VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE KORD
LAPSEHOIDJA, TASE 4 JA TASE 5 KUTSETE TAOTLEMISEKS

Lapsehoiuteenuse kutseala kutse andmise kord punkt 5.6. Varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamine.
Kutsekomisjon võib hinnata varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra alusel
taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad
dokumendid.
1. VÕTA on protsess, millega kutse andja hindab kindlatest kriteeriumidest lähtudes taotleja vastavust
kutse taotlemise eeltingimustele.
2. VÕTA lapsehoidja kutse taotlemisel.
Kui Lapsehoidja, tase 4 kutse taotleja ei vasta kutse taotlemise eeltingimustele, on tal siiski võimalik
taotleda hindamisele lubamist kui
- taotleja ei ole läbinud lapsehoidja 240-tunnist erialast kursust või täienduskoolitust või läbinud
erialast tasemeõpet, mille asemel on omandatud mõni teine sarnane haridus või läbitud
täienduskoolitusi, kus on käsitletud lapsehoidja kutsestandardis kirjeldatud kompetentse
sisaldavaid teemasid. Siinjuures peab olema taotlejal läbitud siiski vähemalt 80-tunnine
praktika ja talle peab olema väljastatud praktikajuhendaja hinnang.
- taotlejal puudub keskharidus, mille asemel on elukogemus ja töökogemus lastega tegelemisel.
- taotlejale varasemalt väljastatud Lapsehoidja kutsetunnistus on aegunud ja puudub 3 aastane
ametliku töö kogemus lastega viimase viie aasta jooksul, mistõttu ei saa kutset taastõendada.
3. VÕTA hindamisele lubamise taotluse koostamisel ja esitamisel:
VÕTA taotleja täidab taotlusvormi (Lisa 1), mis on kättesaadav ESTA kodulehel ning edastab selle
täidetult koos dokumentidega kutsekomisjonile VÕTA dokumentide vastuvõtu perioodil, mis on alati
10 päeva enne kodulehel välja kuulutatud kutsetaotlemise dokumentide vastuvõttu.
VÕTA avaldus ja dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt e-maili aadressile lapsehoidja@eswa.ee
või valgel A4 formaadis paberil ühepoolselt kopeerituna.
4. Vastavushindamise, kas esitatud materjalide põhjal saab arvestada dokumendid tingimustele
vastavaks, viib kutsekomisjon läbi enne kutseeksami tasu arve esitamist VÕTA avalduse ja tõendavate
dokumentide alusel. Otsus hindamisele lubamise või mittelubamise kohta saadetakse taotlejale
kirjalikult.
Positiivse otsuse korral esitab taotleja vormikohase kutse taotlemise avalduse ja teised kutse
taotlemiseks vajalikud materjalid vastavalt kutse andmise korra punktidele 5.1 ja 5.2 kutse andja
kodulehel väljakuulutatud tähtajaks.

Lisainfot küsige aadressilt lapsehoidja@eswa.ee

Lisa 1
Taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsete
kutse hindamisele lubamisel.
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni
Lapsehoidja kutsekomisjon

TAOTLUS
TAOTLEJA ISIKUANDMED
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Kontakttelefon
e-posti aadress
Taotletav kutse
TAOTLUSE SISU
Kutse taotlemiseks puudu olev eeltingimus:
Soovin, et kutse hindamisele lubamisel arvestataks :
1.
2.
3.

Lisatud dokumendid:
1.
2.
3.
Kinnitan esitatud andmete õigsust.
Kuupäev:

Taotleja allkiri:

(Täidab dokumentide vastuvõtja)
Koopiate vastavus originaaldokumentidele kontrollitud.
Nõutakse täiendavalt järgmiste dokumentide esitamist:………………………………………..
Dokumentide vastuvõtja: ………………………………………………………………………
(nimi, allkiri, kuupäev)

