
  

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe rakendamise kord  

  

  

1. Üldsätted  

1.1. Töökohapõhise õppe rakendamise kord Valgamaa Kutseõppekeskuses on kehtestatud 

Kutseõppeasutuse seaduse §28 lõige 7 alusel.  

1.2. Töökohapõhine õpe on kutseõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses 

(edaspidi praktikaettevõte) moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava kogumahust.  

1.3. Valgamaa Kutseõppekeskus (edaspidi kool) rakendab töökohapõhist õpet koolile riikliku 

koolitustellimusega eraldatud või  programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja 

kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames eraldatud koolituskohtade piires.  

1.4. Töökohapõhine õpe toimub praktikaettevõttes ja koolis. Praktikaettevõttes omandab 

õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundid tööülesandeid täites. Koolis toimub õpe 

kontaktõppe või iseseisva töö vormis, õppe ajal ei täida õpilane praktikaettevõtte poolseid 

tööülesandeid.  

  

2. Praktikaettevõtte kriteeriumid ja tunnustamine  

2.1. Tunnustamine on protseduur, mille tulemusel annab kool ametliku tunnustuse  

praktikaettevõttele töökohapõhise õppe läbiviimiseks.  

2.2. Enne praktikalepingu sõlmimist hindavad kool ja ettevõte koos töökohapõhise õppe 

rakendamise õppetingimusi, et veenduda ettevõtte valmisolekus täita õppekava ning tagada 

õpilase ohutus ja tervise kaitse.                                                                

2.3.  Hindamise käigus selgitatakse välja, millised õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on 

omandatavad praktikakohas ja  milliste omandamine tagatakse koolis.   

2.4. Ettepaneku praktikaettevõtte valikuks võib teha õpilane, kool  või praktikaettevõte ise. 

Praktikakoha sobivust hindab kooli ekspertgrupp, kelle koosseis määratakse Valgamaa 

Kutseõppekeskuse direktori käskkirjaga.  

2.5. Ekspertgrupp lähtub otsuse tegemisel järgmistest kriteeriumitest:  

KINNITATUD 

direktori 08.05.2019. a  

käskkirjaga nr 1-1/62 



2.5.1. Ettevõtte tegevuse spetsiifika võimaldab õpilasel praktiseerida õppekavas fikseeritud 

praktikaeesmärkide täitmist toetavas valdkonnas;  

2.5.2. Praktikandi juhendamiseks on ettevõttes olemas juhendaja;  

2.5.3. Õppijale on tagatud koolitamise korraldamise, tööohutusnõuete jms osas vajaliku info 

kättesaadavus;  

2.5.4. Ettevõttes on olemas töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid;  

2.5.5. Ettevõttes on olemas õppekava täitmiseks vajalik varustus ja/ või töövahendid;  

2.6. Hindamise tulemuseks on kirjalik eksperthinnang (Lisa 1), mis lisatakse töökohapõhise 

õppe rakendamise lepingule (Lisa 2).   

2.7. Praktikaettevõtte hindamist võib läbi viia ka praktika jooksul.  

2.8. Tunnustamisega seotud kulud kannab kool.  

2.9. Ekspertgrupi ettepaneku andmete alusel langetab kool ühe järgmistest otsustest:  

2.9.1 tunnustada praktikaettevõttena;  

2.9.2. mitte tunnustada praktikaettevõttena.  

  

3. Töökohapõhise õppe osapoolte suhted  

3.1. Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted töökohapõhise õppe rakendamisel 

reguleeritakse  kolmepoolselt sõlmitava praktikalepinguga (Lisa 4).  

3.2. Praktikalepingu vormistab ja allkirjastab kooli õppedirektor enne praktikaperioodi algust 

kolmes eksemplaris.  

