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Türi Põhikooli hoolekogu                                                                                                                        

26.04 2012 protokolliga nr 7     

Avaliku konkursi kord Türi Põhikooli pedagoogide ametikohtade täitmiseks 

§ 1. Reguleerimisala 

Korraga kehtestatakse Türi Põhikooli pedagoogide (v.a direktori) ametikohtade  täitmiseks 

avaliku konkursi korraldamise kord. 

§ 2. Konkursi väljakuulutamine 

1. Konkursi pedagoogide ametikohtade täitmiseks kuulutab välja kooli direktor. 

2. Konkursi korraldamisest peab direktor teavitama avalikkust, avaldades konkursiteate Järva 

maakonna ajalehes, Internetis Türi valla ja Türi Põhikooli veebilehel ning ajalehe Õpetajate 

Leht töökuulutuste rubriigis.                           

3. Konkursiteates peavad sisalduma järgmised andmed:  

3.1. kooli nimi; 

3.2. viide pedagoogide kvalifikatsiooninõudeid kinnitavale haridus- ja teadusministri 

määrusele; 

3.3. kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg; 

3.4. koos kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu; 

3.5. aadress, kuhu avaldus ja dokumendid esitada; 

3.6. ametikoha nimetus või õpetatav aine; 

3.7. ametikoha koormus või õppetundide arv; 

3.8. millal peaks tööle asuma; 

4. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast. Kandideerimis- 

avalduse esitamise lõpptähtpäeva määramisel tuleb arvestada, et konkursil osalejal (edasi- 

pidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt kümme päeva 

konkursi väljakuulutamisele järgnevast päevast arvates. 

§ 3. Dokumentide esitamine   

1. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada konkursiteates märgitud tähtajal ja 

aadressil. 

2. Kandidaat esitab järgmised dokumendid: 

2.1. kandideerimisavaldus; 

2.2. elulookirjeldus; 

2.3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 

2.4. muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid. 

3. Dokumendid registreeritakse vastavalt Türi Põhikooli asjaajamiskorrale. 

4. Konkursi lõppemisel kandidaadi poolt esitatud dokumente või nende koopiaid ei tagastata. 

§ 4. Kandidaadi õigused  

1. Saada konkursi korraldamise ja konkursil osalemise tingimuste kohta täiendavat teavet.        

2. Anda enda kohta selgitusi.                                                                                                          

3. Loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis.  

4. Saada infot töötasustamise tingimustest.                                                                        

5. Saada teada enda kohta tehtud otsus. 



§ 5. Konkursi korraldamine  

1. Kandidaate hindab ja langetab otsuse ametikohale sobivuse kohta komisjon. Direktor 

moodustab vähemalt kolmeliikmelise komisjoni.        

2. Konkurss korraldatakse vähemalt kahes voorus:     

2.1. esimeses voorus hinnatakse kandidaadi vastavust kvalifikatsiooninõuetele; 

2.2. teises voorus hinnatakse kvalifikatsiooninõuete alusel ametikohale vastavaks tunnistatud 

kandidaate muude ametikohale oluliste kriteeriumide põhjal. 

3. Esimeses voorus hindab komisjon kandidaadi vastavust kvalifikatsiooninõuetele 

kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide põhjal. Esimese vooru lõpus võtab komisjon iga 

kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest: 

3.1. tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks ja lubada järgmisse vooru; 

3.2. tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks. 

4. Teises voorus hindab komisjon kandidaadi sobivust ametikohale muude andmete (nt 

kogemus, isikuomadused jne) alusel. Kandidaatide hindamisel tuleb järgida võrdse 

kohtlemise printsiipi. 

5. Vajadusel võib komisjon taotleda kandidaadilt igas voorus selgitusi või täiendava dokumendi 

esitamist. Samuti otsustada lisavooru toimumise. 

6. Teise või lisavooru lõpus võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest 

otsustest: 

6.1. tunnistada kandidaat ametikohale valituks; 

6.2. tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks. 

7. Konkursi korraldamine protokollitakse ning iga kandidaadi kohta tehtud otsus peab 

kajastuma protokollis.  

8. Iga vooru järel teatab direktor kandidaadile kas kirja või e-kirjaga kandidaadi kohta tehtud 

otsusest. 

§ 6. Kandidaadi ametisse kinnitamine 

1. Kandidaat, kes osutus valituks, peab kolme päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates 

teavitama direktorit, kas ta on nõus konkursi teates märgitud kuupäevast tööle asuma. 

2. Kandidaadiga, kes osutus ametikohale valituks sõlmitakse tööleping. 

§ 7. Konkursi luhtunuks tunnistamine  

1. Kui pedagoogi ametikohale ei laekunud ühtegi avaldust või ei leitud sobivat kandidaati, loeb 

direktor konkursi selle ametikoha suhtes luhtunuks. 

2. Pärast konkursi või teatud ametikohale konkursi luhtunuks tunnistamist võib direktor  

kuulutada välja uue konkursi või täita pedagoogi ametikoha Põhikooli- ja gümnaasiumi- 

seaduse § 75 lõikes 6 sätestatud alustel ja korras. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


