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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppijate välispraktikale valimise konkursi
korraldamise ja läbiviimise kord

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õppijate välispraktikale valimise
konkursi korraldamiseks moodustatakse ja kinnitatakse direktori käskkirjaga õppekoha
konkursikomisjon järgmises koosseisus: projekti meeskonna esindajad ja eriala esindaja.
2. Kuulutatakse välja konkurss. Info konkursi ja selle tingimuste kohta avaldatakse kooli
veebilehel www.ivkhk.ee , kooli teadetetahvlil ja kooli Facebooki lehel.
3. Kandideerimise tingimused.
Kandideerimiseks välispraktikale õppija esitab järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 1);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- vanema/eestkostja nõusolek (alaealise õpilase puhul);
- grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides
osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
- kutseõpetaja poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).
4. Dokumendid esitab välispraktikale kandideeriv õppija määratud tähtajaks õppesekretäri
kätte. Õppesekretär registreerib dokumendid vastavalt Dokumentide loetelule ja edastab
projekti meeskonna esindajale.
5. Dokumentide esitamiseks määratud tähtajast hiljem esitatud dokumente üldjuhul ei
arvestata.
6. Projekti meeskonna esindaja määrab vestluse kuupäeva.
7. Vestlus koosneb kahest osast:
- vestlus projekti töökeeles (võõrkeeleoskuse taseme välja selgitamine);
- üldvestlus ja esitatud dokumentide korrektsuse kontroll.
8. Kandidaatide valiku kriteeriumid:
- kandidaadi iseloomustus;
- õppeedukus, s.h. edukus oma erialal
- õppetundides osalemine,
- praktika sooritamine;
- käitumine;
- keeleoskus;
- valmidus, soov ja motivatsioon välispraktikale siirdumiseks.
9. Vestluse tulemuse alusel langetab konkursikomisjon otsuse, mis protokollitakse (Lisa 2,
protokolli näidis) ja tulemused avaldatakse kooli veebilehel.

Lisa 1

Projekti nimi ja number …
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, õppekoht

Narva…., Jõhvi…., Sillamäe….

AVALDUS

Soovin osaleda praktikal (projekti nimi ja riik)
__________________________________________________

Kontaktandmed:
____________________________________
nimi
____________________________________
eriala, õppegrupp
____________________________________
isikukood
____________________________________
kodune aadress
____________________________________
telefon, e-meil
____________________________________
allkiri ja kuupäev

Projekti (nimi ja number) meeskonna koosoleku protokoll

Algus ......, lõpp........
Juhatas:
Protokollis:
Võtsid osa:

Kuupäev.....

PÄEVAKORD
1. Välispraktikateks kandidaatide valimine
Välispraktikateks kandidaatide valimine
Projekti meeskond vaatas läbi esitatud dokumendid, õpilaste õppeedukust ja läbiviidud vestluse
tulemused ning valis praktikale järgmised õpilased:
Riik

Eriala

Periood

Arv (grupp)

Valitud õpilased

OTSUSTATI: suunata ülalnimetatud õpilased praktikale välismaale.
Koosoleku juhataja

Protokolli koostaja

