
Õppeasutuste
järelevalve korraldus

Hille Voolaid

Haridus- ja Teadusministeerium
välishindamisosakond

08.08.2018



Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37: 

hariduse andmine on riigi järelevalve 

all. 

Järelevalve

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002


Järelevalvet viiakse läbi seaduse alusel.

Haldusjärelevalve

Riiklik järelevalve

(HTM - 44)

Teenistuslik  

järelevalve

(pidaja)

(HTM - 1)

Temaatiline 

(4+18)

Juhtumipõhine/

üksikküsimus (2)

Koolitus-/tegevusloaga 

seotud (6+14)



Järelevalve algatamine

• Ministri käskkiri

• Kantsleri käskkiri

• Välishindamisosakonna juhataja



Seired (I)

• Gümnaasiumisse vastuvõtu tingimuste ja korra

õiguspärasus ning asjakohasus (detsember-jaanuar

2017)

• Veebilehtede seire (veebruar-mai 2018)

• Väljaarvamise seire (mai 2018)

Tulemused: välishindamise aastaraamat, ringkiri koolidele ja omavalitsustele



Seired (II)

Tulemas

• vanglahariduse seire

• haridusliku erivajadusega õpilase toe

väljaselgitamise ja rakendamise seire

• erakoolide seire

üldharidus kutseharidus

Tallinna Vangla Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Tallinna Ehituskool

Tartu Vangla Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Tartu Kroonuaia Kool

Tartu Kutsehariduskeskus

Viru Vangla Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium Ida-Virumaa

Kutsehariduskeskus



Järelevalve prioriteedid 

Sisehindamine ja sisehindamise tulemuste 

arvestamine arengukava koostamisel

 kuidas on sisehindamisel analüüsitud ning milliseid 

tegevusi on sisehindamise tulemustest lähtuvalt 

planeeritud õppeasutuse arengukavas laste kõne 

arengu toetamiseks ja logopeedilise toe pakkumiseks

 kuivõrd on kool sisehindamisel ja arengukava 

koostamisel pööranud tähelepanu 

matemaatikaõpingute tulemuslikkuse tagamisele ja 

õpilaste koolist väljalangemise ennetamisele



Tulemused

• Sisehindamise kord

• Sisehindamise protsess

• Sisehindamise aruanne

• Keele/kõne areng; matemaatika õppe 

tulemuslikkus; tugiteenused

Järelevalve õiendid: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Tulemused: Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve


Tagasiside (I)

32 õppeasutust 45st vastas

100% õppeasutustest kasutavad või pigem kasutavad 

järelevalve tulemusi 

96,9% pidasid oluliseks või pigem oluliseks järelevalve 

tulemuste tutvustamist õppeasutuses kohapeal 

93,8% arvates sujus koostöö hästi või pigem hästi

90,7% hinnangul oli järelevalve ette valmistatud põhjalikult 

või pigem põhjalikult

90,7% hinnangul olid järelevalve eesmärgid mõistetavad

90,7% arvates oli ekspert kompetentne või pigem 

kompetentne



Tagasiside (II)

84,4% arvates oli erapooletu või pigem erapooletu 

84,4% arvates oli õiglane või pigem õiglane

84,4% jäid kogu protsessiga rahule või pigem rahule

78,2% arvates andsid kasutatud meetodid hea või pigem 

hea ülevaate kontrollitavast valdkonnast

71,9% arvates kajastas järelevalve tegelikku olukorda 

koolis objektiivselt või pigem objektiivselt

Järelevalve läbiviimise meetodid peaksid täitma järelevalve 

eesmärki, andma sisulise vastuse, mida tuleks muuta/teha 

teisiti kooli, kooli pidaja, riigi poolt.



Järelevalve 2018 II pa

Gaia Kool Tartu Erakool

Emili Kool Tartu Peetri Kool

Püha Johannese Kool

Kaarli Kool

Tallinna Kesklinna Põhikool

Kohila Mõisakool

Keila Kool*

Valga LA Pääsuke, Nõo RG, Tallinna LA Kirsike, Tallinna K Pätsi 

Vabaõhukool, Lasnamäe PK



Järelevalve tähelepanek  
Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a  määrus nr 30

„Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“

https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005

Seletuskiri: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/seletuskiri_opetaja_kvalifi

katsiooninouete_maaruse_juurde.pdf

§ 3.  Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

(1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on 

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 ning § 2 lõikes 2 nimetatud 

õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või 

kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste 

kompetentside tõendamist. Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on 

kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005
https://www.hm.ee/sites/default/files/seletuskiri_opetaja_kvalifikatsiooninouete_maaruse_juurde.pdf


Magistrikraad
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

vt https://www.hm.ee/sites/default/files/juhend.pdf

• Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “A”

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või 

kvalifikatsioonile: rakenduskõrgharidus  lk 104

• Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “E”.

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või 

kvalifikatsioonile: rakenduskõrgharidus lk 106

• Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “B”

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või 

kvalifikatsioonile: magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

• Dokumendi tunnused: diplomi seerianumbri tähistuse esimene täht on “L”

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vastavus haridusele või 

kvalifikatsioonile: bakalaureusekraad

https://www.hm.ee/sites/default/files/juhend.pdf


Õpetajakutse koolist

Alates 2016

Vt akadeemilist õiendit p 5.2 

õpetajakutse 7. tase 

NB! EHISe isikukaardil märge



Õpetajakutse

www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee/


§ 5. Rakendussätted
(1) Käesolevas määruses sätestatud 
kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata direktoritele, 
õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele, 
kes käesoleva määruse jõustumise hetkel töötavad 
õppeasutuses pedagoogina, vastates haridusministri 
26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded”  vastaval ametikohal 
töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.

Rakendussäte



https://www.riigiteataja.ee/akt/13363346

§ 21. Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või 

ainevaldkonnas või

2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või 

ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

-------------

§ 37 (11) Paragrahvides 51, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 

32 ja 33 ning paragrahvide 19 ja 30 punktides 1 nimetatud pedagoogide puhul 

loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis 

registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks 

magistrikraad.

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Vastu võetud 26.08.2002 nr 65

https://www.riigiteataja.ee/akt/13363346


1) Magistrikraad

2) Ettevalmistus aines/ainevaldkonnas

3) Pedagoogikakursus 

(NB! Läbitud kõrghariduse omandamist võimaldavas 

õppeasutuses, § 2 lg 2).

Tööleping vm dokument

Pedagoogide 

kvalifikatsiooninõuded
Vastu võetud 26.08.2002 nr 65



http://archimedes.ee/enic/akadeemiline-tunnustamine/

Eesti ENIC/NARIC keskus



Hille Voolaid 

hille.voolaid@hm.ee  

735 0109

Välishindamise 

aastakonverents 

5.-6.12.2018 Tartus


