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parimate töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine
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KUTSE HEAST KOOLIST

EESSÕNA
Head lugejad!
Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse neljas aastaraamat on
valmis ja siia on talletatud
kooli kuuenda tööaasta tulemused. Õppeaasta 2008/2009
oli eriline selle poolest, et
PKHK-s viidi esmakordselt läbi
sisehindamine, see oli ka kogu
aastat läbiv põhiteema. Samas
nimetasime selle aasta ka
koostöö- ja innovatsiooniaastaks.
Kuna järgnevad aastaraamatu
leheküljed annavad ülevaate
sisulistest
tegevustest, siis
keskendun oma kirjutises
eelkõige sisehindamisele.

Paljud meie hulgast nägid väga
suurt vaeva selleks, et taaselustada kõik vajalikud andmed
kolmeaastase tagasivaatega ajas.
Alles seda tehes tajusime kui
palju on vahepeal muutnud ja
tehtud. Vahepeal on käivitunud
e-kool ja unustusse vajunud
paberpäevikud,
kuid
seda
raskemaks osutus mõningate
andmete taastamine. Tänan
kõiki töötajaid, kes vaatamata
pingelisele igapäevatööle abiks
olid.
Milliseid tulemusi
võiks esile tuua:

siinkohal

et õpilaste hulgas on rahulolu
kõige madalam õpilaskodu ja
toitlustamisega
seotud
küsimustes.
• Töötajate hulgas läbi viidud
uuringud näitavad, et kõige
vähem ollakse rahul info
liikumisega ja parem võiks olla
kindlustunne ning õpilaste
poolne kohusetundlikkus.
• Meie õpetajad on e-õppe
keskkonnas loonud 26 kursust
ja kasutuse võtnud 195
kursust.
• Üldainete õpetajatest vastab
kvalifikatsioonile 97,5 % ja
kutseõpetajatest
70%
(eesmärk 100% ja 75%)

Kooli
sisehindamis- Seega on meie märksõnadeks
õpilaskesksus, • 90,2% pedagoogidest
periood kajastas meie lähiajal
osaleb regulaarselt täiendtegevusi
ja
tulemusi individuaalne
lähenemisviis
ja koolituses.
aastatel 2005-2008. See õppija areng.
•
Täiskasvanukoolituses
periood võimaldas kokku
osalejate
arv on kolme
võtta ka kooli juhtimist
aasta jooksul kasvanud 1000
puudutavad küsimused, kuna
• Meie lõpetajatest sooritab võrra.
2005. aastal algas ka direktori
kutseeksamit keskmiselt 42%
ametiaeg.
• Riiklikku koolitustellimust on
lõpetajatest (eesmärk 70%)
Kvaliteedijuhi poolt koostati
suudetud täita.
sisehindamise
lähte- • Meie õppijatest jõuab edasi
dokumendid
ja
otsustati heade õppetulemustega ca 23% • PKHK eelarve on stabiilne ja
omatulubaasi
täidetakse
sisehindamine läbi viia vald•
Kooli
jätab
erinevatel edukalt.
konnapõhiselt ning kaasata
põhjustel pooleli ca 18%
protsessi
võimalikult
palju
• Personalikulud moodustavad
õppijatest
töötajaid. Sisehindamise aruüldmahust 47%
anne esitati REKK-ile märtsiks • Riigieksameid sooritab ca
• Oluliselt on paranenud kooli
2009. Nõunikuna oli meiega 20% lõpetajatest ja, nendest
tulemused
ja
osalemine
Ene-Mall Vernik-Tuubel, kes omakorda 87 % positiivse
kutsevõistlustel ja konkurssidel.
viibis kohapeal 27.-29. aprill tulemusega.
poolt
koostatud
2009 ja 18. mai 2009. Riiklik • Lõpetajatest töötab õpitud Nõustaja
Eksami- ja Kvalifikatsiooni- või lähedasel erialal ca 50% ja tagasisidearuanne tõi esile
meie jaoks väga olulisi asju ja
keskus väljastas tagasiside- asub edasi õppima ca 10%.
andis rohkesti mõtteainet.
aruande
25. mail
2009.
•
Oleme
eesmärgiks
võtnud
Kõige olulisemaks puuduseks
Nõuniku ettepanek järgmise
on meie tegevuste vähene
sisehindamise taotluse tähtaja õpilaskeskse lähenemisviisi.
osas oli 1. märts 2013.
• Rahulolu-uuringud näitavad, eesmärgistatus ja tulemuste

mõõtmine
ning
nende
analüüsimine. Siin on arenguuumi veel palju.
Põhilised ettepanekud:
•
Sõnastada
sisehindamise
eesmärgid võtmealati ja viia
vastavusse arendustöö eesmärkidega.
• Mõtestada lahti personali
professionaalne areng: millised
väärtused, hoiakud, osakused
peaksid olema õpetajal, kes
juhendab õpilast kaasaegsete
kutseoskustega parimaks töötajaks kujunemisel.
• Läbi mõelda, kuidas kogutava
info abil interpreteerida tegevuste vastavust eesmärgile.
• Õpetada õpilast läbi isikliku
analüüsi andma hinnanguid
oma kutsealasele arengule,
koostades õppija portfoolio.

Nõustaja
märkis
oma
aruandes, et meie kooli meeskond on loomas keskkonda, et
õppija saaks areneda - mitte
ainult hullult õppida! Seega on
meie märksõnadeks lähiajal õpilaskesksus,
individuaalne
lähenemisviis ja õppija areng.
Tänan, et leidsite aega PKHK
aastaraamatuga tutvumiseks.
Soovin teile Ameerika teoloog
Reinhold Niebuhr'i sõnadega,
mille on tuntuks kirjutanud
Kurt Vonnegut:
...meelekindlust leppida asjadega, mida te ei saa muuta,
julgust muuta asju, mida te
muuta saate, ja tarkust nende
vahel alati vahet teha!
Edukat lugemist!

Riina Müürsepp
direktor

2008/2009 EESMÄRGID LÄHTUVALT KOOLI
ARENGUKAVAST AASTATEKS 2007-2011
EESTI JA EL
VAJADUSTEST LÄHTUV
KUTSEÕPE
Õppekavadega töö on pidev ja
tulemuslik.
Luuakse ja rakendatakse tööle
õppekavapõhised töörühmad.
Õppeprotsess
kavale.

vastab

õppe-

Rakendub moodulõpe.
Viiakse läbi valdkonnapõhine
sisehindamine.

KAASAEGNE

Rühmajuhatajad valmistatakse
ÕPPEKESKKOND
ette
arenguvestluste
läbiJätkub
projektide
toel
viimiseks õpilastega.
Tihemetsa õppekoha arenAlustatakse
arenguvestlusi
damine.
õpilastega.
Õppeaasta jooksul projekteeritakse
ja
alustatkse
peahoone
juurdeehitusega
toitlustus-majutus-teenindusõppe läbiviimise tingimuste KOOLIL ON HEA MAINE
parandamiseks.
Uue kvaliteedi saab kooli
Lahendatakse
õpilaste kodulehekülg.
toitlustamisega
seonduvad Arendatakse
edasi
tunnusprobleemid ehitusperioodil.
tamissüsteemi õpilastele ja
Jätkub
kesklinna
renoveerimine.

võimla töötajatele.
Korraldatakse
vabariiklikud
kutsekoolide suvepäevad.
Töös projektidega haaratakse
kaasa
võimalikult
palju
õppevaldkondi.
Otsitakse uusi välispartnereid.
Tugisüsteemi
töötajatele.

