LISA 2. VÕTA TINGIMUSED JA KORD
1. Üldsätted
(1) Kord reguleerib varasemate õpingute arvestamise (VÕTA) koolis vastavalt Vabariigi Valitsuse
26.08.2013 määrusele nr 130 Kutseharidusstandard.
2. VÕTA eesmärk
(1) VÕTA eesmärk on:
1) väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja
kohast;
2) suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva
õppe võimalusi;
3) võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud
õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal
ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks õppekava läbimisel
saavutatavate õpitulemustega;
4) võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning
tööjõuvajaduse muutumisele.
3. VÕTA põhimõtted
(1) Varasemaid õpinguid arvestatakse:
1) kooli vastuvõtutingimuste täitmisel;
2) õppekava täitmisel (välja arvatud lõpueksami sooritamisel) eelnevalt läbitud ainete,
teemade või moodulite õpitulemuste ülekandmisel ja varasemate õpingute
arvestamisel aine, teema või mooduli õpitulemuseks.
4. Varasemate õpingute arvestamise korraldamine
(1) Varasemate õpingute arvestamisel teavitab kool õpilasi VÕTA tingimustest ja korrast,
sealhulgas tähtaegadest ja hindamisega seotud kuludest ning tulemuste vaidlustamise
võimalustest.
(2) Kooli direktor kinnitab igaks õppeaastaks VÕTA komisjoni koosseisu, kelle ülesanneteks on
varasemate õpingute arvestamise taotlejale vajaliku informatsiooni andmine, juhendamine ja
nõustamine ning varasemate õpingute vastavuse hindamine õppekava õpiväljunditega.
(3) Kool tagab varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise protseduuri
ühetaolisuse ning hindamist läbiviivate isikute kompetentsuse ja erapooletuse.
5. Taotlemine
(1) Varasemate ja mujal sooritatud õpingute, läbitud moodulite või õppeainete arvestamiseks esitab
õppija VÕTA komisjonile vormikohase taotluse (lisas), millele on lisatud varasemaid õpinguid ja
tulemusi tõendavad dokumendid.
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(2) Varasemaid õpinguid tõendatakse diplomi, tunnistuse või muu haridust tõendava dokumendiga.
(3) Varasema huvi- ja muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimist tõendatakse viitega
valminud töödele, nende esitlusega, näidiste mapi, tunnistuse või muude dokumentaalsete
tõenditega.
(4) Taotleja on kohustatud tutvuma õppekavaga ja hindama oma teadmiste ja oskuste taset ning
piisavust õppekavas esitatud õpiväljunditega, esitama õigeaegselt tõendusmaterjalid ning
täitma VÕTA komisjoni poolt antud lisanõuded.
(5) Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja materjalide õigsuse eest.
6. Hindamine
(1) VÕTA komisjon vaatab taotlused läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest komisjonile,
vajadusel teeb komisjon seda koheselt õpilase sisseastumisel.
(2) VÕTA hindamise aluseks on õppekava ning moodulite (kutsekeskharidusõpe) ja ainekavade
(põhikool) õpiväljundid.
(3) VÕTA komisjonil on õigus varasemate õpingute arvestamise hindamiseks anda taotlejale
vajaduse korral praktilisi ülesandeid, korraldada vestlus või hinnata tema teadmisi ja oskusi
muul viisil.
(4) Üldjuhul ei muudeta juba toimunud hindamise tulemust, välja arvatud juhul kui
hindamissüsteemid on erinevad. Sellisel juhul rakendatakse mittediferentseeritud hindamist.
(5) Komisjoni otsus protokollitakse ja on aluseks direktori käskkirja vormistamisele
hindamistulemuste ülekandmise kohta.
(6) Õpilaste ja õpitulemuste registris lisatakse ülekantud õpitulemustele märge „ülekantud“.
(7) Taotlejat teavitab otsusest klassijuhataja/ kursusejuhendaja taasesitamist võimaldavas vormis.
Lisa: Õpitulemuste ülekandmise taotlus
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Tallinna Balletikooli VÕTA komisjonile
Õpitulemuste ülekandmise taotlus
.................................................................................................
/õpilase nimi/
Palun arvestada minu varasemaid õpinguid õppekava täitmisel järgnevalt:
Ülekantav aine/ moodul
Aine/ mooduli nimetus

Lisatud dokumendid:

Aine/ moodul kooli õppekavas
Maht

Hinne

Kuupäev

Õppeasutus

Aine/ mooduli nimetus

Otsus ülekandmise kohta
Maht

Hinne

Kuupäev

Hindaja

Allkiri

..............................................................................................................................................................................................................................

Kinnitan esitatud andmete õigsust.

.................................................
/kuupäev/

..................................................................
/taotleja allkiri/
3

