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Ettevõtte (edaspidi Firma) registreerimine  

Avalehel tuleb valida “Logi sisse / Registreeri”. 

Avanenud vaates tuleb teha linnuke “Ettevõte” ette ja vajutada nupule “Jätka registreerimist”. 

Avaneb järgnev vaade: 

 

Täita tuleb kõik lahtrid. 

NB! Oluline koht on registrikood. 

Ühel firmal saab olla ainult 1 kasutaja. 

Süsteemi töös on esinenud juhuseid, et sama firma registreeritakse nii firma esindaja kui ka 

koolipoolse praktikakorraldaja poolt. Seoses topeltregistreerumisega tekib oht, et kasutajad ei 

pääse õigele informatsioonile ligi. 

  



Alates praegusest versioonist saab sama registrikoodiga ettevõtet esineda süsteemis ainult üks. 

Kui firma juba süsteemis eksisteerib, avaneb üks kahest järgnevast vaatest: 

 

Sellel erijuhul on olemas nii firma ning firmale on ka määratud süsteemi kasutaja. Võimalus on 

tellida endale meeldetuletus e-mailile või pöörduda koolipoolse praktikakorraldaja poole. 

 

Sellel erijuhul on aga süsteemis firma andmed olemas, kuid firmale pole kasutajat loodud. 

 

On võimalus luua kasutajakonto. 



Pärast edukat kasutajakonto loomist ja AKTIVEERIMIST e-mailile saadetud lingi kaudu, saab firma 

kasutaja avalehelt sisse logida vajutades menüüs valikule “Logi sisse / Registreeri”. 

Pärast sisse logimist on võimalik kasutajakonto ära siduda ID-kaardiga ja edaspidiselt logida sisse 

kasutades ID-kaarti. Selleks tuleb põhimenüüst valida “Konto sidumine ID-kaardiga”. 

 

  



Firma andmete muutmine 

Firma saab oma andmeid muuta põhimenüüst lingilt “Firma andmed”. 

 

  



Firma juhendaja lisamine 

Firma saab juhendaja lisada põhimenüüs lingilt “Firma juhendajad”. 

 

Firma saab lisada juhendaja vajutades lingile “Lisa juhendaja”. 

 

  



Firma praktikapäeviku hindamine  

Põhimenüüst tuleb valida “Päevikud”. 

 

Õpilase poolt tehtud sissekannete lugemiseks ja hindamiseks tuleb valida vastava õpilase rida ja 

veerust “Päevik” saab valida “Hinda”. 

 

Vasakul pool tulbas asetseb üldine praktika info. Lehe keskosas asuvad õpilase poolt lisatud 

päeviku read. Firma saab hinnata ja kommenteerida päeviku ridu vajutades veerus “Hinda!” 

nupule “Hinda”. 

 

“Praktikapäevikud” vaates saab firma tutvuda õpilase poolt täidetud aruandega veerus 

“Aruanne”. 



 

Praktikaperioodi lõpul tuleb firmal täita õpilase kohta iseloomustus, seda saab teha 

“Praktikapäevikud” vaatest vajutades veerus “Iseloomustus” asuvale nupule “Lisa”. 

 

Samuti tuleb praktikaperioodi lõpus firma kasutajal määrata ära koondhinne vaates 

“Praktikapäevikud” ja kindlasti tuleb vajutada nupule “Salvesta”. 

 

Firma vaatab kooli poolt planeeritud praktikaid ja saab valida endale praktikandi. 



Põhimenüüs link ”Planeeritud praktikad”. 

 

Esimesel kaardil valin firma valdkonna ja õppeaasta. Avaneb erialapõhine vaade, kus on näidatud 

erialad, erialal õppiva rühma alustamise aasta ja praktikaperiood. Õpingute alustamise aasta 

näitab ära, mitmenda aasta kursuse õpilasega on tegemist. 

 

Valides eriala ja praktikaperioodi avaneb õpilaste loetelu. 

 

Saab õpilase kohta vaadata CV-d ja tema läbitud õpinguid ehk mooduleid. 

Eksperimentaalse võimalusena on olemas ka nupp “Soovin valitud õpilast praktikale”, hetkel on 

tegemist arendusjärgus oleva süsteemi osaga. 

Võimalus on valida õpilased ja vajutades nupule “Soovin valitud õpilasi praktikale”, saadetakse e-

mail õpilastele ja praktikakorraldajale. 



 

  



Firma töö- ja praktikapakkumiste haldamine 

Põhimenüüst link “Lisatud tööpakkumised”. Esimeses vaates on kõik firma lisatud 

tööpakkumised, mida saab nuppude “Muuda” ja “Kustuta” abil hallata. 

 

Tööpakkumise lisamiseks tuleb vajutada nupule “Lisa tööpakkumine” ja täita ära vorm. 

 

Praktikapakkumise lisamiseks tuleb vajutada nupule “Lisa praktikapakkumine”. 

 

Praktikapakkumisi saab hallata põhimenüüs lingilt “Lisatud praktikapakkumised” või samast 

vaatest nupu “Lisatud praktikapakkumised” kaudu. 