loomine

uutele

KVALITEET
Alates 2008 aasta sügisest on
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Eesti Kvaliteediühingu liige.
Tähistasime
esmakordselt
rahvusvahelist kvaliteedipäeva
kvaliteediauhinna
tutvustamisega kooli töötajatele.
Eesti Kvaliteediühingu poolt
pälvis meie kool tunnustuse
“Kvaliteedi Tegu 2008 “ kooli
visiooni
“Hea
mainega
tunnustatud õppekeskkonnaga
parimaid töötajaid koolitav
kutseõppeasutus”
olulise
realiseerimine eest 2008. a.
jooksul. Auhind anti üle
kvaliteedikonverentsil
“Kvaliteet ja loovus”.
Talvel tegutses aktiivselt kooli
sisehindamise meeskond, kes
kogus
ja
töötles
kolme
õppeaasta olulisemaid näitarve
ning koostas õppeaastate
2005/2006
2007/2008
kohta sisehindamise aruande.
Järg-mine
sisehindamise
aruanne tuleb koolil esitada
aastal 2013.

tunnustusskeemide
eesmärk
on motiveerida ettevõtteid
kaasaegseid
kasutama
meetodeid
juhtimiskvaliteedi
ja
tõsta
parendamiseks
ettevõtete
juhtimiskvaliteedi
alast
teadlikkust.
Skeemi
aluseks on Euroopas laialdaselt
kasutusel
olev
metoodika
EFQM Levels of Excellence.
Tunnustusskeemi üks osa on
ka Edasipürgiv Organisatsioon
- Commited to Excellence
(C2E) organisatsioonidele, kes
tunnevad huvi oma juhtimissüsteemi tervikliku arendamise
vastu ning on huvitatud
kogemuse saamisest parendustegevuste
määratlemise,
planeerimise,
juhtimise
ja
elluviimise
osas
kogu
organisatsioonis.

raporti alusel valiti välja kolm
kõige olulisemat parendustegevust, mis viiakse ellu kuue
kuu
jooksul.
Parendustegevuste töörühmade juhid:
Kristina
Papsejeva, Jaanika
Müürsepp, Karin Luts ja Elve
Lääts.
Käesoleval õppeaastal uuriti
elektrooniliselt
õpilaste,
töötajate,
vilistlaste
ja
tööandjate
rahulolu
ning
küsitluste
tulemustega
on
võimalik tutvuda siseveebis.
Siinkohal on välja toodud välja
erinevate huvigruppide hinnangud plokkidele “Maine” ja
“Rahulolu ja soovitamine”, kus
hinnangud on antud 5-palli
skaalal (1–ei nõustu üldse ja 5nõustun täielikult).

Elukestva Õppe Arendamise
sihtasutuse
Innove
korraldatud
koolitusel
“Kvaliteedijuhtimine
kutseõppeasutuses (ABC)” läbisid
edukalt Kristina Papsejeva,
Karin Luts, Riina Tõnsing, Ene
Jaakson, Kristel Sepp ja
Jaanika Müürsepp.
Kevadel liitus kool projektiga
Edasipürgiv Organisatsioon,
organisatsiooni
juhtimiskvaliteedi koolitusest võtsid
osa Anneli Puudersell ja Sirje
Aigro.
Eesti

Juhtimiskvaliteedi

Kvaliteedirühma
võttis osa üle
Sisehindamise

tegevusest
20 töötaja.
tagasiside

Maine
Õpilaste hinnang:

Mille poolest eristub meie kool

kutsehariduse maine väga
tasemel.Väga
paljud
heal
õpilased (ka nelja-viielised)
asuvad
kutsehariduskeskustesse õppima.

teistest koolidest?

Meie kool hoiab peaaegu igas
olukorras kokku. Me käime
paljudel
konkurssidel
ja
võidame neid. Me oleme
teinud oma koolile nime üle
Eesti ja see on vägagi positiivne.
Siin on kõrgem tase kui
paljudes muudes koolides ja
rohkem võimalusi paremate
praktikakohtade näol
Mõnus seltskond, mõistlikud
õpetajad ja mis kõige tähtsam kui oled õige eriala valinud siis
see tuleb sul eluks väga palju
kasuks!! Selles koolis saab palju
eluks vajalikke teadmisi.
Reklaamitakse endid erinevaid
massiteabevahendeid
kasutades
konkureerivatest
koolidest vast veid enam.

Vilistlaste hinnang:

Mille poolest eristub meie kool
teistest koolidest?

Hea keskkond ja hea haridus….
Tase on hea.
Kaasaegne,
hästi
lahedad
õpetajad - aitavad sind iga kell
ja annavad nõu, kool asub väga
ilusas kohas - männimetsa ääres
Väga sõbraliku ja
suhtumise poolest.

Mida teha, et tõsta

inimliku

kutsehariduse mainet?

Koolitada häid spetsialiste, kes
tööle asudes suudavad juba ise
tõestada kutsehariduse head
mainet.
Värvata
parimaid
eriala
õpetajaid. Väljatöötada õpilaste
kindlad sisseastumiskatsed erialati, kriteeriumide nõuded,
et väljalangemise protsent
koolist viia miinimumini jne.
Valida, kes annavad põhiaineid.
Kooli maine tuleb tuua välja
supika staatusest ja õpilastele
tuleb teha rangemad reeglid.
Kes koolis tähtajaks töid
toodud ja tehtud ei saa, siis
pole mõtet hellitada ja aasta
lõpuni töid oodata.
Hoida häid õpetajaid.
Arvan, et see on piisavalt
kõrge.

Tööandjate hinnang:

Mida teha, et kutsehariduse
maine oleks kõrge?

Tekitama
sisendfiltri,
mis
eraldaks igaks juhuks õppijad
nendest, kes tegelikult asjast
huvitatud on ja kellel on
eeldused
saada
arenemisvõimeliseks, iseseisvaks
ja
lojaalseks töötajaks.
Minu arvates on juba praegu

Suurendada
lobitöd
ministeeriumites. Praegu on
spetsialistide
ametikohad
liigselt seotud kõrghariduse
nõudega. Samas akadeemiline
kõrgharidus
ei
anna
spetsialistile
kutseoskusi.
Oleme lõhkise küna ees:
inimene kes on praktiliste
heade oskustega ei saa tööd,
sest takistab kõrghariduse
nõue.
Kutsehariduse
maine
on
märgatavalt tõusnud võrreldes
varasemaga
ja
Pärnumaa
Kutsehariduskeskus on minu
silmis heas kirjas.

Töötajate hinnang:

Mida teha, et tõsta kooli ja
kutsekoolide mainet üldiselt?
Kooli eesmärgid ja nende
täitmine tuleb realiseerida.
Tööandjate silmis on kõige
olulisem
kooli
lõpetanu
praktilised
tööoskused
kutsekoolis on PRAKTIKA
kõige
olulisem!
Eelkõige
koolitame
OSKUSTÖÖLISI,
mitte spetsialiste.
Tõsta õpetamise kvaliteeti - et
igal ühel oleks siin midagi
õppida (ka sellisel, kellel on
väga head teadmised ja
õpiedukus).
Õpetajana head tööd teha ja
õpilastest hoolida. Võimalusel
uued erialad.

Sirje Airgo
kvaliteedijuht

FINANTS- JA HALDUSTEGEVUS
Finants- ja haldustegevus oli
2008/2009 õppeaastal jätkuvalt
suunatud kaasaegse õppekeskkonna arendamisele.
2008/2009 õppeaastal pöörati
eriliselt
suurt
tähelepanu
ressursside säästlikule, sihipärasele ja kokkuhoidlikule
kasutamisele.

