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1. Üldsätted 
1.1 E- kursuse „Personaliarvestuse dokumentatsioon koos töökeskkonnaga“ õppekava 
1.2 Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö; 
1.3 Õppe kogumaht akadeemilistes tundides 46 h, millest iseseisev töö 46 h 
 
2. Õppekava koostamise alus 
2.1 Koolituse aluseks on 5. taseme väikeettevõtja kutsestandardi kompetents B.2.3. 

 
3. Sihtgrupp 

3.1 Sekretärid, 
3.2 assistendid, 
3.3 juhiabid,  
3.4 personalitöötajad, 
3.5 tööle naasvad emad, kes on pikaajaliselt kodus olnud; 
3.6 töötajad, kes soovivad värskendada või saada uusi teadmisi, oskusi personalialastest ja  
     tööohutusalastest dokumentidest.  

 
4. Õppe alustamise tingimused 

4.1 Eelduseks on arvuti kasutamise oskus 

5. Õppe eesmärk 
5.1 Koolituse tulemusena oskab õppija dokumente vormistada ja registreerida asjaajamise ja  

 personalivaldkonnaga seotud dokumente ning omab ülevaadet erinevatest  
 tööohutusalastest dokumentidest vastavalt kohustuslikele reguleerivatele õigusaktidele. 

  
6. Õpiväljundid 
6.1 Koolituse lõpuks õppija: 
6.1.1 oskab vormistada personalialaseid dokumente; 
6.1.2 oskab koostada tööohutusalaseid dokumente; 
6.1.3 teab töökorraldusreeglite põhitõdesid. 

 
7. Õppesisu 

Teema nimetus Õppe-
tundide 
arv 

Sisu lühikirjeldus 

Erinevad töösuhte 
võimalused 

20  Erinevad töösuhte võimalused: tööleping, 
võlaõiguslikud lepingud; 

 Üleandmise- ja vastuvõtmise akt; 
 Töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja 

kohustuslikud andmed; 
 Töö- ja puhkeaeg; 
 Puhkused ja puhkuste ajakava; 
 Töökorralduse reeglid; 
 Lähetused; 
 Hoiatused; 
 Ametijuhend; 
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 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine. 
Iseseisvalt tuleb vormistada tööleping ja üks 
võlaõiguslik leping, puhkuste ajakava, isikliku 
sõiduauto kasutamise dokument, ametijuhend, 
koolitussüsteem ja töökorralduse reeglid. 

Töökeskkond ja – 
tervishoid 

26  Tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka 
töötajale; 

 Kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus; 
 Ohutegurid ja ohutegurite mõju tervisele; 
 Kaugtöö. 
Iseseisvalt tuleb vormistada tervisekontrolli suunatud 
töötajate nimekiri, tööõnnetuse raport, kaugtöö 
riskianalüüs ja sisekontrolli dokument. 

 
8. Õppemeetodid 
8.1 Loengumaterjalid; 
8.2 Õppevideod; 
8.3 Iseseisvad tööd. 
 
9. Õppekeskkond 
9.1 Õppetöö toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE 

 
10. Iseseisev töö 
10.1  Kogu materjal omandatakse iseseisvalt internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE 

11. Õppematerjalide loend 
11.1 tekstiline õppematerjal,  
11.2 dokumendivormid; 
11.3 õppevideod. 
Õppematerjalid tagab koolitaja. 

 
12. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid  
12.1 Õpingute lõpetamise eelduseks on iseseisvate tööde esitamine. 
Kursus loetakse sooritatuks, kui on esitatud iseseisvad tööd ja iga ülesande eest saadud 
„arvestatud“. Juhul kui on esitatud töö, mida ei saa arvestada, annab kursuse juhendaja 
tagasisides teada, mida on vaja teha, et töö saaks arvestatud. 
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 
Praktiliste ülesannete lahendamine Moodles Osaleja esitab tööd ja on nende eest saanud 

„arvestatud“: 
1. Hoiatus; 
2. Lähetuse käskkiri; 
3. Puhkuste ajakava, 
4. Isikliku sõiduauto kasutamise 

dokument; 
5. Töökorralduse reeglid; 
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6. Tööleping ja üks võlaõiguslik leping; 
7. Ametijuhend; 
8. Koolitussüsteem; 
9. Tervisekontrolli suunatud töötajate 

nimekiri; 
10. Tööõnnetuse raport; 
11. Kaugtöö riskianalüüs; 
12. Sisekontrolli dokument 

  

13. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend) 
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. 

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 
Töökogemus dokumendihalduse ja personalitöö valdkonnas. Soovituslik täiskasvanute 
koolitamise kogemus. 