3.3. Praktikalepingus lepitaks kokku poolte õigused ja kohustused ning töökohapõhise  

õppe täpsem korraldus. Töökohapõhise õppe korraldamisele kohaldatakse töölepinguseaduse 

töö- ja puhkeaja regulatsioone.  

3.4. Praktikaettevõte tagab õpilasele töötervishoiu ja –ohutuse  nõuetele vastavad töötingimused 

ning töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud töövahendid.  

  

4. Juhendamine töökohapõhises õppes  

4.1. Kool ja praktikaettevõte määravad õppijale ühiselt koolipoolse juhendaja ja 

ettevõttepoolse juhendaja (edaspidi juhendajad) ning tagavad õppija juhendamise 

töökohapõhises õppevormis kogu õppeaja jooksul.  



4.2. Ühel ettevõttepoolsel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õppijat.  

4.3. Vajadusel tagab kool õppeperioodi jooksul ettevõttepoolsete juhendajate ettevalmistuse 

lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.  

4.4. Praktikaettevõte peab tagama õppija juhendamiseks vajaliku töökorralduse ja toetama 

õppijat õpiväljundite saavutamisel.  

4.5. Ettevõttepoolne juhendaja:  

4.5.1. tutvustab ettevõtte töökorraldust ja sisekorrareegleid;  

4.5.2. viib läbi tööohutuse ja –tervishoiualase juhendamise;  

4.5.3. juhendab õppijat igapäevaselt tööülesannete täitmisel tulenevast õppija individuaalsest 

praktikakavast:  

4.5.4. annab õppijale tagasisidet ning koostab praktika lõpphinnangu;  

4.5.5. osaleb kooli poolt korraldatavatel aruteludel.  

4.6. Koolipoolne juhendaja:  

4.6.1. osaleb praktikaettevõtte hindamisel;  

4.6.2. tutvustab õppetöö alustamisel õppijale ja  praktikaettevõttele õppekava, õppekorraldust 

ning muid õppetööd reguleerivaid kordasid;  

4.6.3. selgitab õppijale õpiväljundeid ja hindamise põhimõtteid;  

4.6.4. selgitab õppijale praktikadokumentide täitmist;  

4.6.5. suhtleb ettevõttepoolse juhendajaga kord kuus ning õppijatega koolis toimuvate 

õppesessioonide ajal.  

4.6.6. kannab elektroonilisse keskkonda (e-päevikusse) praktika sisu ja lõpphinded.  

  

  

5. Töökohapõhisesse õppesse vastuvõtu tingimused ja kord  

5.1. Töökohapõhisesse õppesse vastuvõttu korraldab ja viib läbi kooli vastuvõtukomisjon 

(edaspidi komisjon).  

5.2. Töökohapõhisesse õppesse vastuvõetud õppija kantakse kooli õpilaste nimekirja, talle 

väljastatakse õpilaspilet ja talle laienevad Kutseõppeasutuse seaduses sätestatud õpilase 

õigused ja kohustused.  

  



6. Töökohapõhise õppe rakendamise leping  

6.1. Töökohapõhise õppe tingimused sätestatakse kooli ja praktikaettevõtte vahelises 

kahepoolses töökohapõhise õppe rakendamise lepingus (Lisa 2).  

6.2. Lepingus märgitakse:  

6.2.1. kooli ja praktikakoha andmed;  

6.2.2. lepingu eesmärk ja objekt;  

6.2.3. lepingu dokumentatsioon (eksperthinnang).  

6.2.4. õppe rahastamise tingimused;  

6.2.5. lepingu kehtivus, muutmise ja lõpetamise tingimused;  

6.2.6. vaidluste lahendamise kord.  

  

7. Töökohapõhise õppe kolmepoolne praktikaleping  

  

7.1. Töökohapõhise õppe tingimused sätestatakse kooli, praktikaettevõtte ja õppija vahelises 

kolmepoolses praktikalepingus (Lisa 4).  

