
 

EOK võimlemise ja rühmatreeningute treenerite hindamiskomisjoni  

tegutsemiskord 

1. Üldosa  

1.1 Võimlemise ja rühmatreeningute (RT) treenerite hindamiskomisjon on EOK juurde 

moodustatud võimlemise ja RT treeneritele kutsete andmist korraldav ja koordineeriv 

organ. 

1.2  Hindamiskomisjon lähtub oma töös käesolevast tegutsemiskorrast, Kutseseadusest,   

 Kutsestandardist, Kutse andmise korrast ja muudest EOK, kui kutse andja  poolt   

 kehtestatud juhenditest. 

 

2. Hindamiskomisjoni moodustamine 

2.1 Hindamiskomisjon moodustatakse võimlemisalade tunnustatud ja pädevatest 

esindajatest ning Spordikoolituse ja Teabe SA esindajast ning kinnitatakse EOK poolt. 

2.2 Hindamiskomisjon valib oma liikmete seast esimehe. 

    

3. Hindamiskomisjoni koosseis ja ülesanded 

3.1. Hindamiskomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist, treeneri kutsealast,    

        pedagoogika põhialustest ja tegutsema erapooletult. 

3.2. Hindamiskomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:    

       3.2.1. osalenud hindamiskomisjoni töös või  

       3.2.2. vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe  

                  korraldamisega või  

       3.2.3. taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud   

                 asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses. 

3.3. Hindamiskomisjon: 

3.3.1. korraldab treenerite kutse andmiseks vajalike nõuete ja protseduuride    

           väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist; 

3.3.2. teostab kutse andmise protsessi läbiviimist vastavalt kutse andmise korras 

          sätestatule; 

3.3.3. kuulutab kutse andmise välja ning korraldab kutseeksameid vähemalt üks kord  

          aastas; 

3.3.4. nimetab erinevate võimlemisalade ja RT treenerite hindamiseksperdid ning töötab  

          välja  nende tegutsemise korra; 

3.3.5. koordineerib ja korraldab hindamisekspertide tööd;   

3.3.6. järgib EOK poolt kehtestatud kutse andmise tasu määrasid; 

3.3.7. kinnitab spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid;  

3.3.8. teostab kutse taotlejate avalduste ja dokumentide läbivaatamist ning otsustab   

          taotletud taseme hindamisele lubamise või mittelubamise;  

      3.3.9. teavitab taotlejaid ja taastaotlejaid otsusest ning teeb teatavaks hindamise aja ja  

                koha; 

      3.3.10. otsustab hindamistulemuste põhjal taotlejatele kutse andmise või andmata  

                  jätmise ning teeb teatavaks selle kirjalikult kutse taotlejatele; 

      3.3.11. sisestavad hindamistulemused ja protokolli kesksesse andmekogusse; 

      3.3.12. lahendab hindamisekspertide tegevuse kohta esitatud vaideid. 

 



 

4. Hindamiskomisjoni töökord 

4.1. Hindamiskomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku hindamiskomisjoni  

       esimees, teatades sellest kirjalikult hindamiskomisjoni liikmetele vähemalt 10   

       kalendripäeva enne koosoleku toimumist. 

4.2. Hindamiskomisjoni töövorm on koosolek, mis võib olla korraldatud nii füüsilise  

       kohaloleku, telekommunikatsiooni vahenduse kui ka e-kirja teel. Koosolek on  

       otsustusvõimeline, kui osalevad vähemalt pooled liikmed, sh esimees või tema poolt  

       nimetatud esimehe asendaja. 

 4.3. Hindamiskomisjoni otsus võetakse vastu koosolekul viibivate liikmete lihthäälte  

                   enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab hindamiskomisjoni esimehe hääl. 

4.4. Hindamiskomisjoni otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui hindamis-  

        komisjoni liikmed hääletavad hindamiskomisjoni esimehe poolt formuleeritud valikute   

        osas kirjalikult määratud tähtajaks. 

  

 


