooliastmes kasutatakse sõnalisi hinnanguid 

ning hinnangud antakse I–III trimestri kohta. Direktor selgitas, et õpilase teadmisi hinnatakse 

I–III trimestril ning viimasel trimestril tehakse otsus õpilase teadmiste kohta ning otsustatakse 

järgmisse klassi viimine ning eraldi kokkuvõtvat hinnangut ei anta. Õppealajuhataja sõnul 

annab iga õpetaja trimestri lõpus hinnangud õpilaste edasijõudmise kohta ning õpetajad jagavad 

informatsiooni ning koostöös ka analüüsitakse tulemusi. Järelevalves vaadeldud E-päevikutes 

oli III trimestri tunnistusel märge õppenõukogu otsusega järgmisse klassi üleviimise kohta. 

Järelevalves selgus, et nooremates klassides on trimestrite lõpus kasutatud õpilaste 

enesehindamist. Vahendiks on tööleht, millel on kukk ning kuke erinevatel kehaosadel on välja 

toodud oskuste nimetused, nt meedia, koolivormi kandmine, vahetunnis käitumine, looduse 

tundmine. Õpilane valib kolme värvi vahel ning värvib oma arvamusest lähtuvalt, kuidas ta 

ennast hindab. Õppenõukogu esindajate sõnul on täidetud enesehindamise lehte kasutatud 

arenguvestlustel. Õppealajuhataja sõnul on õpetajad arutanud, et on vaja leida juurde uusi 

enesehindamise võimalusi ning seda just vanemates klassides. 

Õppekavas6 on sätestatud, et A-võõrkeeleks on saksa keel alates 2. klassist ja B-võõrkeeleks 

inglise keel alates 4. klassist. E-päevikutest nähtus, et koduõppel olevad õpilased õpivad A-

võõrkeelena valdavalt inglise keelt ja seda juba 1. klassist ning B-võõrkeelena hispaania, 

soome, vene, jaapani, norra või prantsuse keelt. Koduõppe koordinaatorite sõnul on koduõppe 

õpilaste A-võõrkeel enamasti inglise keel. Järelevalve ajal viidi kooli õppekavasse sisse 

muudatused ning sõnastati põhimõtted ja tingimused teiste võõrkeelte õpetamise ja hindamise 

kohta, mida kooli õppekava kohaselt ei õpetata. Koduõppe koordinaatorite sõnul õpivad III 

kooliastme õpilased keeltekoolides ja rahvaülikooli keelegruppides ning nende teadmistele 

annab hinnangu keeltekooli õpetaja. Samas on kooli vastuvõtu korras7 sätestatud, et vastuvõtu 

eelduseks II ja III kooliastmesse on eelnev saksa keele õppimine. Seega ei ole õpilaste 

vastuvõtmisel järgitud koolis kehtivat korda. Direktori sõnul valib kooli tulev koduõppe õpilane 

ise, milliseid võõrkeeli ta õpib.  

Õppekava kohaselt pakub kool võimalust koduõppeks, mis on korraldatud pere ja kooli 

koostöös lapse arengu toetamiseks. Direktor selgitas, et eraldi põhimõtteid koduõppe 

korraldamiseks või läbiviimiseks ei ole koolis sätestatud, kuid nii kooli õppekavas kui ka kooli 

                                                           
5 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 05.–10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita), õppekava üldosa 

punkt 7.3. 
6 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 05.–10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita), õppekava üldosa 

punkt 5.2. 
7 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 27.08.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita), lisa 1 p 5.5. 
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õpilaste arengu ja õppe toetamise korras8 on välja toodud täiendavalt koduõppe korraldamise 

põhimõtted. Järelevalves selgus, et koolis on välja töötatud juhendid, mis reguleerivad ja 

toetavad koduõppe korraldamist. Koduõppe koordinaator selgitas, et koduõppe paremaks 

korraldamiseks on koostatud juhendid, nt nõuded õpimapi sisule, valmistumine 

arenguvestluseks ja hindamispõhimõtted. Vanematele on koostatud küsimustest ja vastustest 

ühtne materjal, mis selgitab koduõppe läbiviimist.  

Direktori sõnul toodi koduõpe Tartu õppekohast üle Põlva õppekohta 2019/2020. õppeaastal, 

kui kool alustas tegevust Põlva õppekohas. Vanema soovil koduõppesse võetakse õpilasi vastu 

kaks korda õppeaastas, aga on olnud ka erandeid. Üks õpilane on koduõppele vastu võetud 

oktoobris, kuid vastav õppenõukogu otsus9 puudub.  