7.2. Praktikalepingus märgitakse:  

7.2.1. õppija, kooli ja praktikakoha andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või 

asukoht);  

7.2.2. õppija õppetööle asumise aeg;  

7.2.3. juhendajate andmed (nimi, ametinimetus, kontaktandmed);  

7.2.4. õppekava nimetus ja maht;  

7.2.5. lepingu dokumentatsioon (õppe- ja rakenduskava, õppija individuaalne praktikakava 

(Lisa 3)); 

7.2.6. õppija õigused ja kohustused;  

7.2.7. kooli õigused ja kohustused;  

7.2.8. praktikaettevõtte õigused ja kohustused;  

7.2.9. lepingu kehtivus, muutmise ja lõpetamise tingimused ning vaidluste lahendamise kord.  

  



8. Õpilastele makstav tasu  

8.1. Praktikaettevõte maksab õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest, mis ei või olla väiksem 

EV valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.  

8.2. Kui õpilase ja praktikaettevõtte vahel on kehtiv tööleping, siis õpilasele tasu ei maksta.  

   

9. Töökohapõhise õppe kulude katmine  

9.1. Riikliku koolitustellimuse alusel ja programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja 

kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames loodud koolituskohtadel katab kool õppekulud 

koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava 

juhendamistasu osas.   

8.2. Kool kannab kuni 50% koolituskoha maksumusest üle praktikaettevõttele juhendamistasu 

maksmiseks.  

8.3. Muudest vahenditest rahastatava koolituse puhul lepitakse kulude jaotus kokku 

õppelepingus.  

  

10. Õppe lõpetamine  

10.1. Õppe lõpetamine toimub õppekavas ettenähtud tingimustel.   

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 1  

Eksperthinnang   

  

Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori ................ käskkirjaga ............................ moodustatud 

ekspertgrupp koosseisus  ........................................................................., kes tegutseb Valgamaa 

Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe rakendamise korra alusel, hindas 

.................................................20....a.............................................................................................

................................(ettevõte/asutus/organisatsioon) valmidust olla praktikabaasiks 

töökohapõhises õppes 

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

Ekspertgrupp hindas praktikakoha valmidust alljärgnevalt:  

  

 Kriteeriumid Hinnang 

 Vastab nõuetele Ei vasta nõuetele 

Organisatsioonilised võimalused      

Töökeskkonna vastavus    

Õppekavale vastavus    

Juhendamine, juhendajate 

olemasolu ja ettevalmistus 

   

 

Kokkuvõte:  

Ekspertgrupi otsus:  

Allkirjad:  



Lisa 2  

  

Töökohapõhise õppe rakendamise leping nr ….  

  

Valgas,………………………………..a.  

  

Käesolev leping on sõlmitud Valgamaa Kutseõppekeskuse (edaspidi “Kool”) 

…………………………. isikus ühelt poolt …………………… (edaspidi “Ettevõte”)  

…………………………… isikus teiselt poolt) vahel alljärgnevas  

1. Lepingu eesmärk ja objekt  

1.1. Kooli ja ettevõtte vaheliste suhete reguleerimine 

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

(kood: ..................... ) ..... EKAP-it töökohapõhise õppe korraldamisel.  

2. Õppe tulemusliku läbiviimise eest vastutavad kool ja ettevõte.  

3. Lepingu dokumentatsioon  

3.1. Dokumentatsioon sisaldab käesolevat lepingut ja eksperthinnangut.  

4. Info kogumise korraldamine õppetöö toimumise kohta  

4.1. Koolipoolse juhendaja ülesanne on juhendada ettevõttepoolseid juhendajaid enne 

ettevõttes toimuva õppe algust.  

4.2. Ettevõttepoolne juhendaja annab praktika lõpus Praktikandi töö kohta hinnangu 

praktikabaaside veebikeskkonnas https://vkok.praktikabaas.net);  

5. Õppe rahastamine  

5.1. Rahastamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrustega kinnitatud 

kutseõppeasutuse õppekavarühmade ja õppevormide ning erivajadustega õpilaste ja 

kinnipeetavate õppe rahastamise koefitsiendid ning kutseõppeasutuse koolituskoha 

baasmaksumus.  