2008. aasta

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
tulud moodustusid
2008. a
riigieelarvevahenditest,
omatulust ja sihtfinantseerimistest
ehk projektide rahastamisest.
Neist riigieelarvelise rahastamise aluseks oli õpilaskoha
baasmaksumus, mis oli otseses
sõltuvuses riikliku koolitustellimuse alusel vastu võetud
õpilaste
arvuga.
Omatulu
moodustasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses tulud õppemetskonnast,
täiskasvanute
koolitusteenuste osutamisest,
samuti õpilaskodude kulude
katteks laekuv tulu,
õppesöökla ja kohviku tulud ning
õppetöökodade toodang ja
ruumide kasutusele andmisest
laekuv tulu.
Sihtfinantseeringute
mahu
moodustasid ESF meetmed,
RKT, Leonardo da Vinci ja
teiste projektide vahendite
kasutamine. Kooli eelarve oli
kinnitatud, tulud ning kulud
tasakaalus.
Rahavoogude
planeerimine
tagas kulude õigeaegse finantseerimise, makseraskusi ei ole
esinenud. Positiivse näitajana
kujunes täiskasvanute koolituse osakonna koolitusmahu
jätkuv suurenemine.

Planeeritud eelarve
maht 2008. oli 82
927 tuhat krooni,
millest
omatulu Rahavoogude planeerimine tagas
moodustas
kokku kulude õigeaegse finantseerimise,
17
566
tuhat makseraskusi ei ole esinenud.
krooni.
Tegelik
täitmine
kujunes
Positiivse näitajana kujunes täisvastavalt 85 837
koolituse
osakonna
tuhat krooni sh kasvanute
omatulu.
Kulutusi koolitusmahu jätkuv suurenemine.
tehti 2008. aastal
70
334
tuhat
krooni. 2008. aasta
vabad vahendid summas 4 907
tuhat krooni suunas Pärnumaa Tulude kassapõhine jaotus
Kutsehariduskeskus
2009. tuhandetes kroonides
aasta eelarvesse.

Kulude kassapõhine jaotus
tuhandetes kroonides

Bilansimaht 2008. aastal oli 758 seks on koolituskohtade arv
ning 2009 aastaks riigi poolt
516 tuhat krooni.
rahastatava
koolituskohade
Põhivara arvestuses klassiarvuks on kinnitatud 1265,
fitseeriti
ümber
kinnisvara
vähenemine 2008. a võrreldes
investeeringud
hooneteks
6% .
summas 1 152 tuhat krooni,
maha kanti vara 685 tuhande Baasmaksumus ühe koolituskrooni eest. Soetati vara 238 koha kohta kujunes lõplikult
tuhande krooni eest. Arvele suve hakul peale tegevuskulude
võeti Tihemetsa
õppekoha kahekordset kärbet 20 960
renoveerimine summas 17 204 krooni, mis kinnitati tagasituhat krooni ja tasuta saadud ulatuvalt 1. jaanuari 2009. a
seisuga.
vara summas 251 tuhat krooni.

tegevuskuludeks moodustavad
2009. aastal 1 083 830 krooni.
Omatuludena
on
kokku
planeeritud laekumisi 14 498
krooni.
Kogumahust
521
suurima
osakaalu
(60,5%)
moodustab
õppemetskonna
toodangu müügist saadav tulu 8
800 000 krooni.
Täiskasvanukoolituse
korraldamisest laekuv tulu on
kavandatud 3 200 000 krooni,
õpilaskodude üürist 640 000
krooni, kooli õpilassöökla ja
õppekohviku
toodangu
ja
kauba müügist 1 120 000
krooni. Kooli õppetöökodades
õpilaste poolt õppepraktika
raames osutatavate toodangu
ja teenuste eest on tulu kavandatud 175 000 krooni ulatuses.
Kooliruumide kasutusse andmise eest planeeritakse laekumisi kulude katteks 220 000
krooni ning muudest teenustest planeeritakse laekumisi
kokku 343 521 krooni.

2009. aasta

Sotsiaaltoetusi õpilastele (õppetoetus, sõidusoodustus, koolilõuna toetus) on riigieelarvest
eraldatud mahus 7 766 565
krooni, võrrledes 2008. a on
langus 10,2%.

2009.
aastaks
arengukava
tegevuskavas planeeritud tegevused on rahastatud riigieelarvest hariduskuludeks ette
nähtud
vahenditest,
omatuludena teenitavatest vahenditest, Euroopa Liidu struktuurfondide (ERF) II perioodiga
seotud välisabi vahenditest ning
Euroopa Liidu teistest erinevatest toetusfondidest saadavatest toetustest.

Sihtotstarbelisi investeeringuid
on 2009. a kavandatud summas
60
848
860
krooni.
Kogumahust 99% moodustab
EL struktuurfondide (ERF) II
perioodiga seotud vahendid
summas 60 198 212 krooni, mis
on ettenähtud uute praktikabaaside väljaehitamiseks Niidu- Eelmise
aasta
ületulevad
pargi õppekompleksi juurde, sh: vahendid kokku on 3 005 745
krooni. Kogu eelarve tulude
1)
projekt
“Toitlustusmaht 2009. a moodustab 124
teenindusõppe
praktikabaas,
418 014 krooni.
tugistruktuur ja sisseseade“ 43
134 015 krooni, sh EV poolt 2009. a eelarve tulude jaotus
eraldatud abikõlbmatu käibemaksu katteks 6 589 830 25. augusti 2009. a seisuga on
krooni;
tulud kogueelarvest laekunud
2)
projekt
„Autoja 79,7 milj krooni, ehk 64%.

2009. aasta eelarve koostamine
tugines nõukogu poolt kinnitatud kooli arengukavale ja on
suunatud kokkuhoidlikkusele ja
säästlikule majandamisele.

Seoses raske ja keerulise
majandusliku olukorraga riigis
ning negatiivsete lisaeelarvete
vastuvõtmistega riigikogu poolt
kuulusid 2009. a riigieelarve
kaudu
koolile
ettenähtud
vahendid
ülevaatamisele
ja
kahandamisele kahel korral.
Lõplikult kinnitati 2009. aasta
eelarvete ja kulude jaotuskavad
haridus- ja teadusministri 6.
juuli 2009. a käskkirjaga nr 638,
millega nähti ette koolile
riigieelarvest tegevuskuludeks
36 979 728 krooni, langus
võrreldes 2008. aastaga 8,8% .

metallitöö erialade
baas
koos
seadmetega
ning õppesõidu
harjutusväljak“
17
064
197
krooni.

Projektitoetused
ja muud toetused ning tagasiTegevuskulude arvestamise alu- maksed

praktika-

Majandamiskuludeks on planeeritud 15 328 322 krooni,
mida on võrreldes 2008.
Omatulud on laekunud kokku aastaga
olulises
mahus
13, 8 milj krooni, ehk 95,3% vähendatud.
planeeritust, sh õppemetskonna
toodangust saadavat tulu on Kulueelarve koostamisel on
laekunud 7 574 762 krooni tuginetud arengukava tegevuskavas 2009. a
kavandatud
tegevustest
lähtudes säästlikkusest
ja
silmas pidades
kokkuhoidu.