Direktori sõnul ei ole nad soovinud jätta ühtegi õpilast n-ö koolita, kuid tänaseks on koduõppe 

õpilaste arv nii suur, et uusi õpilasi juurde ei võeta. Koolis pakutakse koduõpet sõltuvalt 

koolipoolse juhendamise mahust: iseseisvat ja juhendatud koduõpet. Koduõppe 

koordinaatoreid on koolis neli, üks juhtivkoordinaator ja üks koordinaator iga kooliastme jaoks.  

Kõigile koduõppe õpilastele on vanema ja kooli koostöös koostatud individuaalne õppekava10 

(edaspidi IÕK), selles on üldosa, kus on välja toodud õpilase andmed, IÕK koostamise ja 

täitmisega seotud isikud, hindamise põhimõtted, õppetegevused ja -vahendid ning vajadusel 

erisused riiklikust õppekavast. Lisaks üldosale on koostatud töökavad poolaasta kaupa, milles 

tuuakse välja kooliastmes saavutatavad üldpädevused ning õppeainete töökavad, kus omakorda 

on välja toodud õppeaine õpieesmärgid, õppetegevused ja õpimapp ning kommentaarid ja 

hinnang. Koduõppel olevate õpilaste hindamine toimub kord poolaastas ning hindamisel 

kasutatakse numbrilist hindamist viiepallisüsteemis.  

Koolis tegutseb kolm õppenõukogu, üks Tartu õppekohas ja kaks Põlva õppekohas. Põlva 

õppekohas tegutseb õppenõukogu ja koduõppe õppenõukogu. Direktori käskkirjaga11 on 

määratud õppenõukogu koosseisud nii põhikooli kui ka põhikooli koduõppe osas. Koduõppe 

õppenõukogu liikmed on direktor ja koduõppe õppesuuna koordinaatorid. Mõlema 

õppenõukogu esimees on kooli direktor. PGS12 kohaselt on õppenõukogu liikmeteks kooli 

direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. 

Direktor on õppenõukogude koosseisude kinnitamisel lähtunud seadusest. 

 

Õppenõukogu koosoleku protokollile on seatud määrusega nõuded13, mida kooli õppenõukogu 

koosolekute protokollimisel pole täidetud. Järelevalves vaadeldud 2019/2020. ja 2020/2021. 

õppeaasta protokollidest nähtus, et puudusid sõnavõtjate nimed, sõnavõttude lühike sisu, 

vastuvõetud otsuste tegemise faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja 

vastutajad. Direktor ja õppenõukogude esindajad nõustusid, et protokollid tuleb koostada 

põhjalikumalt. 

 

                                                           
8 Direktori 07.01.2021 käskkiri (numbrita). 
9 Haridus- ja teadusministri 28.02.2018. a määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ § 5 lg 4; 

haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 3.  
10 Haridus- ja teadusministri 28.02.2018. a määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“, § 6 lg 2. 
11 Direktori 16.08.2021 käskkiri nr 388-21. 
12 PGS, § 72, lg 2. 
13 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“, § 5 lg 8, § 6 

lg-d 1,2. 
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Õppenõukogude koosolekutel on kahel viimasel õppeaastal kooskõlastatud erinevaid 

dokumente, tehtud on ülevaade täiendavat tuge vajavatest õpilastest, päevakorras on olnud 

arutelu õpilaste edasijõudmise kohta trimestripõhiselt ja poolaastapõhiselt ning arutelu HEVKO 

tähelepanekutest. Lisaks on arutatud õpilaste üleviimist järgmisse klassi ja täiendavale 

õppetööle jätmist, veel on olnud arutelu õppe- ja kasvatutegevuse tulemustest ja võimalikest 

ettepanekutest (iga õpetaja sai individuaalselt sõna). Õppenõukogude protokollidest nähtub, et 

päevakorras on olnud trimestrite ja poolaasta õpitulemuste arutelu, kuid peamiselt on vaid välja 

toodud, et õpilased on õpitulemused saavutanud ning saavad tunnistused. Nt ühes protokollis14 

on sõnastatud, et klassijuhatajate kokkuvõtete põhjal ja arvestades kokkuvõtvaid hinnanguid, 

saavad kõik õpilased hinnatud. Õppe- ja kasvatustöö sisulist arutelu ei ole protokollidest 

nähtuvalt toimunud ning parendusettepanekuid ei ole tehtud.  

