
Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

Hindamisstandardi Lisa 1 
KUTSE TAOTLEMISE AVALDUS 

TAOTLETAVA KUTSE NIMETUS ja TASE                                                (Täidab taotleja) 
(kirjutage siia, millist kutset taotlete)

TAOTLEJA (Täidab taotleja)

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Pos5aadress, sh pos5indeks (kuhu saata kutsetunnistus)

Kontak:elefon

E-post

Tööandja nimi, aadress

Kontak5siku (tööl) nimi ja telefon/e-post

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE 
LOETELU

(Täidab 
taotleja) 
Leh5

(Täidab EPL) 
Märge vastavuse kohta

ülikooli diplomi koopia

akadeemilise õiendi koopia

täiendusõppena läbitud koolipsühholoogia ainete 
tunnistuste koopiad

läbitud täienduskoolituste tunnistuste koopiad

vormikohane CV (vt Hindamisstandardi Lisa 2)

tööandja allkirjastatud vormikohane tõend (vt 
Hindamisstandardi Lisa 3)

juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt 
hindamisstandardis kehtestatud nõuetele

vormikohane allkirjastatud ee5kavanne (vt 
Hindamisstandardi Lisa 4)

varem antud kutset tõendava dokumendi koopia 
(taastõendamisel)

maksekorraldus/kviitung kutseandmise tasu tasumise 
kohta

KUTSE TAOTLEJA 

Digitaalne allkiri                                                                                           Kuupäev 

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA                                           (Täidab EPL) 
Avalduse saamise kuupäev:                              Vastu võtnud isiku nimi:    
Registreerimise number:  

MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA                               (Täidab EPL)

TeaKse sisu TeaKse saanud isiku nimi Kuupäev

1)



Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

Hindamisstandardi Lisa 2 
ERIALANE CURRICULUM VITAE 

EES- JA PEREKONNANIMI  

TEGEVUSAADRESS (töökoha vm aadress)  

KONTAKT (telefon, e-post)  

TÖÖKOHT  

HARIDUS PSÜHHOLOOGIAS (riiklikult tunnustatud õppekava alusel läbitud psühholoogia magistriõpe või 
sellega võrdsustatud haridustase, õpingute alguse ja lõpu kuupäevad, ülikool ja riik, kus kraad välja anK) 

ERIALANE TÖÖKOGEMUS  (Näidata ära viimase viie aasta jooksul läbitud koolipsühholoogi kutseaasta 
riiklikult tunnustatud õppekava alusel õpetava kõrgkooli juures või töökogemus kvalifikatsiooninõuetele 
vastava koolipsühholoogina vähemalt üks aasta vähemalt 0,5 koormusega või vähemalt kaks aastat 
vähemalt 0,25 koormusega.) 

ENESEREFLEKSIOON  (u 1-2 lk) 
• reflekteeri ja hinda enda professionaalset arengut ja senist töökogemust. 
• analüüsi neid kutsekompetentse, mida pead enda puhul tugevusteks.  
• analüüsi neid kutsekompetentse, mida pead enda puhul oluliseks arendada.  
• selgita ja põhjenda kavandatud tegevused enda kutsekompetentside arendamiseks. 

Ajavahemik Kraadi nimetus Ülikool Riik

Koolipsühholoogia ainete loetelu (vt Hindamisstandardi Lisa 5) koos ainepunk5dega (Läbitud õppekava 
peab sisaldama koolipsühholoogia ained 12 EAP ehk 312 tunni ulatuses. Kui  ülikooliõpingutes jääb 
koolipsühholoogia aineid puudu, saab nende asemel arvestada täiendusõppe korras läbitud 
koolipsühholoogia aineid riiklikult tunnustatud õppekavast.):

Ajavahemik Tööandja/töökoht/asutus Ame5roll(id) Töö sisu ja ülesanded



Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

ERIALASED TEGEVUSED 
Koolipsühholoog tase 7 kutse esmataotlemisel näidata ära erialased tegevused viimase viie aasta jooksul 
kokku vähemalt 156 tunni ulatuses või taastõendamisel kokku vähemalt 260 tunni ulatuses. 

