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Narva linna munitsipaalhuvikoolide
pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord
Maarus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korra1duse seaduse § 30 loike 1 punkti 3 a1usel
§ 1.

Reguleerimisala
Kaesoleva maarusega satestatakse atesteerimise tingimused ja kord tootavatele
pedagoogide1e, kelle tooiilesannete hu1ka kuulub vahetu oppe- ja kasvatustoo labiviimine
opetaja, treeneri, treener-opetaja voi muu pedagoogina (edaspidi atesteeritav) Narva linna
munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool).

§ 2.

Atesteerimise eesmark
Atesteerimise eesmark on toetada huvikoolide pedagoogide arengut ja karjaarivoimalusi,
hinnates perioodiliselt pedagoogi enese- ja valishindamise kaudu tema too tulemuslikkust
ja vastavust ametijargule esitatavatele nouetele.

§ 3.

Atesteerimisel omistatavad ametijargud

(1)

Atesteeritavale, kes vastab Narva linna kohaliku omavalitsuse organite oigusaktidega
satestatud pedagoogide kvalifikatsiooninouetele, omistatakse noorempedagoogi,
pedagoogi, vanempedagoogi voi pedagoog-metoodiku ametijark.

(2)

Atesteeritavale omistatakse ilks ametijark, mis kehtib koikides Narva sarna va1dkonna
huvikoo1ides.

§ 4.

Atesteerimise aluseks olevad nouded
Atesteerimise1 hinnatakse, kas atesteeritav on taitnud jargmisi noudeid:
1) vastab Narva linna koha1iku omava1itsuse organite oigusaktidega satestatud
pedagoogide kvalifikatsiooninouete1e;
2) on tootanud tulemusliku1t, mida hinnatakse kaeso1eva maaruse § 19 loike 2 punkti 2
kohase1t koostatud atesteeritava tOo ana1ililsi ning kaeso1eva maaruse § 19 loike 2 punkti
3 kohaselt koostatud huvikooli sisekontrolli eest vastutava isiku kirja1iku hinnangu
pohja1;
3) on viimase viie aasta jooksu1 1abinud vahemalt 160 tunni u1atuses aine- voi
pedagoogika- voi ametia1aseid kursusi voi juhtimiskursusi, millest 80 tundi voib
moodustada iseseisev enesetaiendamine, mida tOendab huvikoo1i juht, voi oppinud
kraadioppes hariduse va1dkonnas;
4) on omandanud teadus- voi kutsekraadi hariduse va1dkonnas;

5) on juhendanud opetajakoolituse raames noorempedagooge huvikooli juhi kaskkirja
alusel;
6) on osalenud huvikooli arendustegevuses, mida toendab huvikooli juht;
7) on koostanud (autor voi kaasautor) voi retsenseerinud pedagoogilist uurimistOod;
8) on olnud lektoriks taienduskoolituse labiviimisel vanempedagoogiks atesteerimise
puhul 40 ning pedagoog-metoodikuks atesteerimise puhul 60 tunni ulatuses, mida
tOendab vastava koolitusloa omav organisatsioon;
9) on korraldanud huvikooli tOoplaaniga kavandatud opilasUritusi, -voistlusi voi -naitusi;
10) on juhendanud huvikooli tOoplaaniga kavandatud opilasvoistlustel ja -naitustel
esinenud opilasi;
II) on valja tOotanud voi retsenseerinud avaldatud oppematerjale;
12) on esinenud haridusUritustel, konverentsidel voi ajakirjanduses pedagoogilistel voi
erialastel teemadel;
13) on osalenud aine-, kutse- voi pedagoogiliste Uhenduste voi tOorUhmade juhtimises.

§ 5.

Noorempedagoogi ametijargu omistamise tingimused

(1)

Noorempedagoogi ametijark omistatakse atesteeritavale vastava taotluse alusel, kes
vastab kaesoleva maaruse § 4 punktis I nimetatud noudele.