 

Järelevalves esitatud 2020/2021. õa rahulolu-uuringus tõid vanemad välja mitmeid murekohti, 

nt vähe käelisi tegevusi, distantsõppe korraldus, tugispetsialistide suur puudus, ning eelkõige 

toodi välja logopeedi ja psühholoogi puudust, aga ka eripedagoogi suuremat vajadust. Kõik 

uuringus saadud andmed on koondatud ning vastused arvuliselt ja protsendiliselt välja toodud, 

kuid ei ole tehtud ühtegi järeldust ega kavandatud parendustegevusi. Direktor on teinud ka 

distantsõppe perioodi tagasisideküsitluse lastevanematele, milles on välja toodud tulemused 

ning on tehtud kokkuvõtvad järeldused. Järelevalves vaadeldud dokumentidest ei nähtunud, et 

saadud tulemusi oleks arvestatud üldtööplaani koostamisel.  

Koduõppe õppenõukogus on edasijõudmatuse ja õpisisu mitteomandamise tõttu jäänud nt 

2019/2020. õppeaasta I poolaasta õpitulemused hindamata täielikult ühel ja osaliselt kahel 

õpilasel.15 Määruses koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord16 kohaselt on koolil õigus 

katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui õpilasele on IÕKs määratletud õpitulemused 

suures mahus saavutamata. Vaatamata IÕKs sätestatud tulemuste mittesaavutamisele ei ole 

õppenõukogu otsustanud koduõpet katkestada. Direktori sõnul ei ole õppenõukogu otsustanud, 

et peaks koduõppe katkestama, pigem on oluline toetada õpilast ning anda talle võimalus 

täiendavalt õppida ja vastata.  

Õppenõukogu ülesanne on arutada õppeaasta lõpul läbi õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 

ning teha kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.17 

Protokollidest ei nähtu, et õppenõukogu oleks seda ülesannet täitnud. Õppenõukogu esindajate 

sõnul on iga õpetaja andnud õppeaasta lõpus ülevaate oma klassist ning tehakse ka ülevaade 

täiendavale õppetööle jätmise ja klassikursuse kordamise kohta. Direktori selgituste kohaselt 

rakendatakse üldõpet 4. klassini õppenõukogu ettepanekul.  

Järelevalves selgus, et tunnivaatlusi ei ole koolis veel läbi viidud, kuid õppealajuhataja sõnul 

on see plaanis. Direktori sõnul saavad õpetajad tagasisidet oma tööle direktorilt otseses 

suhtluses. Enne arenguvestlust täidavad õpetajad eneseanalüüsi lehe. Õppenõukogu esindajate  

sõnul on õpetajatele parim tunnustus, kui õpilane teeb midagi väga hästi või kui direktor 

tunnustab suuliselt.  

 

 

                                                           
14 Õppenõukogu 09.03.2021 koosoleku protokoll nr 2. 
15 Koduõppe õppesuuna õppenõukogu 12.02.2020 koosoleku protokoll nr 1. 
16 Haridus- ja teadusministri 28.02.2018. a määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ § 8.  
17 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“, § 2. 
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1.1 Ettepanekud pidajale 

1.1.1. Analüüsida rahuloluküsitluste tulemusi ning kasutada saadud tulemusi parenduste 

kavandamisel õppe- ja kasvatustöös.  

1.1.2. Koondada ja avalikustada juhendmaterjal, mis koondaks kogu koduõppe korraldamise, 

et korraldus oleks kõigile arusaadav ja läbipaistev. 

1.1.3. Kajastada õppenõukogu protokollides sisulised arutelud, tagamaks õppenõukogu 

ülesanne, arutada õppeaasta lõpul läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning 

teha vajadusel kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse 

parendamiseks, täitmine. 

 

1.2 Ettekirjutused pidajale 

1.2.1. Korraldada õpilaste kooli vastuvõtmine vastavalt MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 

27.08.2021 e-üldkoosoleku protokolli (numbrita) lisa 1 punktile 5.5. või viia 

vastuvõtukord vastavusse tegeliku vastuvõtu praktikaga. Täitmise tähtaeg: 01.03.2022.  

1.2.2. Tagada õppenõukogu koosolekute protokollimine, lähtudes haridus- ja teadusministri 

23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lõikest 8 

ja § 6 lõigetest 1 ja 2. Täitmise tähtaeg: alates õiendi teatavakstegemisest, tõendavate 

dokumentide esitamise tähtaeg 01.07.2022. 

 

2. Õpilaste arengu toetamine  

Kooli õppekavas on sätestatud, et õppe korraldamisel lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest 

ning tulenevalt õpilase individuaalsetest vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja 

vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemate koostöös. Direktori sõnul on koolis 

tähelepanu all õpilaste toetamine ning püütakse tagada igale õpilasele just temale vajalikku tuge 

ja siinjuures on oluline klasside suurus ja õpetajate igapäevane koostöö.  

