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Haridus- ja noorsootöö spetsialist juhindub oma töös käesolevast ametijuhendist, kõigist Eesti
Vabariigi õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest
ja korraldustest ning vallavalitsuse (kui ametiasutuse) töökorralduse juhendist.
Tööandja poolt kehtestatud nõuded

1. Kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus
hariduse valdkonnas.
2. Ametialased teadmised ja oskused, kohaliku
omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja
valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine.
3. Eesti keele oskus kõrgtasemel.
4. Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide
kasutamise oskus.
5. Autojuhilubade olemasolu.
6. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Ametikoha põhieesmärk

Haridus- ja noorsootöö spetsialisti ametikoha
põhieesmärgiks on Kanepi valla koolieelsete
lasteasutuste, haridusasutuste ja avatud noortekeskuste
töö koordineerimine ja järelevalve teostamine ning
hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja
elluviimisele kaasaaitamine.

Ametniku tööülesanneteks on:
esindab valda alus-, põhi- ja keskhariduse, täiskasvanute koolituse ja noorsootöö küsimustes;
osaleb haridus- ja noorsoopoliitika väljatöötamise protsessis;
nõustab ja koordineerib koolieelsete lasteasutuste koostööd ja osaleb nende tegevuse
analüüsimisel ning planeerimisel;
teeb koostööd erinevate institutsioonidega hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse
küsimustes;
nõustab üldhariduskoolide direktoreid, õppealajuhatajaid/õppejuhte, õpetajaid, õpilasi ja nende
vanemaid hariduskorralduslikes ning õppe-ja kasvatustöö küsimustes;
kontrollib kooleelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õigusaktide ning riikliku järelevalve
ettekirjutuste täitmist õppe- ja kasvatustöö küsimustes;
teostab koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja avatud noortekeskustes teenistuslikku
järelevalvet;
korraldab koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide juhtide nõupidamisi;
nõustab koolieelseid lasteasutusi ja üldhariduskoole arengukavade koostamisel ning jälgib
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nende seotust sisehindamise tulemustega;
koordineerib valla haridustöötajate tunnustuste ja haridusalaste tunnustuste andmise protsessi;
arendab ja koordineerib üleriigilist ning rahvusvahelist haridusalast koostööd;
koordineerib koostöös volikogu haridus- ja noorsookomisjoniga noorte kaasamist otsustus- ja
juhtimisprotsessidesse;
koordineerib huvihariduse alast tööd. Korraldab huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise
ning jälgib kava täitmist;
kogub informatsiooni erinevatest projektidest täiendavate toetuste saamise võimaluste kohta
haridus- ja noorsootööks ja edastab seda;
osaleb valla arengukava väljatöötamise protsessis ja koordineerib arengukava koostamise ja
täitmisega seotud tegevusi haridusvaldkonnas;
esitab oma valdkonna informatsiooni valla kodulehel avaldamiseks ja jälgib kodulehel oleva
informatsiooni kaasajastatust;
vastab oma valdkonna avaldustele, kaebustele, aruannetele ja teabenõuetele;
täidab vallavanema või tema asendaja poolt antud ühekordseid korraldusi kui need ei ole
vastuolus ametikoha põhieesmärkidega.
Haridus- ja noorsootöö spetsialist teeb koostööd:
vallavalitsuse teenistujate, volikogu komisjonide ning valla asutustega.
Haridus- ja noorsootöö spetsialist on õigus:
saada informatsiooni, dokumente jm vallavalitsuse teenistujatelt ja valla asutustelt temale
pandud teenistusülesannete täitmiseks;
vastavalt kehtivale korrale saada tööülesannete paremaks täitmiseks täienduskoolitust;
saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist
abi nende kasutamisel;
saada tööülesannete täitmiseks vajalikku transporti ja sidevahendeid või seaduse alusel isiklike
vahendite kasutamise eest hüvitust;
saada arvutiga töötamisel vajalike prillide maksumuse hüvitust vastavalt vallavalitsuse poolt
kehtestatud korrale ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
Haridus- ja noorsootöö spetsialist vastutab:
oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest;
ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;
temale töiseks kasutamiseks üleantud vara sihipärase kasutamise ja säilivuse eest;
töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraelu
puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest vastavalt
kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.
Ametijuhendi muutmine
Ametijuhendit ei või muuta ametniku nõusolekuta, kui muutuvad oluliselt teenistusülesannete
täitmiseks kehtestatud nõuded, muutuvad oluliselt ametijuhendis määratud teenistusülesanded,
suureneb oluliselt teenistusülesannete maht või kui teenistusülesannete muutmise tõttu väheneb
põhipalk.
Käesolev ametijuhend allkirjastatakse ametniku poolt kahes eksemplaris, millest üks jääb
ametniku teenistuslehe juurde ja üks antakse ametnikule.
Haridus- ja noorsootöö spetsialist ees-ja perenimi
Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga, kohustun järgima selle sätteid ja olen
teadlik oma ülesannete täitmisega kaasnevast vastutusest.
allkiri/ kuupäev
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