
 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 15.11.2011 / 1-3/ 20 

 

Laeva Põhikooli pedagoogide iseseisva enesetäiendamise ja sisekoolituse kord 

 

Kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 22.11.2000.a määrusega nr 381 „Õpetajate koolituse 

raamnõuded” §17 lõike 2 alusel ja Haridusministri 2.10 2002.a. määrusega nr. 6 

„Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” § 4 lõike 3 alusel. 

 

I Üldsätted 

1.1.Vabariigi Valitsuse 22.11.2000.a määruse nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded”, § 17 

lõike 2 järgi läbib õpetaja iga viie aasta jooksul tööalase täiendkoolituse vähemalt 160 tunni 

(4 ainepunkti) ulatuses.” 

1.2.Haridusministri 2.10 2002.a. määruse nr. 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja 

kord” § 4 lõike 3 järgi on õpetaja viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni 

ulatuses aine või pedagoogika- või ametialaseid kursusi või juhtimiskursusi, millest 80 tundi 

võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab õppeasutuse juht, või õppinud 

kraadiõppes hariduse valdkonnas”. 

Iseseisva enesetäiendamise tundide maht võib ulatuda 80 tunnini viie õppeaasta jooksul. 

1.3. Sisekoolitus on koolitöötajate grupile korraldatud koolitus, mille puhul on koolitajaks 

kooli oma töötaja (pedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog jt), kui tal on olemas vajalik 

oskusteave. 

 

II Iseseisva enesetäiendamise eesmärk 

2.1. Mitmekesistada pedagoogide õpivõimalusi. 

2.2. Toetada pedagoogide ameti- ja ainealast kompetentsi. 

2.3. Võimaldada valikuid enesetäiendamise valdkonnas lähtuvalt pedagoogi isikupärast. 

  

III Iseseisva enesetäiendamise tingimused ja kord 

3.1.Iseseisev enesetäiendus eeldab üld- ja ainealaste pedagoogiliste pädevuste tõstmist. 

3.2. Iseseisva enesetäiendamise vormid Laeva Põhikoolis 

3.2.1.uute õppematerjalide väljatöötamine, nende tutvustamine ja avaldamine trükis või 

veebipõhiselt. 

3.2.2.sisekoolituse planeerimine, korraldamine ja läbiviimine, samuti ka sisekoolitusel 

osalemine , mis hõlmab erialase kirjanduse läbitöötamist, refereerimist ja esitlemist; 

3.2.3. esitlus (metoodiline näitus, fotonäitus, õpetaja või õpilase õppemapp); 

3.2.4. uurimistöö / loovtöö juhendamine (10 tundi 1 uurimistöö); 

3.2.5. osalemine direktori poolt moodustatud töörühmades; 

3.2.6. kooli huvides koostatud ja esitatud projektitaotlused ja nende aruandlus; 

3.2.7. üleriigiliste ja piirkondlike ürituste korraldamine kooli esindajana; 

3.2.8. osalemine üleriigilistes ja piirkondlikes üritustes ning projektides kooli esindajana; 

3.2.9. esinemine lastevanemate koosolekutel, haridusüritustel, konverentsidel, seminaridel 

ettekannetega 

3.2.10. koolisiseste ürituste korraldamine ja läbiviimine; 

3.2.11. õppereisi ettevalmistamine, organiseerimine, läbiviimine. 

3.2.11. lahtise tunni läbiviimine, kollegi tunni külastamine 

3.2.12. nooremate pedagoogide töö juhtimine mentorina 

3.2.13. pedagoogilistel konverentsidel osalemine 

3.3.14. maakondlikus ainesektsioonis osalemine 

 



. 

IV. Iseseisva enesetäiendamise ja sisekoolituses osalemise tõendamine 

4.1.Pedagoogi iseseisvat enesetäiendamist tõendab direktor käskkirjaga õpetaja taotluse 

alusel, kus on ära märgitud enesetäiendamise teema, viis, tundide maht, aruandluse vorm. 

Pedagoog esitab taotluse direktorile vahetult pärast osalemist erinevatel üritustel ja 

projektides. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamist kinnitab direktor käskkirjaga. 

4.2.Pedagoogi sisekoolituses osalemist tõendab direktor käskkirjaga sisekoolituse kava ja 

Osavõtjate nimede registreerimislehe alusel.  

4. 3.Käskkirja lahutamatu osa on käskkirja lisa , milles on  osalejate nimekiri. Selle  alusel 

kantakse vajalikud andmed EHIS-esse ja säilitatakse pedagoogi täiendkoolituse kaustas. 

4. 5. Iseseisva enesetäiendamise tunnid (80 t) arvestatakse tööalase täiendkoolituste hulka. 

 

 

Lisa 1 (vorm 1) 

Nimi: 

Ametikoht: 

Kuupäev: 

TAOTLUS 

Võttes aluseks Laeva Põhikooli pedagoogide iseseisva enesetäiendamise ja sisekoolituse korra 

(kinnitatud direktori käskkirjaga 15.11.2011 / 1-3/ 20) 

palun arvata juuresoleva tagasiside põhjal minu täiendkoolituse üldtundide hulka ..... tundi. 

TAGASISIDE: 

Iseseisva enesetäiendamise viis ja periood: 

Iseseisva enesetäiendamise eesmärk: 

Iseseisva enesetäiendamise teema: 

Iseseisva enesetäiendamise sisu kokkuvõte: 

Õpetaja allkiri: 