 

Kooli tugisüsteemi ja -struktuuri on kirjeldatud „Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilaste arengu ja 

õppe toetamise korras“18. Korra kohaselt on tugisüsteem kolmetasandiline. Korra järgi on 

esimesel tasandil esmane märkaja klassi- või aineõpetaja ning õpetaja pakub lisajuhendamist 

väljaspool õppetunde konsultatsioonitundides. Õppenõukogu esindajate sõnul on õpetajad 

peale tunde koolis ning õpilased saavad oma küsimustega õpetaja poole pöörduda, kuid eraldi 

konsultatsioonitunde ei ole õpilastele tehtud. Korras on sõnastatud, et kui õpetaja tugi ja 

lisajuhendamine ei ole õpilast toetanud ning ilmneb vajadus koolis täiendavaks toeks, siis 

teavitatakse vanemat ning avatakse individuaalse arengu jälgimise kaart (edaspidi IAJK) ning 

viiakse läbi õpilase pedagoogilis-psühholoogiline hindamine.  

 

PGS19 näeb ette, et õpilase toevajaduse väljaselgitamise tulemused, õpetajate tähelepanekud, 

tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused 

ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase IAJKle. Direktori 

käskkirjaga20 on määratud HEVKO ning individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest 

vastutav isik. Koolis täidab antud rolli eripedagoogi assistent ja koduõppe suunal 

juhtivkoordinaator. Koolis on 16 õpilast, kellele on koostatud IAJK. Järelevalves tutvuti 

valikuliselt koolis koostatud IAJKdega, mis olid süsteemselt ja korrektselt täidetud. Kõikides 

IAJKdes olid välja toodud üldandmed, õpilase toetamise vajadus, õpetajate ja HEVKO 

                                                           
18 Direktori 07.01.2021 käskkiri (numbrita). 
19 PGS, § 46 lg 7. 
20 Direktori 17.09.2021 käskkiri nr 399-21. 
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tähelepanekud ning tulemused õppeaasta lõpus ja vanemate arvamused. IAJKd olid koostatud 

põhjalikult ja arusaadavalt.  

 

Kooli õpilaste arengu ja õppe toetamise kord kirjeldab koolipoolsete tugispetsialistide teenuse 

tagamist, lähtudes õpilaste vajadustest, koduõppe koordineerija tuge, õpiabi rakendamist ja 

IÕKde koostamist. Ühe tugimeetmena rakendatakse koolis õpiabi. Sellel õppeaastal on õpiabi21 

määratud kümnele õpilasele, kes õpivad 1.–3. klassis. Õpilased saavad õpiabi eesti keeles ja 

matemaatikas, enamjaolt üks kord nädalas, mõned õpilased ka kaks korda nädalas. 

Eripedagoogi assistendi sõnul toimuvad õpiabitunnid esmaspäeval ja teisipäeval.  

Korras nimetatud kolmas tasand on seotud koolivälise nõustamismeeskonna kaasamisega ning 

nende soovituste arvestamisega.  

Kooli arenguvestluste korra on kehtestanud direktor22. Korra kohaselt viiakse arenguvestlusi 

läbi regulaarselt üks kord aastas, uute õpilaste puhul esimesel õppeaastal kaks korda õppeaastas. 

Enne arenguvestlust täidavad lapsevanemad tagasisideküsitluse. Arenguvestluste järel teeb iga 

klassijuhataja kokkuvõtte oma klassi kohta, tuues välja arvuliselt osavõtjad ning ka 

tähelepanekud, lähtuvalt läbi viidud arenguvestlustest. Kokkuvõtted esitatakse direktorile. 

Järelevalves vaadeldi kõiki 2020/2021. õppeaastal toimunud arenguvestluste protokolle, millest 

nähtus, et kõikide õpilastega olid arenguvestlused toimunud korrast lähtuvalt. Kokkuvõtted olid 

koostatud. 

 

3. Tugispetsialistide teenuse tagamine 

PGSi23 kohaselt peab õpilasele koolis tagama vajadusel tasuta vähemalt eripedagoogi, 

logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenused.  

Järelevalve ajal töötas koolis EHISe andmetel üks logopeed koormusega 1,0, kelle 

kvalifikatsioon vastab logopeedile kehtestatud nõuetele, kuid HEVKO sõnul ta logopeedilist 

teenust koolis ei osuta. Direktori selgituste kohaselt on töötaja täitmas koduõppe koordinaatori 

ülesandeid. Seega ei ole EHISe kanne korrektne, kuna kooli tegelik korraldus ei vasta registrisse 

kantule. 

