
Klassijuhataja ametijuhend 
 
1. Üldosa 
Klassijuhataja: 
1.1. on koolis töötav organiseerimisoskustega õpetaja, kes oskab analüüsida, süstematiseerida 
ja hinnata õppe-kasvatustööks vajalikku informatsiooni ning suudab tulemuslikult oma 
pedagoogilisi teadmisi rakendada; 
1.2. allub vahetult õppealajuhatajale; 
1.3. juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, haridus- ja teadusministri kehtivatest 
dokumentidest, riiklikust ja kooli õppekavast, direktori ja õppejuhi tööalastest korraldustest, 
kooli dokumentidest ning käesolevast tööülesannete kirjeldusest. 
 
2. Põhiülesanded 
Klassijuhataja: 
2.1. on oma klassis õppe- ja kasvatustöö juht, sidepidaja õpilaste, aineõpetajate, kooli 
juhtkonna, õppenõukogu ja lastevanemate vahel; 
2.2. kujundab kooli positiivset mainet, ei halvusta õpilasi, aineõpetajaid, kooli töötajaid ega 
kooli juhtkonda; 
2.3. annab oma tegevuse ja talle määratud klassi kohta aru kooli juhtkonnale ja 
õppenõukogule. 
 
3. Klassi juhtimine 
Klassijuhataja:  
3.1. tutvustab õpilastele kooli kodukorda ja jälgib selle täitmist; 
3.2. juhendab ja suunab klassi igapäevast elu; 
3.3. viib õpilastega läbi arenguvestlusi;  
3.4. viib vajadusel läbi klassijuhatajatunde; 
3.5. selgitab välja õpilaste koolist puudumise, nõrga edasijõudmise ja ebarahuldava käitumise 
põhjused; 
3.6. võtab osa klassivälistest üritustest, kus osalevad klassi õpilased; 
3.7. annab informatsiooni teistele instantsidele (politsei, sotsiaaltöötaja, ajakirjanikud jne) 
vaid direktori loal; 
3.8. vabastab õpilase mõjuval põhjusel õppetööst, kandes vastava märke e-päevikusse. 
 
4. Juhendamine ja nõustamine 
Klassijuhataja: 
4.1. aitab välja selgitada õpilaste huvid ning annab nõu nende arendamiseks, edasiõppimiseks 
ja elukutse valikuks; 
4.2. propageerib tervislikke eluviise, nõuab õpilastelt korrektset välimust, arendab õpilastes 
ilumeelt; 
4.3. lahendab oma klassi lastega ettetulevad probleemid eeskätt ise, olulised probleemid 
koostöös kooli juhtkonnaga; 
4.4. valmistab oma klassi ette koolisisesteks üritusteks ja vastutab etteaste kordamineku eest. 
 
5. Asjaajamine 
Klassijuhataja: 
5.1. täidab jooksvalt antavaid ülesandeid, mis puudutavad klassi õpilasi või klassijuhatajatööd; 
5.2. täidab arenguvestlusega seotud korda;  
5.3. kirjutab välja klassitunnistused 1. -9. kl; 
5.4. kannab õppeaasta lõpul aastahinded õpilasraamatusse; 



5.5. teeb õppeaasta lõpul kokkuvõtte klassi tegevusest ja püstitab eesmärgid järgmiseks 
õppeaastaks. 
 
6. Koostöö aineõpetajatega 
Klassijuhataja: 
6.1. koordineerib oma klassi aineõpetajate koostööd, aitab kaasa turvalise õpikeskkonna ning 
õpilaste ja õpetajate üksteist toetavate töösuhete kujundamisele; 
6.2. jälgib õpilaste töökoormust, arvestab teavitatud terviseprobleemi ja vajadusel teeb 
aineõpetajatele ettepanekuid tervisehäirega õpilase koormuse reguleerimiseks; 
6.3. kutsub vajadusel kokku oma klassi aineõpetajate nõupidamise; 
6.4. korraldab aineõpetaja ja lapsevanema vahelisi kohtumisi, kui seda nõuab aineõpetaja; 
6.5. hindab trimestri lõpul õpilaste käitumist ja hoolsust koostöös aineõpetajatega. 
 
7. Koostöö lapsevanematega 
Klassijuhataja: 
7.1. teavitab lapsevanemaid kooli kodukorrast; 
7.2. võtab vajadusel lapsevanematega kontakti; 
7.3. korraldab oma klassi lastevanemate koosolekuid ning lapsevanema ja aineõpetaja vahelisi 
kohtumisi, kui seda nõuab lapsevanem; 
7.4. teavitab kirjalikult lapsevanemaid nende lapsele suunatud õppenõukogu ja kooli 
juhtkonna otsustest; 
7.5. tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva informatsiooni haldamisel ja 
teeb kõik selleks, et isikuandmetega seotud informatsioon ei jõuaks kolmandate isikuteni.        
Kolmandatele isikutele info andmine on lubatud vaid osapoolte nõusolekul. Klassijuhataja 
ütleb alati õpilastele ja lastevanematele, milleks kogutud infot kasutatakse. 
 
8. Vastutus 
Klassijuhataja vastutab: 
8.1. temale ametijuhendi  järgi kohustuseks pandud ülesannete täitmise eest; 
8.2. õpilaste järelevalve eest enda poolt organiseeritud tunnivälisel üritusel, õppekäigul, 
ekskursioonil ning tagab laste instrueerimise vastavalt ürituse spetsiifikale. 
 
9. Õigused 
Klassijuhatajal on õigus: 
9.1. saada informatsiooni oma õpilaste kohta aineõpetajatelt ja kooli juhtkonnalt; 
9.2. külastada oma klassi ainetunde kokkulepitud ajal; 
9.3. osaleda koosolekutel, kus on päevakorras tema klassi õpilase personaalküsimus, et kaitsta 
õpilase huvisid; 
9.4. ergutada/mõjutada oma klassi õpilasi või vastavalt kooli kodukorrale teha ettepanekuid 
kooli juhtkonnale õpilaste ergutamiseks/mõjutamiseks. 
 
10. Tööülesannete kirjelduse muutmine 
Tööülesannete kirjeldus vaadatakse üle üks kord aastas ning vajadusel tehakse vajalikud 
muudatused. 
 
Olen tutvunud klassijuhataja tööülesannete kirjeldusega ja kohustun seda täitma. 
 
 
Klassijuhataja       Direktor   

   