5.2. Kool tasub ettevõttele vastavalt õppetöö korraldamise graafikule perioodidel  

 .........................................................................................ettevõttes.......tunni  

https://vkok.praktikabaas.net/
https://vkok.praktikabaas.net/


ulatuses läbiviidava praktika eest ettevõttepoolsete juhendajate tasustamiseks 

sihtotstarbeliselt ............. eurot (sisaldab kõiki makse) ühe õpilase kohta.  

5.3. Tasu maksmise aluseks on õpilase poolt õppe tervikuna läbimise järgselt koostatud 

lepingu poolte allkirjastatud aruanne ja aruande põhjal koostatud arve.  

5.4. Kool tasub esitatud arve 21 tööpäeva jooksul alates arve saamise kuupäevast.  

6. Ettevõte korraldab tasu maksmise ettevõttejuhendajatele ise.  

7. Lepingu muutmine  

7.1. Käesolevat lepingut muuta sooviv lepingupool esitab teisele osapoolele sellekohase 

kirjaliku sooviavalduse.  

7.2. Teine lepingupool on kohustatud vastama lepingu muutmise sooviavaldusele 

kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul nimetatud ettepaneku saamise päevast arvates.  

8. Vaidluste lahendamine  

8.1. Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada 

lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Käesolev leping on sõlmitud digitaalselt ja 

edastatakse ettevõttele kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile. 

  

Poolte rekvisiidid ja allkirjad:  

Valgamaa Kutseõppekeskus  Ettevõte  

Loode 3  Aadress  

68206 Valga  

Tel: 53732600  

  

Telefon  

www.vkok.ee  Veebileht  

E-mail: info@vkok.ee  e-aadress  

Reg nr 70005571  

  

Reg nr  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Direktor  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ettevõtte esindaja  

  

    

  

http://www.vkok.ee/
http://www.vkok.ee/


 

Lisa 3  

  

Õpilase individuaalne praktikakava  

Praktikalepingu lisa  

 

 

VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUS 

(ERIALA NIMETUS) ERIALA 

 ÕPILASE INDIVIDUAALNE PRAKTIKAKAVA (õpilase nimi, õppegrupp) 

1. Praktika üldandmed 

 Praktika algus: 

 Praktika lõpp: 

 Praktika maht: …. tundi / …. EKAP 

 

2. Ettevõttepraktika üldeesmärgid: 

1. Praktikalepingu sõlmimise eesmärgil enesetutvustus praktikakohas (töökohas). 

2. Tutvumine ettevõttes teostatavate töödega, ettevõtte töökorraldusega, tööohutusega ettevõttes 

tervikuna ja töökohtadel eraldi (tööjuhendid), praktikaobjektil kasutatavate tehnoloogiate ja 

töövahendite tundmaõppimine. 

3. Ettevõtte struktuuriga tutvumine. 

4. Ettevõtte töökorraldusreeglitega jm. vajaliku dokumentatsiooniga tutvumine. 

5. Teadmiste ja õppekeskkonnas saadud praktiliste oskuste rakendamine iseseisva töö käigus 

otsesel individuaalsel juhendamisel; tööülesannete täitmine sarnastes olukordades; rõhuasetus 

tööde tehnoloogiate tundmisele ja teostuse kvaliteedile, ratsionaalsete töövõtete ja kogemuste 

omandamine; isikuomaduste kujundamine. 

Praktikant peab olema vahetu osavõtja ettevõtte tööprotsessis. Ta peab täitma täpselt 

praktikakoha poolt määratud juhendaja korraldusi, on vastutav tehtud töö ja selle tulemuste eest. 

