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TAOTLUS
ETTEVÕTTE VÕI ASUTUSE TUNNUSTAMISEKS
RÄPINA AIANDUSKOOLI PRAKTIKAKOHANA
Kuupäev: “…….” …………............... 2015
Ettevõtte/asutuse nimi:
Aadress:
Ettevõtte-/asutusepoolne kontaktisik:
(ees- ja perekonnanimi)

(kontakttelefon, e-post)

Ettevõttes/asutuses õppetingimuste hindamine
Ettevõtte/asutuse tunnustamiseks Räpina Aianduskooli praktikakohana hindavad kool ja ettevõte koos
õppetingimusi ettevõttes, et veenduda ettevõtte valmisolekus täita õppekava eesmärke ning tagada
õpilase ohutus ja tervise kaitse. Hindamise käigus selgitatakse välja ka see, millised õppekavas
kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad ettevõttes ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises
praktikakohas.

A. Õppetingimused ettevõttes/asutuses
Palun tehke rist sellesse vastusevarianti (Jah/Osalt/Ei), mis kõige enam vastab teie arvamusele.
Jah
1.

Osalt

Ei

Märkused

Ettevõtte organisatsioonilised võimalused

1.1. On olemas erialase ettevalmistusega
juhendaja
1.2. Õpilasele on loodud õppekorralduse, töönõuete ja -tingimuste jms vajaliku info
kättesaadavus
1.3. On olemas võimalus vajaduse korral õpilast
toitlustada ja majutada
1.4. On olemas töötervishoiu- ja tööohutusalased
juhendid
2.

Töökeskkonna vastavus nõuetele

2.1. Individuaalsed isikukaitsevahendid
2.2. Töökorraldusreeglid

1

Lisa 1
Jah
3.

Osalt

Ei

Märkused

Õppekavale vastavate töövahendite ja -seadmete olemasolu

3.1. Õppekavas kirjeldatud õpiväljundite
omandamiseks on olemas vajalikud vahendid,
sh masinad ja seadmed
3.2. Materiaalsetest vahenditest piisab praktilise
õppe läbiviimiseks
3.3. Ettevõte tagab õppeks vajalike vahendite ja
materjalide kasutamisvõimaluse
3.4. Ettevõttes täidetakse tööohutuseeskirju
3.5. Ettevõttes järgitakse kehtestatud
töökorralduse reegleid
4.

Juhendamine, juhendaja ettevalmistus

4.1. Juhendaja ees- ja perekonnanimi
4.2. Amet
4.3. Tasemeharidus
4.4. Erialane pädevus
4.5. Pedagoogiline pädevus
4.6. Töökogemus juhendatavas valdkonnas
4.7. Kutsetunnistuse olemasolu juhendatavas
valdkonnas (nimetus, tase)
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B. Õppekava õpiväljundid, mis on omandatavad praktikakohas
Soovime teada, millised … , tase … (õppekava nimetus), õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad Teie praktikakohas. Palun tehke rist
sellesse vastusevarianti (Jah/Ei), mis kõige enam vastab teie arvamusele.
Mooduli nimetus

Eesmärk

Õpiväljundid

Jah

Ei

1.

Vajadusel lisa oma kommentaar:
2.

Vajadusel lisa oma kommentaar:
3.

Vajadusel lisa oma kommentaar:
…

Vajadusel lisa oma kommentaar:
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Ekspertgrupi ettepanek ettevõtte/asutuse tunnustamiseks praktikakohana
(Täidetakse Räpina Aianduskooli moodustatud ekspertgrupi poolt)
Käesoleva taotluse ja hindamiskülastuse alusel teeb Räpina Aianduskooli ___________________
eriala praktikakoha tunnustamise ekspertgrupp koosseisus
1) Kadi Koosapoeg – ekspertgrupi esimees, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja,
2) … – komisjoni liige, Räpina Aianduskooli õppedirektor,
3) … – komisjoni liige, Räpina Aianduskooli … juhtõpetaja,
4) … – komisjoni liige, Räpina Aianduskooli … õpetaja,
5) … - komisjoni liige, ettevõtte/asutuse esindaja
ettepaneku tunnustada / mitte tunnustada __________________________________________
ettevõtet/asutust Räpina Aianduskooli ___________________________ eriala praktikakohana.

Ekspertgrupi nimel esimees:
Kadi Koosapoeg
/allkirjastatud digitaalselt/
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