Omatulu kassaline täitmine
seisuga 25.08.2009

eelarvest.
Kulude
kogutäituvuse madala % tingib
asjaolu, et ERF II perioodi
vahendeid on aasta I poolel
kasutatud minimaalselt, ehk
koos muude inves-teeringutega
kokku summas 1 022 937
krooni, ehk 1,7% ettenähtud
vahenditest.
Personalikulu moodustab 31
183 931 krooni ehk 81%
kavandatud eelarvest, majandamiskuludeks on kasutatud 10
445 953 krooni ehk 65% aasta
eelarvest. Muudeks tegevuskuludeks (maksukulu, riigilõiv)
on kasutatud 1 117 770 krooni,
ehk 94%.

ehk 86% planeeritust ning
Õppetoetusteks on kasutatud
täiskasvanute koolitusest saa- 2009. a eelarve kulude jaotus
2 699 400
dav tulu on laekunud 4 307
krooni
ehk
109
krooni
ehk
134%
68%,
sõidukavandatust. Õppetöökodade
soodustusteks
toodangu ja teenuste müügist
768
112
on laekunud 59 643 krooni.
krooni
ehk
Õppesööklast ja kohvikust on
66%,
laekunud 885 417 krooni ehk
koolilõuna
79%.
Õpilaskodu
kulude
toetuseks
katteks laekus 312 622 krooni
1 356 789
ehk 49 %, ruumide kasutamise
krooni
ehk
eest laekus kulude katteks 214
51%
aasta
097 krooni. Muid tulusid saadi
eelarvest.
kokku 461 821 krooni.
Suuremat kokkuhoidu majanTänan kõiki omatulu teeninud duskulude osas on ette nähtud
lähetus,
üksusi, eriliselt tänan täiskas- administreerimis-,
inventari-,
IKT
vahendite,
Kassakulude jaotus seisuga
vanute koolituse osakonda ja
kinnistute
ja
hoonete
majan25.08.2009
õppemetskonda.
damisja
Kulud kokku moodustavad remondikulude
2009. aasta eelarves 124 418 arvelt.
014 krooni, millest 49%
augusti
moodustavad EL struktuur- 25.
2009
seisuga
fondidest ERF II perioodi
EV on kasutatud
välisabi vahendid (koos
poolt eraldatud vahenditega) rahalisi vahensummas 60 198 212 krooni. deid kogu eelPersonalikulud 2009. a eelarves arvest kokku
on kavandatud 38 378 906 48 594 893
ehk
krooni, mis on võrreldes 2008. krooni
39,1
%
aasta
a jäetud pea samale tasemele.

õlivärviga. Renoveeriti peauks
ja paigaldati kaks uut välisust
Täiskasvanukoolituse osakonna
ning varikatus.
õppe paremaks läbiviimiseks
RKT vahenditest renoveeriti 2009. a alguses õnnestus koolil
kaasaja nõuetele vastavaks, Pärnu linnas rentida ruumid
sisustati ja varustati info- autoremondi eriala praktilise
tehnoloogiliste vahenditega üks õppe läbiviimise tarvis ja
arvutiklass. Pargi tn paigaldati seetõttu sai teoks Tihemetsa
uus elektri peakilp.
autoremonditöökoja ning seadmete ümberkolimine rendiVoltveti koolituskeskuses vahepinnale,
millega
paranesid
tati välja majja sisenev kanalisaoluliselt
nimetatud
eriala
tsioonisüsteem.
praktilise väljaõppe tingimused.
Projektipõhiselt
Keskkonna2008. a sügisel toimus kirjaliku
investeeringute Keskuse poolt
enampakkumise korras kooli
rahastatuna uuendati Voltveti
kasutusest väljajäänud Tihekoolituskeskuse
mõisapark,
metsa
raamatukogu
müük.
soetati jahindusklassi vitriinid.
Müügitulemused küll kinnitati,
EV
Kultuuriministeeriumi kuid võitnud ettevõttel tekkisid
kaudu rahastati trepilõvide makseraskused ning tänaseni
restaureerimine.
on tehing lõpetamata. Ette on
valmistatud
Tihemetsa noor2008. a septembrist käivitus
karjalauda
võõrandamine
ning
"Elukeskkonna
arendamise
õpperemonditöörakenduskava"
prioriteetse Tihemetsa
koja
osas
on
teostatud
suuna "Hariduse infrastruktuuri
hindamine.
arendamine" meetme "Kutsekonna töötajatele ja õpilastele.

HALDUSTEGEVUS

Vastavalt arengukava tegevuskavale toimus 2008/2009 õppeaastal kooli infrastruktuuri ja
tegevuse kaasajastamine ning
kasutusest välja jäänud hoonete
realiseerimine.
2008/2009 õppeaastal andsid
suure panus kooli remonttööde teostamisel tehnikaõppeosakonna õpilased.
Praktilise õppetöö läbiviimise
käigus
puhastasid
õpilased
Niidupargi
õppehoone
0korruse koridori paekiviseina
krohvist, teostasid remont- ja
värvimistöid hoone mitmes
õppeklassis. Välisterritooriumile
paigaldati õpilaste poolt uunikivid,
valmistati
betoonist
lillekastid. Pargi tn
teostati
värvimistöid
võimlas
ning
õpilased olid abiks ka Voltveti
koolituskeskuses teostatavatel
remontja
ehitustöödel.
Samuti
valmistati
tehnikaõppeosakonna õpilaste poolt
hulgaliselt puidust pinke koolihoonete koridoridesse, võimlatesse ja muudesse ruumidesse.

õppeasutuste õppekeskkonna
kaasajastamine" poolt rahastatav
projekt
"Toitlustusteenindusõppe
praktikabaas,
Tehnikaõppeosakonna
eest- tugistruktuur ja sisseseade",
vedamisel
ning
ette- mille ehitustegevusega alustati
valmistamisel teostati vaba- 2009. a augustis.
riikliku viimistlejate kutsevõis- Käivitamisjärgus on eelnimetluse raames erinevate kutse- tatud
programmi
raames
koolide õpilaste poolt Pargi tn projekt "Auto- ja metallitöö
õpilaskodu 20 toa renov- erialade
praktikabaas
koos
eerimine.
seadmetega ning õppesõidu
Ka täiskasvanute koolituse osa- harjutusväljak".
konna
kursuslased
aitasid
suuresti kaasa Pargi tn hoone
ruumide parendamisel. Nende
poolt teostati
õpilaskodu
tubade remont, õpilaskodu koridoride põrandapindade ning
õppehoone fuajee värvimine.
Suur aitäh tehnikaõppetäiskasvanute koolituse

Haridusministeeriumi
kaudu
leidis 2008/2009 õppeaastal
rahastamist MTÜ Ligrid-i käes
rendil olev Pühavaimu tn 26
kus
ulatusliku
koolihoone,
renoveerimise käigus vahetati
välja osaliselt välisfassaadi laudis
ning ning pehkinud alustalad. Kogu
osa- fassaadilt eemaldati vana värv
ning kaeti 100%-liselt lina-

Õppevahendeid võeti arvele
õppeaasta jooksul 151 ühikut
summas 908 310 krooni, sh:
õppeklasse täiustati mitmete
videoprojektoritega.
Voltveti
koolituskeskuse
õppehoone
saali ja õpilaskodu tubadesse
soetati uued aknakatted. Pärnu
Maavalitsuselt saadi bilansist
bilanssi autor Kai Kiudmaa
poolt valmistatud ca 5 m
pikkune klaasvitraaž, mis leiab
koha Niidupargi õppehoone
uues ehitatavas tiivas.
Kasutusrendile
võeti
transpordivahendit.

kaks

Riigihankeid viidi läbi õppeaasta
jooksul kokku 14 korral, lisaks
osaleti 3 ühishankes.

Tänan kõiki tehtud töö eest!

