Kinnitatud 13.04.2018.a
Narva Lasteaia Põngerjas
hoolekogu istungil otsusega nr 1
Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise kord
1. Üldsätted
1.1 Õpetaja (sh muusikaõpetaja, liikumisõpetaja), logopeedi ja õppealajuhataja vaba ametikoha
täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkurssi.
1.2 Konkursiteade avaldatakse lasteaia kodulehel ja Narva linna veebilehel www.narva.ee
vähemalt kümme päeva enne konkursi toimumist.
2. Avaldatav konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
2.1 lasteaia konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
2.2 kandidaadile esitatavad nõuded;
2.3 avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
2.4 koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.
3. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
3.1 kirjalik avaldus;
3.2 CV (elulookirjeldus);
3.3 tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
3.4 isikut tõendava dokumendi ärakiri.
3.5 Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos teiste konkursiteates avaldatud
dokumentidega laekub komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise
tähtajaks.
3.6 Dokumendid võib kandidaat saata posti teel või tuua isiklikult konkursiteadaandes avaldatud
komisjoni aadressil. Avaldused, mis on postitatud hiljemalt konkursiteadaandes määratud tähtaja
viimasel päeval (postitempli kuupäev), kuid saabuvad posti teel pärast väljakuulutatud tähtaja
möödumist, loetakse tähtajaliselt esitatuks.
4. Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord
4.1 Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga 5liikmelise komisjoni, mille
koosseisu kuuluvad direktor, pedagoogilise nõukogu esindajad ja hoolekogu esindaja. Vastavalt
vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata spetsialiste.
4.2 Komisjoni esimees on direktor.
4.3 Komisjoni töövorm on kinnine koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust
võtab osa komisjoni esimees ja vähemalt pool liikmetest.
4.4 Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
5. Konkursi läbiviimine
5.1 Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.
5.2 Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi
kohta vastu ühe järgmistest otsustest: lubada kandidaat vestlusvooru või tunnistada kandidaat
ametikohale mittevastavaks.

5.3 Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab direktor otsusest kirjalikult
hiljemalt kolmandal päeval peale otsuse tegemist.
5.4 Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab direktor välja kirjaliku teate, milles märgitakse
vestluse täpne aeg ja koht, vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.
5.5 Enne vestlusvooru algust tutvustab direktor kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu
ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.
5.6 Kandidaadil on õigus:
- anda vestluse käigus lisaks täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja
selgitusi;
- loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
- saada teada enda kohta tehtud otsus.
5.7 Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.
5.8 Kui konkursi tulemusena ei ole leitud kandidaati ametikohale, otsustab lasteasutuse juhataja,
kas kuulutada välja uus konkurss või teha pakkumine mõnele teisele konkursil osalenud isikule.
5.9 Konkursi võib lugeda luhtunuks, kui selles osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti
siis, kui komisjon ei valinud kandidaatide hulgast ühtegi sobivat kandidaati.
6. Konkursi komisjoni otsus
6.1 Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest
otsustest:
- tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
- tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
- tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.
6.2 Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi.
6.3 Komisjon edastab otsuse kandidaatidele hiljemalt kolmandal tööpäeval peale koosolekut.
6.4 Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjon loobub kandidaatide
esitamisest kinnitamiseks, loetakse konkurss luhtunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

