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RIDALA PÕHIKOOL
Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord
PÕHIMÕTE
Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise korra aluseks on Vabariigi
Valitsuse 22.11.2000 määrusest nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded“ § 17 ja
haridusministri 02.10.2002 määrusest nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja
kord“ § 4 lõige 1 punkt 3.
EESMÄRK
1. Mitmekesistada pedagoogide õpivõimalusi.
2. Toetada pedagoogide ameti- ja ainealast kompetentsi.
3. Võimaldada valikuid enesetäiendamise valdkonnas lähtuvalt pedagoogi
isikupärast.
TINGIMUSED JA KORD
1. Pedagoog esitab direktorile tagasisidet iseseisva enesetäiendamise kohta
kirjalikult (vorm 1). Võimalusel esitab õpetaja direktorile vastavad tõendid,
tunnistused jm.
2. Iseseisvaks enesetäiendamiseks loetakse:
2.1. Maakondlikus ainesektsioonis osalemine – 3 tundi
2.2. Osalemine projektitöös – 3 tundi
2.3. Uurimustöö koostamine, juhendamine – 10 tundi
2.4. Esinemine haridusüritusel, konverentsidel ja seminaridel ettekannetega – 6
tundi
2.5. Õppevahendite ja õppevara valmistamine ja esitlemine – 3 tundi + 3 tundi
2.6. Osalemine sise- ja väliskonverentsidel – 4 tundi
2.7. Osalemine vabariiklikel võistlustel, olümpiaadidel – 4 tundi
2.8. Erialase kirjanduse läbitöötamine, refereerimine ja esitlemine – 4-6 tundi
2.9. Pedagoogide töörühmas osalemine – 2 tundi
2.10.
Õppereisi organiseerimine, osalemine, õpilaste saatmine – 1 päev 3
tundi
3. Iseseisva enesetäiendamise tundide arvu otsustab direktor lähtuvalt õpetaja
esitatud enesetäiendamise hindamislehest ja muudest lisadokumentidest.
4. Iseseisva enesetäiendamise tunnid arvestatakse tööalase täiendkoolituse hulka.
5. Iseseisvat enesetäiendamist tõendab asutuse direktor käskkirjaga (vorm 2).
6. Iseseisev enesetäiendamine kajastub iga pedagoogi täiendkoolituse kaustas
ning EHIS-es.
RAKENDUS
Käesolev kord jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2011.a.
Lisa 1 (vorm 1 )
Lisa 2 ( vorm 2 )

Vorm 1

Nimi:
Kuupäev:
TAOTLUS
Aluseks võttes Ridala Põhikooli pedagoogide iseseisva enesetäiendamise tingimusi ja
korda (Dir kk nr n1-3/ 26, 12.09.2011.a.)
palun
arvata juuresoleva tagasiside põhjal minu täiendkoolituse üldtundide hulka
………. tundi.

TAGASISIDE
Iseseisva enesetäiendamise eesmärk:

Iseseisva enesetäiendamise teema:

Iseseisva enesetäiendamise sisu kokkuvõte:

Õpetaja allkiri:

Vorm 2

Tõend nr ………………

Aluseks võttes Ridala Põhikooli Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise tingimusi ja
korda (kinnitatud dir kk nr 1-3/26, 12.09.2011)

TÕENDAN, et
õpetaja ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Milve Viigand
direktor

Pitsat