Elve Lääts, direktori asetäitja
finants- ja haldusalal

PERSONAL
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
personalistatistikat on kogutud
ja analüüsitud alates 2007. a
märtsist. Statistikaandmed on
kogutud töötajate põhigruppide
lõikes.

aastaseid oli 97 (50,3%), 50-59- moodustasid 2008. aastal 58%
aastaseid oli 61 (31,6%) ja üle (112) kogu töötajaskonnast.
Keskeriharidusega
töötajate
60-aastaseid oli 28 (14,5%).
osakaal
oli
13%
(25),
Suurima osa (50,3%) mooduskutsekeskharidusega
18,1%
tasid 30-49-aastased töötajad.
(35), keskharidusega 9,3% (18)
Suuruselt järgneva osa (31,6%) ja põhiharidusega 1,6% (3).
2008. aasta 31. detsembri
moodustasid
50-59-aastased
seisuga
töötas
Pärnumaa
Tasemeõppes omandas tasemetöötajad.
Kutsehariduskeskuses
193
haridust ligi 8% töötajatest.
töötajat, sealhulgas 90
Töötajate haridustase on
pedagoogilist
töötajat
näidanud positiivset aren(aastal 2007 töötajate Koostöö on jõud. Vastutus kuulub
gusuunda. Kõigil juhtkoguarv
oli
186, kõikidele. Kogu töökollektiiv saab
konna
liikmetel, tippsealhulgas
96 olla heade tulemuste ja hea
spetsialistidel ja õpetatöötajat). õhkkonna loomisel kaasautoriteks.
pedagoogilist
jatel
on
kõrgharidus.
Aastal 2008 oli tööle
Muret
tekitab
kutsevõetud 23 töötajat ja
õpetajate
mittevastavus
vabastatud 16 töötajat
kvalifikatsioonile (~30%).
Personalivoolavus 2008 aastal Vanemaid kui 60-aastased oli
langes 1,4% võrra ja oli 8,3%, 14,5% ning alla 30-aastaste Kokkuvõtteks
mis on suure organisatsiooni töötajate osakaal oli 3,6%.
2008. aasta statistikaandmed
puhul väga hea näitaja.
Organisatsioonis on esitatud näitasid
Pärnumaa
Kutsekõik vanusegrupid, millel on hariduskeskuse
Töötajate värbamine ja valik
viimase
aja
Kandidaatide leidmiseks kasu- positiivne mõju organisatsiooni- arengusuundade kinnistumist.
tati värbamisel erinevaid kana- kultuuri arengule. Domineerib
Koostöö on jõud. Vastutus
leid: internetipõhiseid andme- kuldse vanuse grupp ehk need,
aastaid
30-49, kes kuulub kõikidele. Kogu tööbaase, meediaväljaandeid, organi- kellel
eelduste järgi on emotsio- kollektiiv saab olla heade
satsioonisiseseid kanaleid.
naalselt stabiilsed, sotsiaalselt tulemuste ja hea õhkkonna
2008. aastal on tööle asunud: 1 küpsed
ja
eneseteadlikud loomisel kaasautoriteks.
tippspetsialist, 7 keskastme- töötajad.
spetsialisti, 14 pedagoogilist
Ella Koplik
Töötajate sooline jaotus
töötajat ja 1 tööline.
Pedagoogide sooline jaotus: personalijuht
Avalikke konkursse ja personalimehi 25 ja naisi 65; muu
otsinguid oli korraldatud aasta
personali sooline jaotus: mehi
jooksul kokku 19.
33, naisi 70.
Valiku
tegemisel
analüüsiti
Naised
moodustavad
ligi
kandidaatide
dokumente.
kolmveerandi kogu töötajasJärgnevalt viidi läbi vestlusi ja
konnast. Naiste ülekaalu oli
taustauuringuid ning vajadusel
märgata kõigis gruppides (va
testiti
ja
anti
lahendada
metskond), mis on hariduspraktilisi ülesandeid.
süsteemile omane.

Töötajate vanuseline jaotus

Töötajate haridustase

Alla 30-aastaste vanusegrupis
Kõrgharidusega
oli 7 töötajat (3,6%), 30-49-

töötajad

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
2008/2009 muutuste ja planeerimise
õppeaasta

Õppija arendamine on meie
kooli peamine eesmärk. Kõik
tegevused on suunatud sellele.

Õppekavad

aasta jooksul ette valmistatud
uute õppekavade loetelu.
Kood
Õppekava nimetus
Ehituspuusepp
85736
Laohoidja
85735
Metsamajandus
85533
Pagar-kondiiter
85359
Majutusteenindus
85357
Kokk
85348
Arvutid ja arvutivõrgud
85309
Arvutid ja arvutivõrgud
85302
Elektroonikaseadmete koostaja
85301
Juuksur
85273
Rõivaõmblemine
85268
Elektroonikaseadmete koostaja
84906
Hooldustöötaja
84836
menetluses
Rätsepatöö
menetluses
Abiaednik
menetluses
Aiandus

Koolis toimus õppetöö 39
õppekaval, samal ajal valmistati
ette 16 õppekava järgnevaks
perioodiks. Selline uute ja
õppekavade
ajakohastatud
maht on kindel märk, et me
pakume õpet pidevalt tänapäeva nõuetele vastavatel õppekavadel. Õppijatele anname
alati
värskematele
kutsestandarditele ja muudele erialanõuetele vastavaid teadmisi
ning oskusi. Arvestame piirkonna ettevõtjate vajadustega
ja
majanduses
valitsevate
arengusuundadega.
Pakume Põhivastuvõtt suvel 2009
väljaõpet erinevatel haridusrakendasime
Esmakordselt
tasemetel ja õppevormides.
lävendipõhist vastuvõttu põhiOluliselt rohkem pöörame hariduse järgsetel erialadel.
tähelepanu õppija isiksuse aren- Vastuvõtutingimustes
kehtesdamisele
ning
õppekavade tatud keskmine hinne tugines
rakendamiseks
metoodilisele varasemate aastate kogemusele
tööle.
ja erialati jäi vahemikku 3,6-4,0.
Oluliselt paranes töö õppe- Uuendusena oli ka vastuvõtu
kavadega võrreldes varasema testi tegemine samal ajal
perioodiga. Kindlasti seetõttu, dokumentide esitamisega, testi
et direktor Riina Müürsepp tegid kandideerijad, kellel keskkehtestas õppekavade olemas- mine hinne ei olnud piisav.
olule enne õppetöö algust Elevust tekitas kooli tutvusnulltolerantsi ja rakendusid tavatel
kevadistel
messidel
õppekava töörühmad kutse- gümnaasiumide ja põhikoolide
õppeosakondades. Suur tänu lõpuklasside õpilaste hulgas
õppekavarühmade töö korral- võimalus saada väljaloositult
damisel, Jüri Puidet, Ülle Pikma, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
Marje Kask ning Elle Möller!
õppijaks. Loosirattase läksid
Tabelis on 2008/2009 õppe- nende nimed, kes olid täitnud
vastava ankeedi ja märkinud

Kutseõppe liik
410
411
411
411
411
411
412
411
411
412
411
410
412
412
410
411

soovitud eriala. Loomulikult oli
täiendav tingimus, et dokumentide vastuvõtu ajal tuleb
esitada ülejäänu ettenähtud
vormikohane. Peab märkima, et
selliselt väljapakutud vähesed
kohad saidki enamuses täidetud
ja koolile tehtud reklaam
missugune.
Vastuvõtu arvude planeerimine
toimus RKT - riikliku koolitustellimuse põhjal, käesoleval
kalendriaastal on see 1265,
võtsime koolisisese otsusega
voli seda isegi ületada. Tabelist
nähtub selgelt, et pidime
kahjuks jätma sellegipoolest
palju õppida soovijaid ukse
taha, eriti keskharidusjärgselt
eriala
omanadama
tulla
soovijaid.