 

3. Praktika eesmärgid (mitmenda?) kursuse praktikal lähtuvalt õppekavast: 



1. Esimese praktika etapi käigus rakendab õppija õppekeskkonnas omandatud teadmisi ja 

praktilisi oskusi (millise valdkonna?) ettevõttes. 

2. Õppija tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ja läbib esmase tööohutusalase juhendamise 

töökohal. Korraldab nõuetekohaselt oma töökohta ja tuleb toime tööaja planeerimisega, töötab 

meeskonna liikmena otsesel individuaalsel juhendamisel. 

3. Õppija omandab ratsionaalsed ja õiged töövõtted, kujundab vastutustunnet ja meeskonnatöö 

oskusi, arendab suhtlemis- ja koostöövalmidust. Kujunevad välja isikuomadused. Praktika 

positiivsete kogemuste kaudu suureneb õpimotivatsioon. 

 

4. Õpilase individuaalsed praktikaeesmärgid (mitmenda?) kursuse praktikal 

(õpilane sisestab praktikabaaside keskkonnas https://siseveeb.ee/vkok/): 

1. ……………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………….; 

3. ………………………………………………………………………………. 

 

5. Praktika hinne kujuneb: 

Hindamine toimub vastavalt õpiväljundite hindamiskriteeriumitele ja praktika eesmärkidele. 

Õpilase ja ettevõtte praktikaaruandlus (päeviku täitmine, aruande koostamine, hinnangu 

andmine ja hindamine) toimub veebikeskkonnas https://siseveeb.ee/vkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siseveeb.ee/vkok
https://siseveeb.ee/vkok


Lisa 4 

  

TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE PRAKTIKALEPING nr *** 

(Praktikaleping töölepingu kõrval) 

 

Käesolev kolmepoolne leping on sõlmitud programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja 

kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) või riikliku koolitustellimusega eraldatud koolituskohtade 

raames ning Haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määruse nr 39 „Töökohapõhise õppe 

rakendamise kord“ alusel. 

Lepingupoolteks on: 

*** (edaspidi õpilane), (isikukood ***)/seaduslik esindaja ***, 

*** (edaspidi kool), mida esindab õppedirektor *** ja 

*** (edaspidi praktikakoht), keda esindab juhatuse liige / volituse alusel ***. 

Leping on sõlmitud arvestades, et õpilase ja praktikakoha vahel on **.**.201*.a. sõlmitud ka 

tööleping (edaspidi tööleping). 

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lisaks käesolevale lepingudokumendile järgivad pooled lepingulisades sätestatut: 

Lisa 1 - õppekava (sh kood); 

Lisa 2 - individuaalne praktikakava; 

Lisa 3 - praktikajuhend; 

2. Praktika eesmärk ja asukoht 

2.1. Praktika eesmärk on õppekavas sätestatud ja praktikalepingus kokkulepitud 

õpiväljundite saavutamine. Praktika läbiviimisel lähtutakse punktis 1.1 loetletud 

dokumentidest. 

2.2. Praktika eesmärgiks õpilase huvidest lähtuvalt on õppetöös omandatud teoreetiliste 

teadmiste praktiline rakendamine ettevõttes erialase individuaalse ja meeskonnatöö 

kaudu ning uute teadmiste ja praktiliste oskuste, tööhoiakute ja –väärtuste omandamine. 

2.3. Praktika eesmärgiks praktikakoha huvidest lähtuvalt on tulevase potentsiaalse erialase 

töötaja ettevalmistamine, samuti tema ettevalmistuse taseme kontrollimine ja 

hindamine. 

2.4. Praktika eesmärgiks kooli huvidest lähtuvalt on erialase õpetamise sisu täiustamine 

kooli ja praktikakoha koostöö kaudu. 

2.5. Praktika toimumise füüsiline asukoht on ***. 

https://www.vkok.ee/oppekavad/
https://www.vkok.ee/praktika-dokumentatsioon/


3. Õpilase ülesanded, õigused ja kohustused  

3.1. Järgnevad õpilase poolt praktikakohas täidetavad tööülesanded loetakse praktika 

raames tehtavaks tööks: ***. 

