Koigi Kooli õpetaja vaba ametikoha konkursi kord

Kinnitatud
Koigi kooli
direktori käskkiri nr 61, 28.aprill 2014

Õppealajuhataja, lasteaia õppejuhi, õpetaja, lasteaia õpetaja,
tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Kehtestatud Koigi Kooli hoolekogu otsusega nr 3, 16.aprill 2014.a.
Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §74 1õike 6 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Korra reguleerimisala
1.1. Korraga kehtestatakse Koigi Kooli õppealajuhataja, lasteaia õppejuhi, õpetaja, lasteaia
õpetaja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamise, konkursi läbiviimise ja
ametikohale valimise kord.
2. peatükk
KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE
§ 2. Konkursi väljakuulutamine
(1) Konkursi Koigi Kooli vaba või vabaneva ametikoha täitmiseks kuulutab välja direktor.
(2) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse vastav teade kooli veebilehel ning vähemalt
ühes üleriigilise levikuga ajalehes või mõnes muus avalikus kanalis arvestusega, et konkursil
osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi välja kuulutamise päevast avalduse
esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.
(3) Konkursiteates märgitakse:
1) kooli nimi ja aadress;
2) ametinimetus ja ametikoha suurus;
3) kandidaadile esitatavad nõuded;
4) tööle asumise aeg;
5) avalduse esitamise tähtaeg;
6) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.
(4) Konkursi väljakuulutamisest teavitatakse kooli hoolekogu.
§ 3. Konkursil osalemine
(1) Kandidaat esitab kooli direktorile järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad materjalid või dokumendid.
(2) Konkursil saab osaleda isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate
dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks ja aadressil.
(3) Kandidaatide esitatud dokumendid registreeritakse kooli sekretäri poolt ning edastatakse
hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajale järgneva tööpäeva jooksul
direktorile.
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(4) Kandidaadil on õigus saada lisateavet direktorilt vaba ametikoha ja kooli kohta.
3. peatükk
KONKURSI LÄBIVIIMINE
§ 4. Konkursi läbiviimine
(1) Laekunud avalduste põhjal valib direktor kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele kahe
nädala jooksul pärast avalduste laekumise tähtaja möödumist.
(2) Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse
toimumist.
(3) Vestlusest õpetaja või lasteaiaõpetaja ametikohale kandideerivate isikutega võtavad osa
lisaks direktorile õppealajuhataja või õppejuht ja hoolekogu esindaja.
(4) Vestluse tulemused protokollitakse ning iga kandidaadi kohta tehtud otsus peab kajastuma
protokollis.
4. peatükk
AMETIKOHALE VALIMINE
§ 5. Ametikohale valimine
(1) Direktor teeb otsuse ametikohale valimise kohta.
(2) Direktor teavitab kirjalikult kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest hiljemalt 10
tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
(3) Kandidaat kes osutus valituks, peab kolme tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest
teavitama direktorit, kas ta on nõus konkursi teates märgitud kuupäevast tööle asuma.
§ 6. Otsuse vaidlustamine
Kandidaadil on õigus otsus vaidlustada 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse teadasaamist.
§ 7. Konkursi luhtumine ja lõpetamine
(1) Konkursi võib kuulutada luhtunuks, kui:
1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale esitatud tingimustele mittevastavaks;
(2) Konkurss loetakse lõppenuks, kui ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud
tööleping.

