KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE ANDMISE VÄLJA KUULUTAMINE
Ees Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab välja koolipsühholoogi kutsete
andmise 01. septembril 2021. a. Võimalik on taotleda kutseid koolipsühholoog, tase 7 ja koolipsühholoog,
tase 8.
Kutsekvali katsiooni taotlema ja taastõendama on oodatud kõik haridusasutustes töötavad psühholoogid,
kes vastavad kutse taotlemise või taastõendamise eel ngimustele (vt kutse andmise kord koolipsühholoogi
kutsetele).
Kutsekvali katsiooni tõendavate dokumen de esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2021. a. Dokumendid
palume saata elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Astra Schultsi nimele astra.schults@ut.ee.
Vastavalt kutse andmise korrale esitab taotleja kutse esmaseks taotlemiseks kutsekomisjonile järgmised
dokumendid (vt vorm kutse taotlejale):
1) vormikohane avaldus;
2) ülikoolidiplomi koopia;
3) akadeemilise õiendi koopia ja/või täiendusõppena läbitud kursuste tunnistuste koopiad;
4) läbitud täienduskoolituste tunnistuste koopiad;
5) vormikohane erialane CV koos tööandja allkirjastatud tõendiga;
6) juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele;
7) vormikohane allkirjastatud ee kavanne;
8) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta EPL
arveldusarvele EE171010220092554017 SEB Pangas..
Nõuetekohaselt täidetud dokumendid registreeritakse kutsekomisjoni poolt, kes teeb otsuse hindamisele
lubamiseks. Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis analüüsib hindamiskomisjon
taotleja üldoskuste ja kompetentside vastavust taotletavale kutsetasemele dokumen de alusel. Hindamise
teises etapis viib hindamiskomisjon läbi suulise intervjuu, mis toimub eelnevalt esitatud dokumen de
põhjal.
Vastavalt kutse andmise korrale esitab taotleja kutse taastõendamiseks kutsekomisjonile järgmised
dokumendid (vt vorm kutse taotlejale):
1) vormikohane avaldus;
2) koolipsühholoog, tase 7 või koolipsühholoog, tase 8 kutsetunnistuse koopia;
3) vormikohane erialane CV koos tööandja allkirjastatud tõendiga;
4) tunnistused läbitud täienduskoolituste kohta;
5) juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele;
6) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta EPL arveldusarvele
EE171010220092554017 SEB Pangas.
Nõuetekohaselt täidetud dokumendid registreeritakse kutsekomisjoni poolt, kes teeb otsuse hindamisele
lubamiseks. Kutse taastõendamine toimub reeglina dokumen de alusel (intervjuu ainult täiendava
hindamisvajaduse korral).
Kutse taotlemise dokumen de vormid ning kutse andmise kord on ära toodud nii EPL-i kui ka EKPÜ
koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsekvali katsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja
koduleheküljelt.
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Info:
Astra Schults, koolipsühholoogi kutsekomisjoni esimees – astra.schults@ut.ee