3.2. Õpilase praktikaülesanneteks on täita õppekava raames kooli poolt esitatud praktikaga 

seotud nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud lepingu lisades: ***.  

3.3. Õpilasel on kohustus osaleda koolis toimuvas õppetöös, järgida kooli põhimääruse, 

õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning õpilane 

kannab vastutust nende rikkumise korral. 

3.4. Õpilane täidab praktika päevikut vastavalt praktikaülesannetele ning koostab praktika 

lõpus praktikaaruande.  

3.5. Õpilasel on õigus olla praktikakohas kaasatud erialasesse töösse, saada ammendavat 

informatsiooni erialastes küsimustes ning materjale praktikaaruande vormistamiseks. 

3.6. Õpilane täidab kooli ning töökohapoolse praktikajuhendaja seaduslikke korraldusi, 

samuti praktikakohas kehtestatud tööohutuse ja -sisekorra eeskirju. 

3.7. Õpilane suhtub töösse kohusetundlikult, käitub korrektselt ja viisakalt ning täidab talle 

antud tööülesandeid pühendunult ning hoolsalt.  

4. Praktikaperiood ja tööajakorraldus 

4.1. Praktika toimumisajaks loetakse järgnev periood: *** . Praktika mahuks on *** 

akadeemilist tundi / *** töötundi. 

4.2. Tööaja korralduses lähtutakse töölepingus sätestatust. 

4.3. Praktikaperioodis toimuvad vaheajad (st sel ajal töötamist ei loeta praktika raamesse) 

järgnevatel perioodidel: ***. Võimalusel annab praktikakoht töölepingu raames 

õpilasele seaduses ette nähtud puhkust eelnimetatud vaheaja / vaheaegade kestel. 

5. Praktikakohapoolsed tegevused ja vastutus 

5.1. Praktikakoht tagab õpilasele punktis 3 sätestatud praktikaülesannetele ja 

tööülesannetele vastava sisuga praktika. Praktikakohal on kohustus tagada, et 

praktikaperioodil täidab õpilane vajalikus mahus praktika raamesse kuuluvaid 

ülesandeid. 

5.2. Praktikakoht teeb hindamisel vajalikku koostööd (mh esitab vajalikud andmed ja 

dokumendid). 

5.3. Praktikakoht määrab õpilasele lepinguga juhendaja, kes: 

5.3.1 järgib õpilase individuaalset praktikakava; 

5.3.2 juhendab ja kontrollib õpilase tegevust;  



5.3.3 abistab praktikaülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni hankimisel ja 

lahtimõtestamisel;  

5.3.4 annab tagasisidet ja hindab praktika sooritust (sh analüüs); 

5.3.5 täidab talle kooli praktikakorras pandud kohustusi;  

5.3.6 teeb koostööd ja vahetab infot koolipoolse juhendajaga; 

5.3.7 tutvub praktika lõpus õpilase poolt vormistatud praktikadokumentidega.  

5.4. Praktikakoht tagab, et ühel juhendajal ei ole samaaegselt rohkem kui neli juhendatavat. 

5.5. Praktikakoht tagab õpilase juhendamise kogu praktikaperioodi jooksul. Juhendaja 

vahetumisel teatab praktikakoht uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele 

lepingupooltele e-posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 

5 tööpäeva jooksul pärast vahetust. 

5.6. Õpilase töö hindamisel lähtub juhendaja moodulite rakenduskavast.  

5.7. Juhul, kui kool teeb ettepanekuid praktika paremaks korraldamiseks praktikakohas, viib 

praktikakoht ettepanekud võimalikul määral ja esimesel võimalusel ellu. Juhul, kui 

ettepanekut ei ole võimalik ellu viia, selgitab praktikakoht koolile selle põhjuseid.  