Koolis töötab HEVKO, kes töötab ka 0,5 koormusega eripedagoogi assistendina, EHISe 

andmetes on märgitud, et töötaja töötab eripedagoogina, kuid märkustesse on lisatud, et kuni 

magistritaseme õpingute lõpetamiseni töötab isik assistendina. Järelevalve ajal võeti tööle veel 

üks eripedagoog, kes töötab koormusega 0,05 ning tema ülesandeks on juhendada ja nõustada 

assistendina töötavat spetsialisti. Kuigi EHISesse on kantud eripedagoogi assistent, siis 

tegelikkuses tuleb EHISesse kanda vaid nende koolitöötajate andmed, kellele on kehtestatud 

kvalifikatsiooninõuded. Kuna eripedagoogi assistendile ei ole riiklikult kvalifikatsiooninõudeid 

määratud ja sellist ametikohta ka PGSi tähenduses loodud ei ole, ei ole ka registris loodud 

võimalust taolisel kohal töötava isiku andmete sisestamiseks. 

 

HEVKO tööülesanded on aga kirjeldatud PGSis24 ja õpiabitundide läbiviimine ei kuulu nende 

hulka. Kui koolitöötaja viib läbi õpiabitunde, mille näol on tegemist tundide andmisega, siis 

                                                           
21 Direktori 12.10.2021 käskkiri nr 404-21. 
22 Direktori 11.11.2021 käskkiri nr 418-21. 
23 PGS, § 37 lg 2. 
24 PGS, § 46 lg-d 2 ja 3. 
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tegemist on kas õpetajale või eripedagoogile25 omase tööülesandega, mis omakorda eeldab 

kvalifikatsiooninõuetele vastamist. Kuna HEVKO roll on kirjeldatud eelkõige tööülesannetena 

ja mitte ametikohana ning talle ei ole kehtestatud ka kvalifikatsiooninõudeid, ei saa pidada 

korrektseks, et ta annab tunde. Tunde saab ta anda õpetaja või eripedagoogi ametikoha raames. 

 

EHISes (seisuga 18.11.2021) ja kohapeal kontrollitud andmetel rohkem tugispetsialiste koolis 

ei tööta. Kooli lastevanemate esindajate sõnul saab psühholoogi poole pöörduda Tartus, sest 

Tartu õppekohas on psühholoog olemas. Antud lahendus ei taga õpilaste toetamist koolis 

kohapeal, kuna psühholoogi tuge peavad õpilane ja lapsevanem minema küsima teise linna. 

Lapsevanemate esindajad tõid vestluses välja, et selline abi on vähene. Logopeedi teenus ei ole 

koolis tagatud, kuid direktori sõnul on suuline kokkulepe spetsialistiga, kes peaks tööd alustama 

jaanuaris 2022. Sotsiaalpedagoogi koolis ei tööta ning teenust ei tagata ka väljastpoolt 

teenusena tellides.  

 

3.1 Ettepanek direktorile 

Korrastada andmed EHISes ning võtta maha andmed töötaja kohta, kelle andmed ei pea EHISes 

olema kajastatud. 

3.2 Ettekirjutused pidajale 

3.2.1 Tagada koolis psühholoogi teenuse vajaduse hindamine ning vajaduse korral teenuse 

osutamine kvalifikatsiooninõuetele vastava tugispetsialisti poolt, lähtudes põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 37 lõikest 2 ning haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a 

määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“ § 4 lõikest 2. Täitmise tähtaeg: 01.04.2022. 

3.2.2 Tagada koolis logopeedi teenuse vajaduse hindamine ning vajaduse korral teenuse 

osutamine kvalifikatsiooninõuetele vastava tugispetsialisti poolt, lähtudes põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 37 lõikest 2 ning haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a 

määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“ § 4 lõikest 4. Täitmise tähtaeg: 01.04.2022. 

3.2.3 Tagada koolis sotsiaalpedagoogi teenuse vajaduse hindamine ning vajaduse korral 

teenuse osutamine kvalifikatsiooninõuetele vastava tugispetsialisti poolt, lähtudes 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõikest 2 ning haridus- ja teadusministri 

29.08.2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“ § 4 lõikest 3. Täitmise tähtaeg: 01.04.2022. 

 

4. Haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise korraldus 

EHISe 15.11.2021 andmetel on koolis kokku 15 õpilast, kellele on kooliväline 

nõustamismeeskond teinud soovitusi õppekorralduslike meetmete rakendamiseks, nendest viis 

õpib tavaõppes ja kümme koduõppel. Tõhustatud toe soovitus on tehtud seitsmele õpilasele, 

nendest tavaõppes õpib viis õpilast. Eritoe soovitus on kuuel õpilasel, kes kõik on koduõppel. 

