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Ringkiri õppeasutuste välishindamisest

Austatud õppeasutuse juht
Austatud omavalitsusjuht
Käesolevaga teavitame Teid õppeasutuste välishindamisega, sh järelevalvega seonduvatest
tegevustest.
2017/2018. õppeaastal viis Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) läbi 45 järelevalvet, sh 20
koolitus-/tegevusloapõhist, 22 temaatilist, kaks üksikküsimustes ja ühe teenistusliku.
Õppeasutuste
järelevalve
tulemused
on
kättesaadavad
HTMi
veebilehel
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve.
2018/2019. õppeaasta I poolaastaks planeeritud õppeasutuste järelevalve valim on kättesaadav
HTMi veebilehel https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve. Õppeasutuste
järelevalve valimisse ja ajakavasse võib tulla muudatusi.
Temaatilise järelevalve prioriteet 2018/2019. õppeaasta I poolaastal on sisehindamine ja
sisehindamise tulemuste arvestamine arengukava koostamisel. Sama prioriteet oli ka
2017/2018. õppeaasta II poolaastal.
2017/2018. õppeaastal viidi läbi kolm seiret: gümnaasiumisse vastuvõtu tingimuste ja korra
õiguspärasus ning asjakohasus; dokumentide avalikustamine õppeasutuste veebilehtedel;
õpilaste koolist väljaarvamine.
Seirete tulemused on avaldatud HTMi veebilehel https://www.hm.ee/et/valishindamine ning
välishindamise aastaraamatus „Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018.
õppeaastal“ veebilehel https://www.hm.ee/et/valishindamine.
2018/2019. õppeaastal on planeeritud viia läbi seired vanglahariduse korraldusest üldharidusja kutsekoolides, kus korraldatakse vanglaõpet; kooli ja lapsevanema (eestkostja) vahelistest
lepingutest, eelarve ja hariduskulude avalikustamisest eraõppeasutuste veebilehtedel. Vaatluse
all on ka haridusliku erivajadusega õpilase toetamine üldhariduskoolides.
Korruptsiooniennetusega seonduvalt toimuvad tasuta koolitused õppeasutuste juhtidele ja
pidajatele
11. oktoobril Rakveres - https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.39183
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24. oktoobril Pärnus – https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.38586
8. novembril Tallinnas - https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.39184
Õppeasutuste pidajatele oleme koostanud juhendmaterjali teenistusliku järelevalve
läbiviimiseks, mis on kättesaadav veebilehel https://www.hm.ee/et/valishindamine.
Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid,
Hille.Voolaid@hm.ee; 735 0109.
Sügisest 2018 on muudatusi ekspertide töökorralduses ja piirkondades. Ekspertide
kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.ee kontaktide alt.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt peavad koolid avalikustama oma veebilehel
nende üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.
Soovitame koolidel märkida veebilehele, et haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja
kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18,
Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee. Palume vältida konkreetsetele inimestele
viitamist, sest aja jooksul toimuvad muudatused nii välishindamisekspertide koosseisus
kui töökorralduses.
Hariduskonverents (välishindamise aastakonverents) toimub 5.–6. detsembril Tartus.
Eelinformatsioon edastatakse septembrikuu jooksul.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristin Hollo
välishindamisosakonna juhataja
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