5.8. Praktikakoht: 

5.8.1. teostab õpilase töökohale vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise 

ja väljaõppe vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja praktikakoha töökorralduse 

reeglitele; 

5.8.2. kindlustab õpilasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused 

ning praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks 

täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega 

samadel alustel; 

5.8.3. järgib suhetes õpilasega töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni; 

5.8.4. on kohustatud mitte andma õpilasele tööülesandeid ajal, mil õpilasel on kohustus 

viibida õppetööl koolis; 

5.8.5. informeerib kooli, kui õpilane ilma aktsepteeritava põhjuseta puudub töölt.  

6. Koolipoolsed tegevused ja vastutus 

6.1. Kool tagab, et õpilasel on õppetasemele, erialale, õppekavale ja läbitud mahule vastava 

sisuga eelnev ettevalmistus.  

6.2. Kool määrab lepinguga koolipoolse praktikajuhendaja. Koolipoolne praktikajuhendaja 

teeb koostööd ja vahetab infot praktikakohapoolse juhendajaga. Koolipoolne 



praktikajuhendaja külastab õpiprotsessi jälgimiseks ning praktika õpiväljundite 

saavutamise tagamiseks praktikakohta vähemalt ühel korral praktikaperioodi vältel. 

6.3. Vajadusel tagab kool praktikakohapoolsete juhendajate ettevalmistuse lähtuvalt 

töökohapõhise õppe spetsiifikast. 

6.4. Juhendaja vahetumisel teatab kool uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele 

lepingupooltele e-posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 

5 tööpäeva jooksul pärast vahetust. 

6.5. Kool koordineerib ja kontrollib koostöös praktikakohaga praktika sooritamist. 

6.6. Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane ning kooli- ja 

praktikakohapoolsed juhendajad. Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab 

õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab 

praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh 

dokumentatsiooni koostamisel. 

6.7. Kool säilitab praktikaaruandes kajastuvaid võimalikke konfidentsiaalseid andmeid ja 

järeldusi praktikakoha kohta viisil, mis ei avalikusta ega kahjusta praktikakoha tegevust 

või tema äri- ja toomissaladust. 

7. Õpilase tasu 

7.1. Õpilasele makstakse tasu töölepingu alusel. Juhul, kui õpilase ja praktikakoha vaheline 

tööleping lõpeb, kuid lepingupooled soovivad jätkata käesoleva praktikalepinguga, 

lepitakse tasu ja muud vajalikud tingimused kokku käesoleva lepingu lisas. 

7.1 Lepingupooled on teadlikud ja arvestavad, et õpilase tasu ei või olla väiksem Vabariigi 

Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Juhul kui töötasu alammäär tõuseb ja õpilase 

tasu jääb sellest väiksemaks, tõstetakse viivitamatult ka õpilase tasu (alates alammäära 

tõusmisest, vajadusel tagasiulatuvalt).   

8. Kulude hüvitamine praktikakohale 

8.1. Kool kannab praktikakohale praktika juhendamisega seotud kulude katteks üle hüvitise. 

8.2. Ülekandmise ajad ja tingimused lepitakse kokku töökohapõhise õppe rakendamise 

lepingus.  

9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine 

9.1. Leping jõustub allkirjastamisest kõigi lepingupoolte poolt. Leping kehtib 

praktikaperioodiks kokku lepitud ajal ja pärast seda kuni ajani, mil poolte kõik lepingust 

tulenevad kohustused on täidetud.  



9.2. Kui allkirjastamine toimub pärast praktikaperioodi algust, loetakse leping kehtivaks 

tagasiulatuvalt alates praktikaperioodi algusest. 

9.3. Igal lepingupoolel on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda. Praktikakoht ja kool 

peavad ülesütlemisest ette teatama 30 kalendripäeva, õpilane 15 kalendripäeva. 

Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega teistele pooltele. Õpilase poolne ülesütlemine on 

kehtiv ka juhul, kui see on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas 

koolile või praktikakohale (ülesütlemisavalduse saanud lepingupool teatab sellest 

viivitamatult teisele huvitatud lepingupoolele).  

9.4. Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui 

kumbki teistest lepingupooltest on lepingut võlaõigusseaduse mõttes oluliselt rikkunud. 

Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega rikkunud lepingupoolele. Ülesütlev lepingupool 

teavitab ülesütlemisest ka kolmandat lepingupoolt. Oluliseks rikkumiseks õpilase poolt 

loetakse muuhulgas töölepingu seaduse § 88 lõikes 1 nimetatud rikkumisi. 

9.5. Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui 

ilmneb asjaolu, mille tõttu lepingu jätkamine on objektiivselt võimatu (nt kui õpilane 

eksmatrikuleeritakse, praktikakoht lõpetab tegevuse (ja praktikakohal pole objektiivselt 

võimalik pakkuda asenduskohta), esineb vääramatu jõu asjaolu). Sellisel juhul lõpeb 

leping hetkest, mil selle täitmine objektiivselt võimatuks muutub. 

9.6. Lepingu ülesütlemise korral loetakse leping lõppenuks kõigi lepingupoolte suhtes.  

9.7. Käesoleva lepingu lõppemine või peatumine ei mõjuta õpilase ja praktikakoha vahelist 

töölepingut, samuti ei mõjuta töölepingu lõppemine või peatumine käesoleva lepingu 

kehtivust (sellisel juhul toimitakse vastavalt punktile 7.1.). 

9.8. Juhul, kui õpilane läheb akadeemilisele puhkusele, on pikemalt haige, või tekib muu 

asjaolu, mille tõttu praktikalepingu jätkamine ei ole ajutiselt võimalik, otsustavad 

lepingupooled, kas leping peatada (ja jätkata asjaolu äralangemisel), või leping 

lõpetada. Lepingu peatamine ja lõpetamine toimub kirjaliku lepingulisaga. 

9.9. Juhul, kui ilmnevad probleemid õpilase praktika- või õppedistsipliinis, mis seavad 

kahtluse alla õpingute eduka lõpetamise, teavitab probleemi avastanud lepingupool 

viivitamatult teisi lepingupooli ja lepingupooled teevad kolmepoolselt koostööd, et 

olukord lahendada. Lepingupooltel on õigus ka lepingu korraliseks ülesütlemiseks (vt p 

9.3). Aluse olemasolul (nt kui õpilase tegevust või tegevusetust saab lugeda lepingu 

oluliseks rikkumiseks) on lepingupooltel ka erakorralise ülesütlemise õigus (vt p 9.4). 

9.10. Lepingut võib muuta ainult kirjalikus vormis. Selleks sõlmitakse lepingule lisa. 



10. Vaidlused 

10.1. Vaidluste korral kaasatakse kõik kolm osapoolt läbirääkimistesse, kaasates vajadusel 

ka asjassepuutuvaid spetsialiste töökohapõhist õpet koordineerivatest asutustest. 

10.2. Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus 

kooli asukohajärgses kohtus. Õpilane võib algatada kohtuasja enda valikul ka muu 

asukohaga kohtus.  

11. Juhendajad 

11.1. Kooli poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon ***. 

11.2. Praktikakoha poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon ***. 

12. Poolte andmed ja allkirjad 

Õpilane 

Nimi *** 

Isikukood *** 

Elukoht *** 

E-post *** 

Telefon *** 

Arveldusarve *** 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Praktikakoht 

Nimi *** 

Registrikood *** 

Postiaadress *** 

E-post *** 

Telefon *** 

Arveldusarve *** 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kool 

Nimi *** 

Registrikood *** 

Postiaadress *** 

E-post *** 

Telefon *** 

Arveldusarve *** 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 