(2)

Treeneri VOl treener-opetaja puhul omistatakse noorempedagoogi ametijark
atesteeritavale vastava taotluse alusel, kes vastab kaesoleva maaruse § 4 punktis I
nimetatud noudele ja omab vahemalt II kategooria treeneri kutsekvalifikatsiooni
kutseseaduse tahenduses vastavalt spordiseaduse § 6 lOikele 2.

§ 6.

Pedagoogi ametijargu omistamise tingimused

(l)

Pedagoogi ametijark omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab
kaesoleva maaruse § 4 punktis 1 nimetatud noudele ja kes on opetajana tulemuslikult
tOOtanud vahemalt Uhe aasta.

(2)

Treeneri voi treener-opetaja puhul omistatakse pedagoogi ametijark vastava taotluse
alusel atesteeritavale, kes vastab kaesoleva maaruse § 4 punktis 1 nimetatud noudele ja
kes on treeneri voi treener-opetajana tulemuslikult tOotanud vahemalt ilhe aasta ning
omab vahemalt III kategooria treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tahenduses
vastavalt spordiseaduse § 6 loikele 2.

§ 7.

Vanempedagoogi ametijargu omistamise tingimused

(1)

Vanempedagoogi ametijark omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab
kaesoleva maaruse § 4 punktides I ja 3 nimetatud nouetele, on vahemalt viimased kolm
aastat tulemuslikult tOotanud opetajana, omades pedagoogi voi vanempedagoogi
ametijarku, ning on viimase viie aasta jooksul taitnud vahemalt kuus nouet kaesoleva
maaruse § 4 punktides 4-13 nimetatud nouetest. Paragrahvi 4 punktides 8-12 nimetatud
nouded peavad olema taidetud vahemalt maakondlikul tasandil.

(2)

Treeneri voi treener-opetaja puhul omistatakse vanempedagoogi ametijark vastava
taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab kaesoleva maaruse § 4 punktis 1 nimetatud
noudele, on vahemalt viimased kolm aastat tulemuslikult tOOtanud treeneri voi treener

opetajana, omades pedagoogi voi vanempedagoogi ametijarku, ning omab vahemalt IV
kategooria treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tahenduses vastavalt spordiseaduse
§ 6 loikele 2.

§ 8.

Pedagoog-metoodiku ametijargu omistamise tingimused

(1)

Pedagoog-metoodiku ametijark omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kellel
on oigusaktidega kehtestatud kvalifikatsiooninouetele vastav korgharidus, kes vastab
kaesoleva maaruse § 4 punktis 3 nimetatud noudele, on vahemalt kolm viimast aastat
tulemuslikult tOotanud opetajana, omades vanempedagoogi voi pedagoog-metoodiku
ametijarku ning on viimase viie aasta jooksul taitnud vahemalt kuus nouet kaesoleva
maaruse § 4 punktides 4-13 nimetatud nouetest. Paragrahvi 4 punktides 8-13 nimetatud
nouded peavad olema taidetud Uleriigilisel tasandil.

(2)

Treeneri voi treener-opetaja puhul omistatakse pedagoog-metoodiku ametijark vastava
taotluse
alusel
atesteeritavale,
kellel
on
oigusaktidega
kehtestatud
kvalifikatsiooninouetele vastav korgharidus, kes vastab kaesoleva maaruse § 4 punktis 3
nimetatud noudele, on vahemalt kolm viimast aastat tulemuslikult tOotanud treeneri voi
treener-opetajana, omades vanempedagoogi voi pedagoog-metoodiku ametijarku, ning on
viimase viie aasta jooksul taitnud vahemalt kuus nouet kaesoleva maaruse § 4
punktides 4-13 nimetatud nouetest. Paragrahvi 4 punktides 8-13 nimetatud nouded
peavad olema taidetud Uleriigilisel tasandil. Samuti peab atesteeritav omama ka V
kategooria treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tahenduses vastavalt spordiseaduse
§ 6 lOikele 2.

