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Valguta Lasteaed-Algkooli pedagoogide vabade ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord 
 

1. Käesoleva korra järgi viiakse läbi avalik konkurss (edaspidi konkurss) õpetajate ja teiste 

õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (edaspidi pedagoogide) vabade ametikohtade 

täitmiseks. 

2. Konkursi pedagoogi vabanevale ametikohale kuulutab välja direktor, avaldades vastava 

teate lasteasutuse veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes või tööportaalis. 

3. Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid: 

- lasteasutuse nimi ja aadress; 

- konkursi korras täidetava pedagoogi ametikoha nimetus ning suurus; 

- konkursil osalejatele esitatavad nõuded; 

- avalduse esitamise tähtaeg. 

4. Konkursist on õigus osa võtta isikutel, kelle avaldused koos nõutavate dokumentidega 

laekuvad lasteasutusele konkursikuulutuses väljakuulutatud tähtajaks. 

5. Konkursil osaleja (edaspidi kandidaat) esitab konkursikomisjonile paberkandjal või 

elektrooniliselt järgmised dokumendid: 

- kirjalik avaldus; 

- elulookirjeldus; 

- haridust tõendava dokumendi koopia; 

- kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid. 

6. Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga konkursikomisjoni (edaspidi 

komisjon) järgmises koosseisus: 

- lasteasutuse  direktor - komisjoni esimees; 

- õppenõukogu esindaja; 

- lasteasutuse hoolekogu esindaja; 

- vallavalitsuse esindaja. 

7. Komisjoni töövorm on koosolek. 

8. Komisjon valib liikmete hulgast sekretäri. 

9. Komisjoni koosolekud ja otsused protokollib komisjoni sekretär ja protokolli 

allkirjastavad komisjoni esimees ja sekretär. 

10. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees avalduste esitamise tähtajast 

arvates seitsme tööpäeva jooksul. 

11. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm komisjoni liiget, 

sealhulgas komisjoni esimees. 

12. Direktor kutsub kvalifikatsiooninõuetele vastavad kandidaadid komisjoni koosolekule 

vestlusele.  

13. Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal. 

14. Komisjon võtab vastu otsuseid avalikul hääletamisel. Valituks osutub kandidaat, kes 

saab enim poolthääli. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks komisjoni 

esimehe hääl. 

15. Kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates teatatakse igale kandidaadile 

kirjalikult tema kohta tehtud otsus. 

16. Konkursil võitnud kandidaadiga sõlmib direktor töölepingu. 

17. Sobiva kandidaadi puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss luhtunuks ja 

direktor võib välja kuulutada uue konkursi või sõlmida pedagoogiga kuni aastase 

töölepingu. 


