
 
 

 
 

KINNITATUD 

Lapsehoidja kutsekomisjoni 
03.11.2017 otsusega 

 

Lapsehoidja, tase 4 ja lapsehoidja, tase 5 nõuded erialasele tasemekoolitusele, kursusele ja 

täienduskoolitusele 

 

 

1. Erialane tasemekoolitus viiakse läbi õppeasutustes, millel on Eesti Hariduse Infosüsteemis 
registreeritud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala õppekava, mis 
vastab lapsehoidja kutsestandardile või lapsehoidja kutsestandardile vastav tasemeõppe õppekava, mille 
maht on vähemalt 60 EKAP-d (60 x 26 tundi). 
Õppijal on võimalik  taotleda lapsehoidja kutset  kui: 
a)  õppija on täitnud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala õppekava 
täies mahus ja sooritanud lõpueksami positiivsele tulemusele. 
b)  eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala lõpueksam on 
kooskõlastatud kutse andjaga ja vastab lapsehoidja kutsekomisjoni poolt välja töötatud 
hindamisstandardile. 
 
2. Erialase kursuse või täienduskoolituse läbiviija peab vastama järgmistele tingimustele: 
a) organisatsioon tegutseb täiskasvanute koolitusasutusena,  
b) koolitusasutus on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks või  on kehtiv 
tegevusluba täienduskoolituse läbiviimiseks, kui tal on seaduslik kohustus seda taotleda. 
c) kõikidel koolitusasutuse lektoritel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavas valdkonnas või 
selle puudumisel erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.  
d) koolitusasutusel on olemas toimiv veebileht, kus on avalikustatud: koolituse õppekorralduse alused; 
koolituse õppekava koos õpiväljundite, mahu ja maksumuse ning eeldatava toimumise ajaga; 
koolituskursusega seotud lektorite nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või 
töökogemuse kirjeldusega; loakohustusega (esmaabi) koolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed; 
koolituse läbiviimise koht. 
 
3. Erialase kursuse ja täienduskoolituse läbimist kinnitab kutse taotleja tunnistuse või tõendi esitamisega. 
Tunnistus või tõend peab sisaldama järgmist informatsiooni:  
a) õppija nimi ja isikukood; 
b) täienduskoolitusasutuse nimi ja registrinumber, selle puudumisel pidaja registrinumber; 
c) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis või tegevusloa olemasolul 
tegevusloa number; 
d) õppekava nimetus; 
e) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; 
f) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 
g) tõendi või tunnistuse number; 
h) koolitajate nimed. 
 
4. Nõuded kursuse või täienduskoolituse sisule: 
4.1 Esmasel kutse taotlemisel peab kursus vastama kehtivale kutsestandardile lapsehoidja, tase 4 või 
lapsehoidja, tase 5  ja sisaldama vähemalt  80 tundi juhendatud praktikat lastega vanuses 0-7 aastat ning 
160 auditoorset tundi teoreetilist õpet, s.h. 16 tundi esmaabikoolitust. Esmaabikoolitaja peab omama 
kehtivat esmaabikoolitaja litsentsi.  
4.2 Kutse taastõendamisel peab taotleja olema ennast täiendanud vähemalt 120 auditoorset tundi, 
teemadel, mis vastavad lapsehoidja 4, kutsestandardis loetletud kompententsidele. Täienduskoolitused 
peavad olema läbitud peale viimase kutsetunnistuse väljastamise aega. Valikkursuste puhul, mis lähtuvad 
lapsehoidja enda koolitussoovidest, peab taotleja kirjalikult põhjendama koolituse vajalikkust 
lapsehoiuteenuse osutamisel. 