§ 9.

Ametijarkude tahtaeg

(l)

Noorempedagoogi ja pedagoogi ametijark omistatakse tahtajatult.

(2)

Vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijark omistatakse viieks aastaks.

(3)

Kui atesteeritav, kellele on omistatud vanempedagoogi voi pedagoog-metoodiku
ametijark, esitab enne viie aasta moodumist ametijargu omistamisest taotluse
vanempedagoogi voi pedagoog-metoodiku ametijargu omistamiseks, pikeneb talle
omistatud ametijargu tahtaeg taotluse kohta tehtud otsuse kehtima hakkamiseni.

(4)

Kui atesteeritav, kellele on omistatud pedagoog-metoodiku ametijark, ei taotle enne viie
aasta moodumist ametijargu omistamisest pedagoog-metoodiku voi vanempedagoogi
ametijargu omistamist, loetakse ta pedagoog-metoodiku ametijargu tahtaja loppemisest
alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijargule. Kui atesteeritav antud
tahtaja (3 aastat) jooksul ei taotle pedagoog-metoodiku voi vanempedagoogi ametijargu
omistamist, loetakse ta vanempedagoogi ametijargu tahtaja lOppemisest alates vastavaks
pedagoogi ametijargule.

§ 10.

Atesteerimise Hibiviijad

Atesteerimise labiviijad (edaspidi atesteerijad) on:
1) atesteeritava tookohaks oleva huvikooli juht (edaspidi huvikooli juht), kes omistab
noorempedagoogi ja pedagoogi ametijargu;

2) atesteeritava tookohaks oleva huvikooli juhi moodustatud atesteerimiskomisjon
(edaspidi huvikooli atesteerimiskomisjon), mis omistab vanempedagoogi ametijargu;
3) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna moodustatud atesteerimiskomisjon (edaspidi
kultuuriosakonna atesteerimiskomisjon), mis omistab pedagoog-metoodiku ametijargu.

§ 11. Atesteerimiskomisjoni moodustamine
(1)

Huvikooli juht moodustab vanempedagoogi ametijargu omistamiseks
seitsmeliikmelise atesteerimiskomisjoni, kuhu kuuluvad:
I) korgemalseisva ametiasutuse volitatud esindaja;
2) huvikooli juht voi huvikooli juhi asetaitja oppe- ja kasvatustOo alai;
3) huvikooli oppenoukogu otsusega maaratud opetajate esindaja(d);
4) huvikooli hoolekogu esindaja(d);

vahemalt

(2)

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond moodustab pedagoog-metoodiku ametijargu
omistamiseks esitatud taotluste ning atesteerimisel tehtud otsuste peale esitatud kaebuste
labivaatamiseks vahemalt viieliikmelise atesteerimiskomisjoni, kuhu kuuluvad:
I) huvikoolide esindajad;
2) kultuuriosakonna esindajad.

§ 12. Atesteerimiskomisjoni too korraldamine
(1)

Atesteerimiskomisjoni esimese istungi kutsub kokku kaesoleva maaruse alusel komisjoni
moodustanud asutuse juht.

(2)

Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretari.

(3)

Atesteerimiskomisjoni tOod juhib atesteerimiskomisjoni esimees, viimase araolekul
aseesimees.

(4)

Atesteerimiskomisjoni tood korraldab ja istungit protokollib atesteerimiskomisjoni
sekretar.

§ 13. Atesteerimiskomisjoni tOovorm
(1)

Atesteerimiskomisjoni tOovorm on istung.

(2)

Oma Ulesannete taitmiseks voib atesteerimiskomisjon rakendada ka teisi tOovorme, mille
valiku otsustab atesteerimiskomisjon.

§ 14. Atesteerimiskomisjoni istung
(1)

Atesteerimiskomisjoni istungi kutsub kokku esimees, tema araolekul aseesimees vastavalt
vajadusele.