Tänavu on rõõmustav, et
väljalangenud õppijate osakaal
võrreldes varasemaga on vähenenud. Kindlasti on selle ja
muudegi õnnestumiste taga
sihipärasem tegevus õppijaga.
Õppekorralduseeskirjast tulenevalt
toimus
dünaamiline
õppeedukuse jälgimine eKooli
võimalustele tuginedes.
Operatiivselt õppevõlgnevuste
tekkimist kontrolli all hoides
ennetame nende kogunemist
õppija jaoks temale üle toimetulemise piiri. Tõhustasime ka
paralleelselt tugisüsteeme, et
toetada õppijate õppetööga
edukamat toimetulemist. Uutel
alustel töötas kooli õppekasvatustöö komisjon, millele
kutseõppeosakondaeelnesid
des vastavad koosolekud.
Õppeaasta vältel tööd teinud
vastuvõtu komisjoni tööd juhtis seisuga 31. august 2009.
Valdeko Gailit, liikmed olid
kutseõppeosakondade
juhid
Ülle Pikma, Jüri Puidet, Marje
Kask ja otsuste protokollija
Leili
Ruul,
õppekorraldusteenistuse assistent.
Suvises dokumentide vastuvõtukomisjonis osalesid meie kooli
töötajate kõrval esmakordselt
vabatahtlikena
ka
õpilased,
töökogemuse
said
Ingrid
Soovik (K-08A), Leenu Aava
(MT-07A), Kaja Kibur (S-07),
Birgit Tamm (K-07B). Tänan
kõiki osalejaid!

Õppijad

Õppijatega seotud tulemusnäitajad on üksikasjalikumalt
tutvumiseks tänavu toimunud
sisehindamist kokku võtvas
raportis. Seetõttu lisan omalt
poolt vaid õppekava rühmade
lõikes
ülevaatlikud
arvud

Valmis õpilastega läbiviidavate
arenguvestluste kord ja mahukas juhendmaterjalide pakett.

Alustasime
osaliselt
põhihariduse järgselt eriala omandavate
õpilaste
gruppidega
arenguvestluste läbiviimist, et
saadud
kogemusi
seejärel
tutvustada kõigile vestluste
tulemuslikkuse tõstmiseks.
Oluline
panus
õppijatele
suunatud tegevuste ettevalmistamisel on meie koolis poolteist aastat struktuuriüksusena
koos
toiminud
nõustamisteenistusel, mille koosseisu
kuuluvad Anne Toiger - kooli
psühholoog, Helke Heinmetskooli
sotsiaalpedagoog
ja
Valdeko Gailit kooli karjäärikoordinaator. Täpsemalt nende
tegemistest leiate siin aastaraamatust eraldi artiklis.

Õppetöö korraldus
Esimene
terve
õppeaasta
pikkune töökogemus jäi seljataha
ka
õppekorraldusteenistusel. Otseselt õppe- ja
kasvatustöö igapäevase toimimise eest vastutaval üksusel
on koostööalad ilmselt kõikide
kooli
struktuuriteiste
kooseisude ja õppijatega.
Poolteise
tuhande
eKooli
päevikulehe ettevalmistamine ja
käigushoidmine; sama arvu
õppedistsipliinide
jaotamine
sõltuvalt sajatunniplaani
konnast õpetajast ning neljas
eri asukohas paineva õppekoha
õpperuumidest;
õigeaegselt
tuhandkonna õppijaga seotud
mitmesuguste
nimekirjade
vormistamised
ja
ettevalmistamised; vahel tuleb ka
õppetöö
ümberkorraldusest
tulenevaid ülesandeid täita,
nagu autotehnikute õppetöö
toomine Tihemetsast Pärnusse,
mille
õnnestumist
õppekorraldusliku poole pealt juhtis
Erna Gross; paratamatult tuleb

ette ka ootamatult kiiret keskuse koosseisus Tihemetsas.
reageerimist nõudvaid tegevusi.
Õppe- ja kasvatustöö osas sai
Need on vaid märksõnad vaatlusalusel perioodil alguse
töödest tegemistest, millega süsteemsem
planeerimissuurepäraselt ühiselt hakkama tegevus. Õppijate arvud on
saadakse ja osapoolte rahulolu nüüdsest kaalutletud kolme
teenitakse.
Õppekorraldus- aasta perspektiivis, selle põhjal
teenistuses töötavad Kristi planeerime järgnevaid vastuLorents, Viivika Kannel, Ester võtte ja avatavaid uusi erialasid.
Tamm, Leili Ruul ning Erna On võimalik täpsemalt hinnata
Gross
õpetajate vajadust ja vajadusel
pakkuda ümberõpet avatava
Muutused
eriala tarbeks. Õppetöö jaotaOma osa energiast võttis 17. misel
järgnevasse
perioodi
augustist
2009
kehtima astusime küll tõhusa sammu
hakanud struktuurimuudatuse edasi,
aga
mitte
piisava.
ettevalmistamine. Sügisel 2008 Õnneks mõistame
õppeosaeksisteerinud kolmest kutse- konna juhtidega, et enne 1.
õppeosakonnast
jäi
selleks septembril algavat õppeaastat
hetkeks alles kaks, reorga- peavad õpetajatel olema koorniseerus täiskavanute koolituse mused teada ja vajalikud tunniosakond ning seni omaette jaotused perioodidesse tehtud
üksusena toiminud
üldharidusainete
õpetajate
kogu- Usun, et üldharidusainete ja kutsekond
jagunes õpetajate liitunud koostöökeskkond
eelpool
nimetatud loob
õppija
arendamiseks
osakondade
koosviljakamad võimalused.
seisudesse.
Tänan
siinkohal
Tiiu
Orgveed, kes osakonna juhina hiljemalt maikuus. Olen kindel,
tegutses vastutustundega üld- et see saab nii olema ja samuti
haridusainete õpetajate struk- ka paljude muude eesmärgiks
tuurivahetuse ettevalmistamisel. võetud ettevõtmiste õnnestuUsun, et üldharidusainete ja mises, sest õppe- ja kasvatuskutseõpetajate liitunud koos- töö alas on kujunenud meestöökeskkond loob õppija aren- konnad, kes vastavalt valmisdamiseks viljakamad võimalused. tavad ette ja suudavad viia ellu
Toitlustus-majutusõppe osakonna
juhina töötanud Elle Möller
jätkab praktikajuhendaja ning
juhtiva kutseõpetajana. Tänan
Ellet aastate pikkuse tööga
antud panuse eest osakonna
juhtimisel ning soovin õnnestumisi uues ametis. Marje Kask
kes siiani töötas metsandusõppe osakonna juhina, vahetas
ametinimetust ja jätkab sama
edukalt tööd Voltveti Koolitus-

vajalikke tegevusi.
Soovin kõigile kooli õpetajatele
ja töötajatele hää tujuga tööle
tulemist ja rõõmsal meelel koju
minemist,
direktorile lisaks
jätkuvalt usku meie ettevõtmistesse!

Kalmer Kivi
direktori asetäitja õppekasvatustöö alal

NÕUSTAMISTEENISTUS
Nõustamisteenistus on läbinud
edukalt esimese õppeaasta
koostoimiva
struktuuriüksusena.
Veidi ajalugu:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
põhimäärus (uus redaktsioon)
jõustus 18. augustil 2008 ning
§15 Struktuuriüksused p16
nõustamisteenistus - seadustas
uue üksuse tekke.
Nõustamisteenistusse kuuluvad
Anne Toiger - psühholoog,
Helke Heinmets sotsiaalpedagoog ja Valdeko Gailit kooli karjäärikoordinaator.

analüüs, ettepanekute esitamine
ennetamiseks. Osalemine õppekasvatustöö komisjonis, individuaalse ja grupinõustamise
läbiviimine
vastavalt
oma
töövaldkonnale, testimine vabatahtlikkuse
alusel, juhtumikovisiooni
alusel,
analüüs
kriisijuhtumite korral toimimine
protseduurireegilite
kohaslet.

