
KINNITATUD 
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Lisa XX 

töölepingu nr … juurde 

 

Ametijuhend 

 

Ametikoht Huviringi juhendaja 

Nimi  

Vahetu juht Direktor, huvi- ja projektijuht 

Alluvad Puuduvad 

Keda asendab Puudub 

Kes asendab Puudub 

 

I Üldsätted 

 

Huviringi juhendaja ametikoha eesmärk on toetada õpilase isiksuse arengut läbi huviringi 

tegevuse. Oma töös juhindub huviringi juhendaja: 

● kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest; 

● haridus- ja teadusministri määrustest ja muudest õigusaktidest ning kooli direktori või teda 

asendava isiku käskkirjadest; 

● riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest; 

● kooli direktori suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest; 

● kooli põhimäärusest; 

● kooli õppekavast; 

● kooli arengukavast; 

● töökorralduse reeglitest; 

● käesolevast ametijuhendist; 

● oma töölepingust; 

● õpilase, lapsevanema ja kooli vajadustest. 

 

II Tööülesanded 

 

● Huviringi tegevuse planeerimine ning juhtimine: 

o huviringi komplekteerimine;  

o huviringi töö planeerimine lähtuvalt kooli õppekava ja arengukava eesmärkidest;  

o huviringi tegevuse eakohasuse ja köitvuse tagamine;  

o huviringi päeviku õigeaegne ja korrektne täitmine kooli õppe- ja infosüsteemis;  

o kooliüritustesse panustamine (õpilaste esinemine) eelneval kokkuleppel huvi- ja  

projektijuhiga;  

o huviringis osalevate õpilaste julgustamine ja juhendamine osalemaks koolisisestel  

ja –välistel, sh üleriigilistel konkurssidel, võistlustel jms; 

o  huviringis osalevate õpilaste suunamine erialaste huvide edasiarendamisse.  

 

● Kooskõlastamine ja muud ülesanded: 

○ kooskõlastab direktoriga huviringi dokumentatsiooni, projektides osalemise, 

konverentsidel ja mujal osalemise ja esinemise; 
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○ kooskõlastab koolitustel osalemise direktoriga; 

○ töö ajal kooli ruumidest lahkumisel teavitab direktorit, juhiabi või 

haldusspetsialisti; 

○ täidab tule- ja tööohutuse eeskirju; 

○ täidab direktori ja/või huvi- ja projektijuhi määratud ühekordseid lisaülesandeid. 

 

III Õigused 

 

● Saada ülesannete täitmiseks andmeid, dokumente ja teavet kooli töötajatelt. 

● Pöörduda nõu saamiseks direktori ja huvi- ja projektijuhi poole. 

● Nõuda õpilastelt kooli kodukorra täitmist ja kohaldada kodukorras ettenähtud 

mõjutamisvahendeid. 

● Saada vajaduse korral täienduskoolitust (vastavalt kooli võimalustele). 

● Anda direktorile ja huvi- ja projektijuhile soovitusi oma pädevusse kuuluva valdkonna töö 

paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

● Saada tunnustust vastavalt tunnustuse põhimõtetele. 

● Saada tööks vajalikud töövahendid ja tehnika ning sobivad töötingimused. 

● Kasutada töövälisel ajal kooli ruume eelneval kokkuleppel direktori ja haldusspetsialistiga. 

 

IV Vastutus 

 

Huviringi juhendaja vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise 

eest. 

 

V Ametijuhendi muutmine 

 

Ametijuhend vaadatakse üle ja seda muudetakse vastavalt vajadusele. Ametijuhend kuulub 

lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on allkirjastatud digitaalselt. Ametijuhend 

edastatakse töövõtjale koos töölepinguga kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile. 

 

Kinnitan, et olen tutvunud huviringi juhendaja ametijuhendiga ning kohustun töökohustuste 

täitmisel järgima sellega ettenähtud tingimusi ja nõudeid.  

 

Töötaja 

 

 

 

huviringi juhendaja 

 Tööandja 

 

 

 

direktor 

Kuupäev 

 

 Kuupäev 

 