(2)

Atesteerimiskomisjoni sekretar saadab istungi paevakorra koos teiste vajalike
materjalidega atesteerimiskomisjoni liikmetele tutvumiseks vahemalt Uks nadal enne
istungi toimumist.

(3)

Atesteeritaval on oigus osaleda komisjoni istungil tema taotluse arutamise ajal ning
tutvuda otsuse protokolliga. Haaletamise ajal atesteeritav istungiruumis ei viibi.

§ 15. Atesteerimiskomisjoni otsus
(1)

Atesteerimiskomisjon on otsustusvoimeline, kui istungist votab osa vahemalt 2/3
atesteerimiskomisjoni liikmetest, sealhulgas esimees, tema araolekul aseesimees. Noutud
kvoorumi puudumisel kutsub esimees, tema araolekul aseesimees uue istungi kokku kahe
nadala jooksul.

(2)

Atesteerimiskomisjon votab otsuse vastu salajase haaletamise teel poolthaalteenamusega.
Haalte vordse jagunemise korral tehakse atesteeritava jaoks positiivne otsus.

(3)

Atesteerimiskomisjoni otsus vormistatakse eraldi iga atesteeritava kohta kahes
eksemplaris, millest Uks valjastatakse atesteeritavale allkirja vastu voi posH teel tahitud
kirjaga kUmne paeva jooksul parast otsuse tegemist. Atesteerimiskomisjoni otsusele
kirjutavad alla k5ik kohalviibinud komisjoni liikmed.

(4)

Atesteerimiskomisjoni otsuseid sailitatakse vastavalt huvikooli dokumentide loetelule.

§ 16. Atesteerimiskomisjoni istungi protokoll

(1)

Atesteerimiskomisjoni sekretar protokollib atesteerimiskomisjoni istungid. Protokollile
kirjutavad alla esimees, tema araolekul aseesimees, ja sekretar. Protokollide koopiad
edastab sekretar Uhe nadala jooksul parast istungi toimumist atesteerimiskomisjoni
liikmetele.

(2)

Atesteerimiskomisjoni protokolle sailitatakse vastavalt huvikooli dokumentide loetelule.

§ 17. Atesteerija oigused

(1)

Atesteerijal on oigus kaasata oma tOosse haaleoiguseta eksperte voi spetsialiste, kes
esitavad atesteerijale oma hinnangu atesteeritava vastavuse kohta ametijargu
omistamiseks esitatud nouetele kirjalikult.

(2)

Atesteerimist labiviival huvikooli juhil, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt
kaasatud ekspertidel voi spetsialistide1 on oigus tutvuda atesteeritava toad puudutavate
materjalidega, kUlastada tunde ja opilasUritusi, tutvuda opilaste tOodega, vestelda teiste
pedagoogide, opilaste ja lastevanematega.

§ 18. Atesteerimiskomisjoni teenindamine

Atesteerimiskomisjoni tehnilise teenindamise tagab atesteerimiskomisjoni moodustaja.

§ 19. Ametijargu omistamise taotlemine
(1)

Ametijargu omistamiseks esitab atesteeritav kirjaliku taotluse vabas vormis vastavat
ametijarku omistavale atesteerijale.

(2)

Ametijargu omistamiseks esitatud taotlusele lisatakse:
I) ametlikult kinnitatud arakirjad haridust tOendavatest dokumentidest;
2) atesteeritava koostatud oma too analliUs, milles lahtutakse Vabariigi Valitsuse 22.
novembri 2000. a maaruses nr 381 «Opetajate koolituse raamnouded» satestatud opetaja
Uldpadevusnoudeist ning atesteeritava ametikohale esitatavaist eripadevusnoudeist;
3) huvikooli sisekontrolli eest vastutava isiku kirjalik hinnang atesteeritava tOole, milles
lahtutakse Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a maaruses nr 381 «Opetajate
koolituse raamnouded» satestatud opetaja Uldpadevusnoudeist ning atesteeritava
ametikohale esitatavaist eripadevusnoudeist;
4) ametlikult kinnitatud arakirjad dokumentidest, mis tOendavad §-s 4 toodud nouete
taitmist;
5) ametlikult kinnitatud arakiri viimase atesteerimise otsusest selle olemasolul.