Järelevalves nähtus, et mitmete haridusliku erivajadusega õpilaste puhul ei lähtuta õppe 

korraldamisel nende toevajadusest. 

Kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud õpetada kaheksat tõhustatud ja eritoe õpilast 

eriklassis. Eriklassi soovitusega õpilastest kaks õpib koolis ja kuus koduõppes. Eriklassi koolis 

moodustatud ei ole, kaks õpilast õpivad tavaklassi koosseisus. Kuue õpilase puhul, kes on 

                                                           
25 Haridus- ja teadusministri 21.02.2018. a määrus nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse 

rakendamise kord“, § 2 lg 3 p 1. 
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lubatud koduõppele, ei nähtu kaalutlusotsuseid, mille alusel on lubatud õpilased, kes tegelikult 

vajavad spetsiifilist õppekorraldust, õppima koju. 

Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis 

ja õppekeskkonnas, mis kajastatakse IÕKs26. Kooli õpilase arengu toetamise korra27 teise 

tasandi kohaselt koostatakse õpilasele vajadusel IÕK. EHISe andmetel on kooliväline 

nõustamismeeskond teinud soovituse rakendada IÕKd kõikides ainetes viiele õpilasele ja 

omakorda veel viiele õpilasele IÕKd üksikutes ainetes, nendest õpilastest ainult üks õpib koolis, 

ülejäänud on koduõppel. HEVKO selgituste kohaselt ei ole koolis veel ühtegi IÕKd koostatud, 

kuid kahele õpilasele on koostamisel. 

Lähtuvalt PGSist28 on ühe individuaalse tugi- ja mõjutusmeetmena võimalik õpilasele 

rakendada käitumise tugikava (edaspidi KTK). KTK on käitumisraskustega laste toetamiseks 

mõeldud plaan, mis koostatakse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskustega õppijatele 

ning milles on seatud eesmärgid igapäevases õpikeskkonnas toimetulekuks29. EHISest 

nähtuvalt vajab üks õpilane koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel KTKd, kuid talle seda 

koostatud ei ole. Õpilane õpib koduõppes. 

Nõustamismeeskonna soovitusel vajab eripedagoogilist tuge 13 õpilast, kool on EHISesse 

tehtud kannetes näidanud toe pakkumise kümnele õpilasele, kellest viis on koduõppel vanema 

soovil ning üks õpilane koduõppel tervislikel põhjustel. Logopeedi tugiteenust on soovitatud 

seitsmele õpilasele, kellest viis õpib koolis kohapeal. Sotsiaalpedagoogi tuge peaks saama 

samuti seitse õpilast, kellest kaks õpib tavaõppel. Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenus ei ole 

koolis tagatud. Direktori ja õppealajuhataja selgituste kohaselt on logopeedi otsitud ning 

logopeed alustab tööd jaanuaris 2022 ning kuna koolis on väikesed kuni 12 õpilasega klassid, 

siis ei ole sotsiaalpedagoogi teenust vajatud.  

Psühholoogi tugi on koolivälise nõustamismeeskonna poolt määratud neljale õpilasele, kellest 

kaks õpib tavaõppes, kuid kool teenust ei taga. Direktori selgituste kohaselt on psühholoog 

olemas kooli Tartu õppekohas ning õpilased ja vanemad saavad vajadusel pöörduda.  

2020/2021. õppeaastal oli I poolaastal direktori käskkirjaga30 määratud tervislikel põhjustel 

koduõppele kaheksa õpilast ning II poolaastal direktori käskkirjaga31 kuus õpilast. II poolaastal 

tervislikel põhjustel koduõppel olnud õpilastest neli käesoleval õppeaastal enam koolis ei õpi.  

Direktori käskkirjades32 on õigusliku alusena märgitud haridus- ja teadusministri määrus33 ning 

lapsevanema taotlus. Nimetatud määrus34 sätestab, et koduõpet rakendatakse tervislikel 

põhjustel õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund 

võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad 

koolis võimalused ja tingimused. Koduõpet tervislikel põhjustel saab kool rakendada vanema 

taotlusel ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Seega ei ole direktoril pädevust 

