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TALLINNA EHITUSKOOL 

Praktikaettevõtete tunnustamise kord  

 
1.1 Käesolev kord sätestab praktikaettevõtte (edaspidi “praktikabaasi”) tunnustamise sisu ja korralduse.  

1.2 Tunnustamist käsitletakse käesolevas dokumendis kui protseduuri, mille tulemusena Tallinna 

Ehituskool (edaspidi kool) annab ametliku tunnustuse, et organisatsioon või isik on kompetentne praktilise 

koolituse läbiviimiseks vastavalt kooli õppekavadele.  

1.3 Tunnustamise eesmärgiks on erapooletult hinnata praktikabaasi igakülgset valmidust praktika 

läbiviimiseks.  

1.4 Praktikabaasi tunnustamine toimub kokkuleppel ettevõttega. Tunnustamist võivad taotleda kõik 

mistahes omandivormis firmad ja asutused ning FIE-d, kui on tagatud valmidus praktika korraldamiseks.  

1.5 Praktikad viiakse läbi eelistatult tunnustatud praktikabaasis.  

1.6 Käesoleva juhendi ja selle muudatused kinnitab kool.  

 

2. Tunnustamise põhimõtted  
2.1 Tunnustamise alusdokumentideks on:  

1) kutsestandard,  

2) õppekava,  

3) tunnustamist taotleva organisatsiooni põhikiri/põhimäärus,  

4) käesolev juhend,  

5) muud õigusaktid ja tehniline dokumentatsioon.  

2.2 Praktikabaasi tunnustamise ekspertgrupi moodustab kool. Ekspertgrupi koosseisus on vähemalt üks 

kooli töötaja.  

2.3 Tunnustamisega seotud kulud kannab kool.  

 

3. Tunnustamise kord  
3.1 Tunnustamine koosneb järgmistest põhietappidest:  

1) ekspertgrupi moodustamine  

2) ekspertgrupi visiit praktikabaasi staatust taotlevasse organisatsiooni  

3) ekspertgrupi soovitus koolile tunnustamise asjus  

4) kooli otsus ja selle teatavakstegemine  

3.2 Ekspertgrupi visiidi käigus hinnatakse taotleja võimalusi praktika korraldamiseks:  

1) organisatsioonilisi võimalusi ja pädeva personali olemasolu;  

2) valmidust koostööks kutseõppeasutusega;  

3) valmidust praktiliste oskuste õpetamiseks töökeskkonnas (töökohad, seadmed, tööriistad, mõõte-ja 

abivahendid, materjalid jm.);  

4) töötervishoiu ja tööohutuse nõuete vastavust.  

3.3 Ekspertgrupp koostab keskuse tunnustamise protokolli (käesoleva juhendi lisa 1) Kirjalik otsus 

soovitusega edastatakse koolile 10 tööpäeva jooksul peale ekspertgrupi visiiti.  

3.4 Ekspertgrupi ettepaneku ja vajadusel täiendavate andmete alusel langetab kool ühe järgmistest 

otsustest:  

1) tunnustada;  

2) mitte tunnustada.  

3) tunnustada tingimisi teatud tingimuste täitmisel kuni aastase tähtajaga  

ja väljastab ettevõttele kirjaliku otsuse. 
 

Tunnustamise korral on otsus kehtiv kuus kalendriaastat.  

 

3.5 Tunnustamata jätmise korral on taotlejal õigus mitte varem kui 6 kuu pärast taotleda 

kordustunnustamist. Otsuses peavad olema ära toodud tunnustamata jätmise põhjused.  

3.6 Tunnustamisotsus tehakse kooli poolt teatavaks taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast 

ja info tunnustatud ettevõtete kohta avalikustatakse kooli kodulehel ja ettevõttele väljastatakse sertifikaat 

tunnustamise kohta.  

3.7 Kooli otsus tunnustamise küsimuses on lõplik.  

3.8 Tunnustamisega seotud dokumendid säilitab kool.  



Lisa 1 

  
EKSPERTARVAMUSE PROTOKOLL  

 

Kooli korraldusega moodustatud ekspertgrupp koosseisus 

1. ..............................................................  

2. ..............................................................  

3. ..............................................................  

 

kes tegutseb praktikabaasi tunnustamise juhendi alusel, hindas …………………20...... a. 

…………………...................…………….……. (taotleja) valmidust olla praktikabaasiks 

................................................................................................................................... erialal.  

Ekspertgrupp hindas taotleja valmidust alljärgnevalt: 

 

Valdkond  

Hinnang valmidusele  

VASTAB 

NÕUETELE 

EI VASTA 

NÕUETELE 

 
1. Organisatsioonilised võimalused  

  

 
2. Töökeskkonna vastavus nõuetele  

  

 
3. Õppekavale vastavate töövahendite ja 

–seadmete olemasolu  

  

 
4. Juhendamine, juhendajate 

ettevalmistus  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kokkuvõte  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

Ekspertgrupi otsus  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

 

Allkirjad: 

 


