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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse sisehindamise läbiviimise kord 

 

 

I Üldsätted 

 

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) sisehindamise läbiviimise korra aluseks 

on Kutseõppeasutuse seaduse § 19 Kooli sisehindamine. 

2. Sisehindamise läbiviimise kord reguleerib sisehindamise läbiviimist koolis.  

3. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õppijate arengut toetavad 

tingimused ja kooli järjepidev areng. 

4. Kooli sisehindamisel analüüsitakse sisehindamise eesmärgist lähtuvalt õppekasvatustööd 

ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. 

5. Sisehindamine on kooli arengukava koostamise alus. 

6. Kooli sisehindamisel viiakse läbi enesehindamist ja siseauditeid. 

7. Kooli direktor kinnitab käskkirjaga õppeaasta sisehindamise prioriteedid, läbiviijad ja 

siseauditite ajakava. 

8. Sisehindamine on osa kooli kvaliteedijuhtimissüsteemist. 

9. Terviklikku sisehindamist teostatakse vähemalt ühe korra kooli arengukava perioodi 

jooksul. 

10. Sisehindamise läbiviijad ja aruande (Lisa 1) valmimise tähtaja määrab direktor 

käskkirjaga. 

11. Sisehindamise aruande kinnitab kooli nõukogu, aruannet tutvustatakse kooli nõunike 

kogule ja kooli pidajale. 

12. Sisehindamisele tuginedes koostab kool õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks 

õppekavarühma aruande. 

13. Kooli sisehindamise toimumisest informeeritakse kooliperet ÕIS-is Siseveeb ja Personali 

listis. 

 

II Sisehindamise läbiviimine 

 

1. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond, kaasates kooli personali ning õpilasesinduse, 

lastevanemate, pidaja ja kooli nõunike kogu esindajaid. Vajadusel kaasatakse eksperte. 

2. Sisehindamisel lähtutakse kooli arengukavast ja tegevuskavast, sisehindamise 

kriteeriumidest (Lisa 2) ja kooli tulemus- ja tõhususnäitajatest. 

3. Kooli tulemus- ja tõhususnäitajad tegeliku algtaseme ja sihttasemetega on kokku lepitud 

kooli arengukava tegevuskavas. 

4. Sisehindamisel kasutatavad metoodikad on: 

4.1.statistika, finantsaruandluse, kooli tegevusnäitajate ning muu kogutud informatsiooni 



analüüs; 

4.2.kooli dokumentatsiooni sisuline analüüs; 

4.3.töötajate eneseanalüüs; 

4.4.vestlused, intervjuud küsitlused kooli huvigruppide esindajatega; 

4.5.küsitlused ja arenguvestlused õpilaste ja töötajatega, tulemuste tagasisidestamine 

ning analüüs; 

4.6.õppetundide jm õppe- ja kasvatustegevuse vaatlus ja analüüs; 

4.7.tutvumine kooli õpi- ja kasvukeskkonna, õppevahendite ning inventariga; 

4.8.SWOT analüüsi kasutamine tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel; 

4.9.süsteemide toimivuse, tõhususe ja mõjususe analüüs; 

4.10. tulemuste võrdlemine arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide ning 

tulemusnäitajatega, õppeaasta eesmärkidega, teiste koolide tulemustega. 

5. Iga õppeaasta lõpus esitatakse kooli nõukogule õppeaasta tegevusaruanne, tuues välja 

kooli tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused, millest lähtudes 

püstitatakse järgmise õppeaasta eesmärgid ning määratletakse tegevused arengukava 

tegevuskavas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