1. Täienduskoolitusel (nt kursustel, töötubades ja erialakonverentsidel) osalemine kutsestandardis 
toodud kompetentside omandamiseks või täiendamiseks (vähemalt 94 või 156 tunni ulatuses)   

2. Koolipsühholoogide kovisioonis ja/või supervisioonis osalemine (vähemalt 15 või 26 tunni ulatuses) NB! 
Koolipsühholoogide superviisoril on kas läbitud ANSE standardile vastav superviisori väljaõpe või 
koolipsühholoogi kutse. 

3. Erialane teavitustöö ja/või ennetustegevus (vähemalt 15 või 26 tunni ulatuses) 

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS (kuulumine ühingutesse, seltsidesse, kodanikualgatus jms.) 

KEELTEOSKUS  

ARVUTI KASUTAMISE OSKUS 

Digitaalne allkiri ja kuupäev 

Täienduskoolituse nimetus Korraldaja Toimumisaeg tunde

1

2

3

4

5

Kokku:

Teema Superviisor/
kovisiooni läbiviija

Toimumisaeg tunde

1

2

3  

4

Kokku:

Tegevuse nimetus Sihtrühm Toimumisaeg tunde

1

2

3  

4

Kokku:



Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

Hindamisstandardi Lisa 3 

Ees5 Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjonile  

TÕEND 

Kinnitan, et _________________________________ (nimi) (ik ________________________) töötab alates 

_______________ (kuupäev) __________________________________ (asutus) 

____________________________________ (ameKnimetus) _________ koormusega. 

Tööanda nimi 

Tööandja ame5nimetus 

Tööandja kontaktandmed 

Tööandja digitaalne allkiri ja kuupäev!



Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

Hindamisstandardi Lisa 4 

EETIKAVANNE 

Mina, allakirjutanu _______________________________________,  
   /koolipsühholoogia kutse taotleja nimi/ 

taotledes koolipsühholoog, tase 7  kutsetunnistust, tõotan oma kutsetöös kinni pidada Ees5 
Koolipsühholoogide Ühingu (EKPÜ) liikmete ee5listest nõuetest. Ühtlasi kinnitan, et olen tutvunud EKPÜ 
ee5kakoodeksiga ja järgin selle põhimõ:eid kõrvalekaldumatult. Kui juhtub, et minu kutse-ee5ka kohta 
esitatakse kaebusi, olen nõus, et neid menetleb EKPÜ, samamoodi nagu see menetleb teiste EKPÜ liikmete 
kõrvalekaldumisi ülaltoodud ee5listest nõuetest. 

.........................................................   ............................................................... 
/taotleja allkiri/     /kuupäev/ 



Vormikohased dokumendid koolipsühholoog tase 7 taotlemiseks või taastõendamiseks

Hindamisstandardi Lisa 5 

KOOLIPSÜHHOLOOGIA AINETE LOEND 
Koolipsühholoogi kutse taotlemiseks peab olema riiklikult tunnustatud õppekava alusel läbitud psühholoogia 
magistriõpe või sellega võrdsustatud haridustase; läbitud õppekava peab sisaldama koolipsühholoogia ained 
12 EAP ehk 312 tunni ulatuses. Kui ülikooliõpingutes jääb koolipsühholoogia aineid puudu, saab nende asemel 
arvestada täiendusõppe korras läbitud koolipsühholoogia aineid riiklikult tunnustatud õppekavast. 

Koolipsühholoogia ainete hulka loetakse mh arengu-, haridus-, kooli-, lapse- ja nõustamispsühholoogia ained. 
Alltoodud loetelu sisaldab näiteid võimalikest koolipsühholoogia ainetest. Loetelu ei ole lõplik. 

Erinevad psühhoteraapia liigid 
Grupitöö meetodid 
Individuaalse uurimise ja hindamise meetodid  
Kliiniline lapsepsühholoogia 
Koolipsühholoogia eriseminar  
Koolipsühholoogia prak5ka 
Kriisinõustamine 
Lapse kõne areng  
Lapse sotsiaalne areng 
Laste psühhopatoloogia   
Nõustamine ja konsulteerimine koolis  
Psühhodiagnos5ka koolis  
Teadmiste ja mõistete omandamine ja õpetamine  
Töö erivajadustega lastega 
Uurimine ja hindamine koolipsühholoogias  
Uurimismeetodid koolipsühholoogias


