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KINNITATUD 

Tallinna Tondiraba Huvikooli 

direktori 22.11.2019 käskkirjaga 

nr 1-2/40  

 

 

AMETIJUHEND 

 

 

1. ÜLDOSA  

1.1 AMETIKOHA NIMETUS õpetaja 

1.2 VAHETU JUHT direktor 

1.3 ASENDAJA/ASENDATAV direktori poolt määratud isik 
 

 

2. AMETIKOHA EESMÄRK 

 

Luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused. 

 
 

 

TÖÖÜLESANDED 

ÜLESANDED  SOOVITUD TULEMUSED 

- Õppe- ja arendustegevus - õpetaja on osalenud oma valdkonna koolitustel 

ja seminaridel; 

- õpilaste omandatud haridus vastab õppekava 

nõuetele; 

- õppekava täitmiseks on koostatud nõuetekohane 

töökava; 

- töökava koostamisel on lähtutud aine 

eesmärgist, õpiväljunditest, kooli õppekavast 

ning muudest normatiivdokumentidest; 

- oma valdkonna ainesektsiooni töökoosolekutel 

on aktiivselt osaletud; 

- oma valdkonna aruanded (sh huviringipäevikud) 

on õigeaegselt ja korrektselt täidetud ning 

esitatud; 

- koostöö teiste õpetajate ja töötajatega (sh 

asendamine) toimib tõrgeteta; 

- loodud on toetav ja sõbralik õpikeskkond; 

- õpetamistegevus on õpilaste vajadusi/eripära ja 

õpilaste õppetöösse kaasamist toetavad; 

- õpiväljundite saavutamist toetavad 

õppematerjalid (sh digitaalsed) on loodud ja 

rakendatud. 

- Õpilaste arendamine - õpilastele on antud tema tööde kohta asjakohane 

tagasiside; 

- õpilastel on tunnis huvitav ja arendav keskkond 

ja ta tahab kooli tagasi tulla; 

- õpilastel on positiivne eluhoiak ja 

maailmavaade; 

- õpilased on motiveeritud õppima: 

- õpilased on üritusteks ettevalmistatud ja 

osalevad olümpiaadidel, konkurssidel ja 

võistlustel; 

- lapsevanemad on teadlikud õpilase tegevusest - 

edusammudest ja probleemidest. 
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KOHUSTUSED  

 

VASTUTUS 

- kujundada oma käitumise ja tegevusega 

kooli positiivset mainet; 

- tagada õppekava nõuetele vastava hariduse 

omandamine; 

- täita ja tagada töö-, tule-, keskkonna- jm 

ohutusnõudeid; 

- jälgida kodukorra nõuete täitmist ja 

reageerida rikkumisele koheselt; 

- tagada muudest ametikoha eesmärgist 

tulenevate ülesannete täimine. 

- käesoleva juhendiga temale pandud 

tööülesannete täitmise eest; 

- õpilasele pandud hinnete objektiivsuse eest; 

- õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest 

ainetundides ja kooli üritustel. 

 

 

ÕIGUSED  

- valida õppevorm ja -meetodid õppe eesmärkide täitmiseks; 

- osaleda kooli arengus õppenõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu; 

- saada tööülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni; 

- saada tööks vajalikku täienduskoolitust; 

- teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 

 

3. NÕUDED AMETIKOHA TÄITJALE   

4.1 HARIDUS (SH TÄIENDUSKOOLITUS) 

Õpetajatööle vastav kvalifikatsioon 

4.2 TÖÖKOGEMUS  

Erialane varasem töökogemus  

4.3 ARVUTI KASUTAMISE OSKUS (PROGRAMMID JA OSKUSTE TASE) 

4.3.1 Microsoft Word, Excel, PowerPoint  

4.3.2 Internet ja ID kaardi kasutamise oskus 

4.4 KEELTEOSKUS (KEEL JA TASE) 

4.4.1 Eesti keel  SUULINE B2-tase KIRJALIK B2-tase 

4.4.2 I võõrkeel  SUULINE B1-tase KIRJALIK B2-tase 

4.5 VÄÄRTUSED 

Eesti Vabariigi ja Tallinna Tondiraba Huvikooli väärtuste aktsepteerimine ja nende järgimine oma 

igapäevases tegevuses. 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Sergei Ptsjolkin 

Tööandja  

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

_____________________ 

Töötaja 

 

 

 


