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Praktika nimetus: Raamatupidamispraktika II (kevad)
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I osa Praktikaasutus (ettevote, organisatsioon)
1.1 Praktikaasutus v5imaldab oma ruumides ja territooriumil labi viia praktikat ja vastutab praktika kohapealse
korralduse eest, viib labi esmase tooohutusalase juhendamise.
1.2
Loob vajalikud tingimused praktikaulesannete taitmiseks ja rnaarab igale praktikandile kvalifitseeritud
juhendaja (Ilihijuhendaja).
1.3
Lahijuhendaja suunab ja abistab praktikanti praktika eesmargistamisel, sooritamisel ja probleemidega
toimetulekul; vastutab juhendatava tegevuse jarjepidevuse eest, toetab tema kutsealast arengut. Lahijuhendaja jagab
praktilisi kogemusi, soovitab juhendmaterjali, koostab iseloomustuse ja teeb ettepaneku praktikandi hindamiseks (v5i
hindab).

1.4

Praktikaasutusel on oigus katkestada kaesolev leping juhul, kui praktikant ei taida toosisekorraeeskirja.

II osa Oppeasutus
2.1 Kohustub:
2.1.1 Saatma uliopilase oppekava kohaselt praktikaasutusse praktikale.
2.1.2 Andma uliopilasele praktikaga seotud programmi ja muud vajalikud juhendid.
2.1.3 Maarama juhendaja-5ppej5u, kes aitab praktikanti ja Iahijuhendajat praktika programmi taitmisel, teostab
jarelevaatust ja hindab ii1i5pilase praktikat.
2.2 Praktikandi juhendamise eest oppeasutus ettev5ttele (lahijuhendajale) tasu ei maksa.

III osa Praktikant
3.1 Kohustub taitma asutuse kodukorda ja arvestama tOo spetsiifikat. Praktikant taidab praktikatilesanded vastavalt
praktikaprogrammile ja muudele praktikajuhenditele.
3.2 Kohustub koostama praktikaaruande ja esitama selle 5ppeasutusele tahtaegselt.
3.3 Praktikandil on 5igus saada erialaselt juhendatud ja saada tagasisidet; teha ettepanekuid praktika paremaks
korraldamiseks.
3.4 Informeerib koheselt praktikaasutust praktikale mitteilmumisestja selle pohjustest.
3.5 Kohustub hoiduma tegudest, mis kahjustavad praktikaasutuse vara.
3.6 Ei kasuta praktikaasutuse vara ja infot eesrnarkidel, mis ei ole kooskolas praktikaasutuse tegevuse voi praktika
eesmarkidega,
3.7 Tagastab peale praktika loppemist praktikasutuse poolt praktikandi kasutusse antud toovahendid v5i hiivitab
nende maksumuse mittetagastamise voi tahtliku rikkumise korra1.

IV Muud satted
4.1 Voimalikud lahkarvamused Oppeasutuse, Praktikaasutuse ja Praktikandi vahel praktika sooritamise kiisimustes
lahendavad osapooled labiraakimiste kaigus.

V osa Tahtaeg
5.1 Leping joustub allakirjutamise paevastja kehtib kuni praktika lopu kuupaevani,
5.2 Leping on koostatud kolmes eksemplaris.
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RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA PROGRAMM
Raamatupidamise eriala II kursuse iiliopilasele (kevadel) - maht 5 AP
Praktika eesmark: anda koolis omandatud teoreetiliste teadmiste praktikas kasutamise oskus;
raamatupidajale vajalike kutseoskuste ja isikuomaduste arendamine praktilise too kaudu;
raamatupidamisarvestuse erinevate lcikude tundmaoppimine; praktikakohas too kaigus saadud
kogemuste analiiiisimine ja enesehinnang.
Juhendamine: praktikat juhendab kooli raamatupidamise lektor ja aritlhingus vastava ala
spetsialist nn lahijuhendaj a.
Praktika jooksul kasitletavad valdkonnad:
I. Tutvumine ettevottega - oigusvcrm, pohitegevus, struktuuriiiksused, tegevuseesmargid jne,
2. Raamatupidamine
2.1
Raamatupidamise sise-eeskiri, toojaotus, kasutatav raamatupidamisprogramm (kirjeldada)
ja kontoplaan, kasutatavad algdokumendid, registrid.
2.2
Laenukohustuste arvestus - laenukohustuste koosseis ettevottes (laenulepingutega
tutvumine); avatud kontod, ttiuplausendid; kajastamine registrites ja finantsaruannetes.
2.3 Rendi arvestus - ettevottes kasutatavad rendi liigid (rendilepingutega tutvumine);
arvestuseks avatud kontod, tuuplausendid: kajastamine registrites ja finantsaruannetes.
2.4 Omakapitali arvestus - omakapitali koosseis ettevottes, arvestuseks avatud kontod,
tiiuplausendid: kajastamine finantsaruannetes (omakapitali muutuste aruanne).
2.5
Kulude/tulude arvestus - kulude/tulude koosseis; arvestamiseks avatud kontod;
algdokumendid; tiiiiplausendid; kajastamine arvestusregistrites ja finantsaruannetes.
2.6. Raamatupidamise aastaaruande koostis ja koostamise kaik lahtudes Eesti heast
raamatupidamistavast. Tutvuda ettevotte raamatupidamise aastaaruandega, leida seoseid
erinevate finantsaruannete vahel.
3. Eneseanaliiiis - hinnang ettevalmistusele: teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tase
praktika sooritamiseks (tugevad ja norgad kiiljed); hinnang toimetulekule: praktika kaigus
sooritatud toode ja tegevuste toimetuleku analiius; hinnang uute1e teadmistele ja oskustele, mida
uut ja huvitavat kogesid ja oppisid praktika ajal. Vorrelda oma isikuomadusi kutsestandardi
nouetega..
Praktikant peab oma igapaevase tegevuse kohta praktikapaevikut, koostab praktikaaruande
punktides 1 (vajalik aruandes esitada uue praktikakoha puhul) ja 2 toodud valdkondade
kirjeldamiseks ning teostab eneseanaliitisi lahtudes punktist 3. Aruande vormistamisel lahtuda
kooli kirjalike toode vormistamise juhendist.
Juhendav spetsialist annab praktikandi toole kirjaliku hinnangu (hindamisleht) ja hindab
(suureparane, vaga hea, hea, rahuldav, kasin, nork) praktikandi tood.
Paevik, aruanne ja hinnang esitatakse maaratud tahtajal kooli. Praktika lopeb kaitsmisega
koolis.
Praktika lfipptulemusele hinnangu andmisel arvestatakse:
• ettevotte (juhendaja) hinnangut praktika sooritamise kohta;
• praktika taitmist etteantud mahus, praktikapaeviku sisukust;
• praktikaruande sisukust, korrektsust ja oppija eneseanaliiiisi;
• praktika kaitsmist koolis.
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