määrata õpilasi koduõppele tervislikel põhjustel, kui selleks ei ole koolivälise 

                                                           
26 PGS, § 18 lg 1. 
27 Direktori 07.01.2021 käskkiri (numbrita). 
28 PGS, § 58 lg 3. 
29 Jürjen, T. (2020). Käitumise tugikava koostamise ja rakendamise juhendmaterjal. Tartu: Tartu Ülikool. 
30 Direktori 06.11.2020 käskkiri nr 341-20 
31 Direktori 11.01.2021 käskkiri nr 356-21. 
32 Direktori 06.11.2020 käskkiri nr 341-20; 11.01.2021 käskkiri nr 356-21. 
33 Haridus- ja teadusministri 28.02.2018. a määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“, § 2 lg 3. 
34 Haridus- ja teadusministri 28.02.2018. a määrus nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“, § 2 lg 1. 
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nõustamismeeskonna soovitust. Järelevalve ajal korrastati andmed ning õpilastele ei rakendata 

koduõpet tervislikel põhjustel. Õpilased õpivad koduõppel vanema soovil.  

Järelevalve ajal õppis koolis üks õpilane, kellele on määratud koolivälise nõustamismeeskonna 

poolt koduõpe tervislikel põhjustel hooldusõppe õppekava alusel, antud tugimeedet koolis 

rakendatakse35 ning õpilasele on koostatud IÕK. Järelevalves selgus, et õpilane on EHISe 

andmetel Põlva õppekoha nimekirjas, kuid õpetaja, kes õpilast õpetab, on Tartu õppekoha 

õpetaja. Sellisel juhul ei ole kirjed EHISes korrektsed ning vajavad  korrastamist.  

 

Eelnevast tulenevalt nähtub, et koolis õppivatele õpilastele ei ole pakutud õpet nende 

vajadustest ja võimetest lähtuvalt. Mitmetele õpilastele on väljastatud soovitused koolivälise 

nõustamismeeskonna poolt, mille kohaselt vajavad õpilased olulisi muudatusi ja kohandusi 

õppes, kuid seda kool neile võimaldanud ei ole. Samuti oli kool ületanud oma volitusi, määrates 

õpilased tervislikel põhjustel koduõppele, kuigi alust selleks ei olnud.  

 

4.1 Ettekirjutus pidajale 

Tagada õpilastele tõhustatud või eritoe rakendamine vastavalt koolivälise nõustamismeeskonna 

soovitusele, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 48 lõikest 1 ning § 49 lõigetest 1 ja 

2. Täitmise tähtaeg: 01.04.2022 

 

5. Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon 

Järelevalves kontrolliti kooli õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavust haridus- 

ja teadusministri määruses36 sätestatule ning võrreldi EHISesse (väljatrükk 15.11.2021) kantud 

andmete vastavust kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele. 

 

Õppe- ja kasvatusala töötajaid, kelle kvalifikatsioonile on kehtestatud nõuded, oli koolis kokku 

17: õpetajaid 12, kaks eripedagoogi, logopeed, direktor ja õppealajuhataja, kes töötab ka 

õpetajana. Direktor juhib nii Põlva kui Tartu õppekohtade tegevust ja mõlemad eripedagoogid 

töötavad samuti mõlemas õppekohas. EHISe andmetel töötab koolis logopeed, kuid tegelikult 

logopeedi teenust ei osutata  ning antud kirje on eksitav. Direktori sõnul on töötaja tööle võetud 

koduõppe juhtivkoordinaatorina.  

 

PGSi37 kohaselt võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel 

on vähemalt keskharidus ning kelle kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus on piisavad, 

et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine. 

EHISe sissekannete ja kohapeal vaadatud töölepingute järgi on direktor sõlminud ühe õpetajaga 

tähtajalise töölepingu. Direktori, ühe eripedagoogi, õppealajuhataja ja kümne õpetaja 

kvalifikatsioon vastas kehtestatud nõuetele, kvalifikatsioon ei vastanud nõuetele kahel õpetajal 

ning ühel eripedagoogil, kes tegelikult töötab koolis eripedagoogi assistendina. Kahel õpetajal 

puuduvad magistrikraad ja õpetajakutse, eripedagoogil puudub erialane magistrikraad. Seega 

ei oma 17 õppe- ja kasvatusala töötajast nõutavat kvalifikatsiooni 3 (18,75 %). 

 

EHISe andmetel töötab koolis eripedagoogi assistent, kes viib läbi ka õpiabitunde. Tundide 

andmise pädevus on eelkõige õpetajatel, õpiabitundide puhul ka eripedagoogidel. Õpetamiseks 

on eelnevalt nimetatud töötajatele seatud kvalifikatsiooninõuded. Lähtuvalt 

kvalifikatsiooninõuetest, et vasta antud töötaja kvalifikatsioon kehtestatud nõuetele. 