Koostasime trükise Abimees
Taskus
- sotsiaalpedagoog
Helke Heinmets.
Alustasime õpilaste testimisega:
võimete test (BET), motivatsioonitest (CMPS), kontrollkeskme test (Locus of control).
Juhendasime
uue põhikirja
komisjoni.

õpilasesinduse
väljatöötamise

koolituse
Koostööparneriteks on kõik Korraldasime
struktuuriüksused,
rühma- "Kuidas kutseõpetaja saab õppjuhatajad, huvijuht, meditsiini- etunnis abistada õpiraskustega
töötaja
ja
õpilasesinduse noormeest?" (Lektor psühhojuhatus. Mida suutsime esimesel loog Tiia Lister).
Oma tegevuses allub nõustamiskoostoimimise aastal:
Võtsime ette õppekülaskäigu
teenistus direktori asetäitjale
õppe- ja kasvatustöö alal, Koostasime
nõustamis- Tartu Kutsehariduskeskuse infoKalmer Kivile.
teenistuse põhimääruse, sõnas- ja karjäärinõustamiskeskusesse
tasime omavahelise koostöö ning tugiteenistusse.
Meie ees oli väljakutse kutsuda
alused ja 2008/2009
ellu uutel alustel toimiv, kooli
õppeaasta
põhitegevust toetav ja kõigi
eesmärgid
ning
kooli struktuuriüksustega koosEsimene koostöökogemus nõustamistegevuskava.
töös töötav nõustamisüksus.
üksusena on andnud meile
Nõustamisteenistuse
põhi- Positsioneerisime
enesekindlust
püstitatud
eesmäärus kinnitati direktori käsk- nõustamisteenistust
kirjaga 27.03.09. Olulisemad aktiivselt õppe- ja märkide saavutamiseks, lisanud
kasvatustöö komis- kogemust uuenduste juurutamisel,
punktid :
jonis.
valmistanud rõõmu õnnestumistest
Nõustamisteenistuse eesmärk
on toetada kooli õpilaste, Töötasime välja õpi- ning aidanud taluda tagasilööke.
lapsevanemate ja töötajate lastega läbiviidavate
õppe- ja kasvatustöö tulemus- arenguvestluste
koos
lisade
ja
likkust nõustamise ja juhen- korra,
Käisime õppekäigul Haapsalu
damise teel ning aidata kaasa metoodilise materjaliga - autor
Kutsehariduskeskuses
tutvuõpilase isiksuse ja erialast sotsiaalpedagoog
Helke
maks kooli psühholoogi ja
arengut soodustava õhkkonna Heinmets.
sotsiaalpedagoogi tööga.
ning tingimuste kujundamisele
Koostasime
õppekorraldusKorraldasime karjääriinfopäeva
Põhiülesanded
nõustada eeskirja alusel ja rakendasime
koostöös
Pärnu
Noorte
õpilasi, õpilaskandidaate
ja õppevõlgnevuste järelvastamise
Infopunkti, Töötukassa Pärnu
töötajaid karjäärialaselt, sotsiaal- lehe
vormi
ja
sidusime
osakonna, Pärnumaa Ettevõtluspedagoogiliselt
ja
psühho- järelvastamise
nõustamisja Arenduskeskuse ning kooli
loogiliselt.
teenistuse ennetustegevusega.
ÕE juhatusega.
Ülesanded - õppevõlgnevuste ja Töötasime välja ja rakendasime
õppetöö katkestamise põhjuste õppetööst loobuja küsimustiku.

messil ja õpitubades ,õpilas- eesmärkide saavutamiseks, lisakohtade loos.
nud kogemust uuenduste juurutamisel, valmistanud rõõmu
Osalesime 2009/2010 õppeõnnestumistest ning aidanud
aastal esmakursuslaste kooliellu
taluda tagasilööke.
sisseelamist toetavates tegeEsitasime ettepanekud õppe- vustes
ja valmistasime ette Jätkame koos ja koostoimes!
korralduseeskirja
täien- nõustamisteenistuse esitlemise
damiseks ja muutmiseks - õppe- õpperühmades.
Kalmer Kivi
ja kasvatustöö komisjoni sätesJätkasime
õpilaste, laste- direktori asetäitja õppetamiseks õppenõukogu komisvanemate ja kolleegide psühho- kasvatustöö alal
jonina, õppevõlgade arvestuse
loogilist
nõustamist
ja
ja järelvastamise nõuete täpsusalustasime
juhtumite
anatamiseks.
lüüsimist kovisiooni meetodil.
Viisime sisse õpilaste vastuvõtuEsimene
koostöökogemus
tingimuste uuendused: lävendinõustamisüksusena on andnud
põhine vastuvõtt põhikoolimeile enesekindlust püstitatud
järgsetel erialadel, haridusKorraldasime HIV ennetuse
loengusarja koostöös Pärnu
AIDSI ennetuskabineti ja Ester
Väljaotsaga AIDS-i Ennetuskeskusest.

ÜLDAINETE ÕPPEOSAKOND
professor Mare Teichmann). traditsioonilised õpilasüritused,
Saadi hulgaliselt juhiseid ja ikka õpilastes õpimotivatsiooni
nippe, kuid jäi kõlama üks tõstmise ja silmaringi laiendaoluline mõte, et aitavad need mise eesmärgil: koolisisesed
ja
vene
keele
oma kooli reeglid ehk oma emakeele
emakeelepäev;
"piitsad ja präänikud" mis on olümpiaadid;
Osalesid kõikjal koolielus: õppekoostatud
koos
õpilastega vene keele päev; inglise keele
kavatöös, kooli sisehindamises,
päev; õppeekskursioonid Sangaühise ajurünnaku tulemusena.
rühmajuhatajate töös, arendusTõnise tallu Audru vallas ja
tegevuses, koolitajana täiskasva- On praegugi olemas kogemus,
Ahhaa Teaduskeskusesse Tartus,
et nende õpetajate töö on
nute osakonnas, ühisüritustel.
L.
Koidula
Majamuuseumi,
olnud tulemuslikum, kes on
Selle õppeaasta üldainete õpiPärnu
Linnaraamatukokku,
suutnud sõlmida õpilastega
tulemused põhihariduse baasil
Pärnu Linnakodaniku Majja;
mõlemaid
pooli
austavaid
õppivates jätkugruppides on
teatrikülastus Vene Draamakokkuleppeid.
eelmise õppeaastaga võrreldes
teatrisse
(A.
Tšehhovi
paremad, vähenes õppevõlgne- Õppekavatöös osalesid kõige "Kirsiaed"
Moskva
Teatri
vustega õpilaste arv. Palju on enam keeleõpetajad, sest eri- esituses). Kõik üritused olid
häid ja väga häid hindeid ning alase keele moodulid on koos õpilastega hästi ette
erialade
edukaid õpilasi. Esmakursus- kõikide
lastele oli raskeim õppeaine õppekavades.
teiste Oleme olnud viimaste aastate
matemaatika, teisele kursusele Kõikide
osas
on
palju jooksul kiiresti muutuv osakond, nüüd
ainete
aga ajalugu.
arenguruumi
ja on üldaineõpetajad astumas uude
Eesti
keele
(kirjand)
ja
edasist
koostööd
matemaatika kooli lõpueksamid
arenguetappi
koos
kutsekutseõpetajatega.
sooritasid
kõik
eksamitele
õpetajatega. Üldharidus on see,
abistati
lubatud õpilased. Matemaatika Õpilasi
mis
aitab
kujundada
ilusat
eksamist vabastati 85 õppeaja kutseeksamiteks ja
inimhinge.
jooksul neljadele-viitele õppi- kutsealasteks konettenud õpilast. Riigieksamitele kurssideks
valmistatud ja sisukad ning
registreerus
64
õpilast, valmistamisel.
eksamitel osales 58 õpilast. Asjalik ja sisukas oli keele- nendes osalejad ise väga rahul.
Kõrgeimaid
hindepunkte õpetajate ja reaal- ning loodus- Eriline sel õppeaastal ja esile
saavutati inglise keeles, eesti ainete sektsioonide metoodi- tõstmist vääriv oli emakeelekeeles teise keelena, ühiskonna- line töö (esindajad Sirje Tamm, õpetajate projekt: Põhjamaade
õpetuses. Madalaimad
olid Ruth Leping, Maie Jesjutina, Ministrite
Nõukogu
näitus
teadmised matemaatikas.
"Meie
Põhjala",
vabariiklik
eesti
Allan
Lorents),
ülejäänud
võistlus,
kohtumine
Head õppetöö tulemused on aineõpetajad jäid oma aine keele
kirjanik
Doris
Karevaga,
teatrisaavutatud väsimatu õpetajatöö eripära tõttu siiski omaette
ekskursioon,
ülekooliline
viktotegutsema (muusika, kunst,
tulemusena.
riin.
Üritusele
olid
kaasatud
kehaline kasvatus, inimeseEt omapoolselt mõjutada õpiõpetus, ajalugu- ja ühiskonna- Järvamaa ja Narva õpilased.
laste suhtumist õppetöösse
õpetus), terviklikku neid aineid Vene keele päev andis õpipositiivses suunas ja osata neid
ühendavat sektsiooni ei tek- lastele võimaluse oma teadmisi
motiveerida, korraldasime osakinud.
kontrollida ja täiendada ka
konnas
õpimotivatsioonialase
koolituse (TTÜ psühholoogia Jätkusid õpetajate poolt juhitud soome keeles.
Üldainete õpetajad täitsid oma
põhiülesannet - õpetasid üldhariduslike õppeaineid ja kutsealaseid üldainemooduleid kõikides kutseõppeosakondades.