§ 20. Ametijargu omistamise taotluste Iabivaatamine
(1)

Huvikooli juht vaatab ametijargu omistamiseks esitatud taotluse labi kUmne paeva
jooksul taotluse saamisest.

(2)

Huvikooli atesteerimiskomisjon vaatab ametijargu omistamiseks esitatud taotlusi labi
jargnevalt:
I) 1. augustist 30. novembrini laekunud taotlused vaadatakse labi hiljemalt 31.
detsembriks;
2) I. detsembrist 31. juulini laekunud taotlused vaadatakse labi hiljemalt I. septembriks.

(3)

Kultuuriosakonna atesteerimiskomisjon vaatab ametijargu omistamiseks esitatud taotlusi
labi jargnevalt:
I) I. novembrist 31. martsini laekunud taotlused vaadatakse labi hiljemalt 31. maiks;
2) I. aprillist 31. oktoobrini laekunud taotlused vaadatakse labi hiljemalt 31. detsembriks.

§ 21.

Atesteerija otsuse vaidlustamine

(I)

Kui atesteeritav ei noustu atesteerija otsusega ametijargu omistamise kohta, on tal kUmne
paeva
jooksul
otsuse
kattesaamisest
oigus
esitada
kultuuriosakonna
atesteerimiskomisjonile apellatsioon asja uueks otsustamiseks. Kui atesteeritav ei noustu
kultuuriosakonna atesteerimiskomisjoni otsusega ametijargu omistamise kohta, on tal
kolmekUmne paeva jooksul otsuse kattesaamisest oigus esitada kaebus halduskohtusse.

(2)

Loikes I nimetatud apellatsiooni labi vaadates kontrollitakse otsuse oigusparasust.
Selleks uuritakse dokumentaalseid toendeid ning vajadusel kuulatakse ara asjast
huvitatud isikute seletused ja ekspertide ja spetsialistide arvamused.

(3)

Kultuuriosakonna atesteerimiskomisjon vaatab loikes 1 nimetatud apellatsiooni labi ja
teeb otsuse 30 paeva jooksul taotluse esitamisest.

(4)

Kultuuriosakonna atesteerimiskomisjonil on loikes
nimetatud apellatsiooni
Hibivaatamisel oigus:
1) nouda vaidlustatud otsuse teinud atesteerijalt vaidlustatud otsusega seotud materjalide
koopiate ja vastava istungi protokolli koopia voi valjavotte esitamist;
2) esitada materjalid vaidlustatud otsuse oigusparasuse tile otsustamiseks ekspertidele
hinnangu andmiseks.

(5)

Apellatsiooni labivaatamisel on kultuuriosakonna moodustatud atesteerimiskomisjonil
oigus oma otsusega:
1) teha vaidlustatud otsuse teinud atesteerijale ettekirjutus asja uueks otsustamiseks;
2) jatta taotlus rahuldamata.

(6)

Kultuuriosakonna atesteerimiskomisjon saadab oma otsuse tahitud kirjaga apellatsiooni
esitajale apellatsioonis margitud aadressil ja vaidlustatud otsuse teinud atesteerijale
10 paeva jooksul otsuse tegemisest.

(7)

Kultuuriosakonna atesteerimiskomisjoni ettekirjutus on vaidlustatud otsuse teinud
atesteerijale taitmiseks kohustuslik.

§ 22.

Rakendussatted

(l)

Nende pedagoogidele, kelle ametijarkude tahtajad on moodunud alates 14.12.2008.a kuni
kaesoleva maaruse joustumiseni, pikendatakse ametijarkude kehtivuse tahtaega kuni
1. septembrini 2009.a.

(2)

Maarus joustub 01.06.2009.
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