                                                           
35 Direktori 14.10.2021 käskkiri nr 410-21. 
36 Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“. 
37 PGS, § 74 lg 7. 
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Kooli e-päevikute järgi töötavad koolis veel kaks õpetajat, kelle andmed ei ole kantud 

EHISesse. Üks töötab tervislikel põhjustel koduõppes õppiva õpilasega ning teine on e-päeviku 

järgi 7K.–9K. klassi klassijuhataja. 

 

1) Õpetaja (meedia- ja suhtlemisõpetus I kooliaste, 3 tundi; meedia- ja suhtlemisõpetus II 

kooliaste, 1 tund) – ei vasta kvalifikatsioonile, puuduvad magistrikraad ja õpetajakutse. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping 01.09.2021–31.08.2022. 

2) Õpetaja (kehaline kasvatus I kooliaste, 8 tundi; kehaline kasvatus II kooliaste, 3 tundi; 

käsitöö ja kodundus I kooliaste, 3 tundi; käsitöö ja kodundus II kooliaste, 3 tundi) – ei vasta 

kvalifikatsioonile, puuduvad magistrikraad ja õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud 

tähtajaline tööleping 01.09.2021–31.08.2022. 

3) Eripedagoog – ei vasta kvalifikatsioonile, puudub erialane magistrikraad. 

Koolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv peab nende läbiviidava õppe 

ja kasvatustegevuse mahust lähtuvalt olema piisav, et tagada kooli õppekavas määratud 

õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine.38 Koolis on I kooliastme õpetajate 

nädalakoormus kokku 103 õppetundi, nendest 89 (86,41 %) tundi õpetavad õpetajad, kelle 

kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele ja 14 (13,59 %) tundi õpetavad õpetajad, kelle 

kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele. II kooliastme õpetajate nädalakoormus on kokku 

51 õppetundi, mis ei ole korrektne, sest koolis toimub igapäevane õppetöö II kooliastmes ainult 

4. klassis ning neil on nädalas 25 õppetundi. Nendest 51 tunnist 47 (92,16 %) tundi õpetavad 

õpetajad, kelle kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele ja 4 (7,84 %) tundi õpetavad 

õpetajad, kelle kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele.  

Muusikat, kehalist kasvatust, käsitööd ja kodundust ning meediat õpetavad õpetajad, kelle 

kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele.  

 

Koolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv on nende poolt läbiviidava 

õppe- ja kasvatustegevuseks piisav, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine 

ning õpitulemuste saavutamine. 

 

PGSi39 kohaselt kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- 

ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korra kooli hoolekogu. Direktori selgituste kohaselt on vaba ametikoha konkursside 

korraldamisega seonduv on töösisekorraeeskirjades, mida kehtestab direktor ning üldsõnaliselt 

käsitleb valdkonda ka põhikirja punkt 10.1. Järelevalve ajal kehtestas kooli nõukogu kooli 

töötajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra40. Loodud korras 

ei ole välja toodud konkursi korraldamise põhimõtteid, vaid on sõnastatud, et vabad ametikohad 

täidetakse konkursi korras ning info vabade ametikohtade kohta avaldatakse asutuse kodulehel, 

sotsiaalmeedias ja vajadusel ajakirjanduses. Puudub informatsioon, kuidas konkurssi läbi 

viiakse, kes kuuluvad konkursikomisjoni, kes teeb otsuseid ja kuidas teavitatakse kandideerijat. 

 

5.1 Ettekirjutused pidajale 

5.1.1 Tagamaks koolis töötavate õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavus 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetes 6, 7 ja 9 esitatud nõuetele, korraldada 

avalikud konkursid nendele õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohtadele, kellel 

puudub magistrikraad. Täitmise tähtaeg: 01.09.2022. 

                                                           
38 PGS, § 74 lg 9. 
39 PGS, § 73 lg 11 p 8. 
40 Nõukogu 05.–10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita). 
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5.1.2 Tagada Eesti hariduse infosüsteemi kantud andmete õigsus, kandes hariduse 

infosüsteemi õpetajate andmed, kes viivad läbi õppetööd koolis, lähtudes Vabariigi 

Valitsuse 05.08.2004. a määruse nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning 

põhimäärus“ § 6 lõikes 2, § 24 lõikes 1 ja § 26 lõikes 2 sätestatust vastavalt käesoleva 

õiendi punktis 5 toodud selgitustele. Täitmise tähtaeg: alates õiendi 

teatavakstegemisest; tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg 01.03.2022.  

5.1.3 Tagada õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 

töötavate isikute vaba ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi korra 

kehtestamine nõukogu poolt lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõikest 6. 

Täitmise tähtaeg: 01.03.2022.  
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