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Õpilase (edaspidi OP) registreerimine  

Valida tuleb avalehel “Logi sisse / registreeru”. 

 

Võimalik on registreeruda nii ID-kaardi abil kui ka ilma. 

 

ID-kaardiga registreerumine 

NB! kui ID-kaarti pole veel lugejas võib olla tarvis, et tuleb kaart sisestada lugejasse ja teha 

veebilehitsejale taaskäivitus ehk panna veebilehitseja kinni ja uuesti avada. 

Valida tuleb “Registreeri” alt valik “Õpilane” ja vajutada nupule “ID KAART”. 

 

Tuleb sisestada PIN1. Edasiselt avaneb vaade, kus tuleb ära täita kõik väljad ja vajutada nuppu 

“Registreeru”. 

 

OP peab kontrollima oma e-maili, kus tuleb registreerumine aktiveerida. E-maili peal on ka info 

kasutajanime kohta. 

Edaspidi saab sisse logida kas ID-kaardiga või kasutades kasutajanime ja parooli. 

  



OP registreerimine mitte kasutades ID-kaarti 

Vajutada tuleb “Logi sisse / Registreeri”. 

“Registreeri” valiku juures pärast valikut “Õpilane” tuleb vajutada nupule “Jätka registreerimist”. 

Avaneb vorm, kus tuleb täita kõik lahtrid. 

NB! kindlasti tuleb sisestada isikukood! 

 

Süsteemi kasutamise käigus on tekkinud juhuseid, kus õpilane registreerib ennast mitu korda 

kasutajaks erinevate e-mailide kaudu. 

Käesolevast versioonist alates on isikukood kontrolliks. Kui õpilane on juba registreeritud 

kasutajaks ja ta proovib uuesti registreeruda sama isikukoodiga siis avaneb järgnev vaade: 

 

Kasutajal on võimalik lasta saata endale meeldetuletus e-mailile. Kui kasutaja ei tea enam 

ligipääsu oma e-mailile, saab ta süsteemilt juhise pöörduda praktikakorraldaja poole. 

  



OP praktikapäeviku täitmine  

Enne, kui pääseb põhimenüüst täitma praktikapäevikut, tuleb täita põhimenüüst Curriculum 

Vitae. Tärniga väljad on kohustuslikud. 

 

OP praktikapäeviku täitmine. 

Põhimenüüst tuleb valida “Praktikapäevikud” avaneb järgnev vaade: 

 

Tabeli veeru “Päevik” lahtris tuleb vajutada “Vaata”, et saaks praktikapäevik avada. Vaates 

paremal asub nupp “Lisa rida”, peale mida avaneb vaade rea lisamiseks. 

 

Mõistlik on praktikandil täita päevikut iga praktikapäeva lõpus. Eelduseks interneti olemasolu ja 

arvuti või tahvelarvuti olemasolu (Pärnu KHK on välja käinud idee päeviku mobiilse versiooni 

loomiseks, et välipraktikatel oleks õpilasel päeva lõpus lihtne päevikut nutitelefoni kaudu täita). 



OP saab oma praktikapäeviku rida muuta senikaua, kuni ettevõttepoolne juhendaja on päeviku 

rida hinnanud. 

 

Päevikute põhivaates on tabelis ka “Aruanne” veerg, mille lahtris asub nupp “Vaata”. Selle kaudu 

saab OP vaatesse “Praktikaaruanne” ja seal täita lahtrid. 

 

OP lisab tööotsimise kuulutuse 

Põhimenüüs tuleb valida “Lisa tööotsimise kuulutus”. 

 

Lisaks funktsionaalsele poole on OP jaoks süsteemis infot töö- ja praktikapakkumiste, õppimise  

kriteeriumite, tunnustatud ettevõtete kohta. 