Inglise keele õpetajad kasutasid
inglise keele päeval avatud
ruumi põhimõtet ja koolimajas
räägiti sel päeval rohkem kui
tavaliselt inglise keelt.

tas edukalt Sirje Tamm.
Jätkus
e-kursuste
ja
õpiobjektide loomine, edukas
oli
koostöö
haridustehno-

Tihemetsa-Pärnu, vahemaa on loogiga ning abi saadi osakonna
vaid kilomeetrites - sisuline e-õppe
tugiisikult
Rita
koostöö õpetajate vahel jõudis Pillisnerilt.
heale tasemele.
Õpetajad
hindasid
ühiseid
Õpetajad ise on õpivalmid, koolitusi:
motivatsiooniraskusi oli põhitöö ja kooli- koolitust, TÜ õppejõu Tiia
tuste aegade sobitamisega, kuid Puhveli "Häälekoolitust", ühist
tänu nutikale õppejuhile Kristi väljasõitu Võrumaa
KutseLorentsile laabus kõik. Mõned hariduskeskusesse ja kultuurinäited
läbitud
koolitustest: loolistesse
Lõuna-Eesti
Reine Klettenberg läbis ajaloo- paikadesse.
ja ühiskonnaõpetajate täiendMärkimisväärne oli eesti keele
koolituse (1 AP), ajalooõpetajate
osalemine
Inteõpetajate konverentsidel osagratsiooni Sihtasutuse projektis
lesid Sirje Laanemäe ja Siimo
- Monika ja Ruth õpetasid eesti
Lopsik, projektis KUME
keelt vene õpperühmadele;
metallierialade kutseõpetajate
Maie ja Ruth juhtisid eja erialase võõrkeele õpetajate
Twinningu
projekt
Tšehhi
töö kvaliteedi tõstmine, osales
õpilastega,
mis
sai
ka
Piret Laan, EES-i koolitustel
tunnustuse ja auhinnaks videoSalme Haavik ja Sirje Parrol,
kaamera.
töölepinguseaduse koolitustel
Rein Volberg, e-koolitustel Sven Uuenduslik oli õpetajate tahe ja
Jürgenson, Allan Lorents ja Sirje püüe end täiendada üld- ja
õppeainete
Parrol). Andragoogikat õppisid kutsehariduslike
Sirje Tamm ja Sirje Parrol, integreerimise valkonnas. Kuna
andragoogi kutseeksami soori- Eestis puudub veel selgepiiriline

integratsioonimudel, siis sügisesel nõupidamisel Tihemetsas
sündis projektiidee - tutvuda
Euroopa riikide kutseõppeasutuste
parimate
praktikatega, saada ja vahetada
kogemusi,
õppida.
Koordineeriva
koolina
korraldati
projekti ettevalmistav rahvusvaheline seminar ja koostati
taotlusprojekt LLP Leonardo da
Vinci
2-aastases
koostööprojektis
StudyLine
osalemiseks. Projekti partnereid oli
algul 9, kuid järele jäid Läti,
Slovaki, Soome, Tšehhi ja
Portugali
kutseõppeasutused.
Projekt
konkureeris
väga
paljude partnerlusprojektidega
Euroopas ja see rahastati
Tšehhi, Soome, Slovaki ja
Portugali rahvuslike büroode
poolt. Kahjuks meie osalust ei
rahastatud, projektitöö jätkub
Tšehhi
Hradec
Kralove
Kutsekeskkooli
koordineerimisel. Väärtuslik meie jaoks on
see,
et
projektiidee
sai
rakenduse,
õpetajad
said
ettevalmistamise
projekti
kogemuse ja teadmisi projekti
kirjutamisest,
mis
annavad
edaspidiseks julgust tegelemiseks projektitööga.
Oleme olnud kiiresti muutuv
osakond. Nüüd on üldaineõpetajad astumas uude arenguetappi koos kutseõpetajatega.
Üldharidus on see, mis aitab
kujundada ilusat inimhinge.
Minu sügav lugupidamine ja
tänu
igaühele
teist
väga
meeldiva ja eduka koostöö eest!
Edu Teile kõigile uue peatüki
kirjutamisel koolielu raamatusse!

Tiiu Orgvee
osakonnajuhataja

TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Õppeaasta
2008/2009
oli võimalused on seal tunduvalt suured plaanid. Juba ühe
Oleme
saanud õppeaasta
edukalt
rühmatehnikaõppeosakonnas
järje- paranenud.
kordselt
edukas.
Üldise
majanduslanguse taustal tundub
selline lause küll kohatuna, kuid
enamiku oma püstitatud eesmärkidest
suutsime
täita.
Loomulikult jõuab majanduslanguse mõju ka kooli, seda
mitte ainult läbi õpilaste
sotsiaalmajandusliku olukorra,
vaid ka õppeprotsessi. Sellel
õppeaastal oli meil näiteks ka
tõsiseid
raskuseid
õpilaste
praktikakohtadega, seda eriti
ehitusvaldkonnas, mille tegevus
on tänases majandussurutises
sattunud eriti suure löögi alla.
Pidades meie peaülesandeks
õpilaste
arengu
tagamist,
vaatame osakonna tegemisi varustada kaks klassi täienselles võtmes.
davalt LCD-paneelidega, mis
Kindlasti on professionaalse ja võimaldab õpetajatel kasutada
isikulise arengu võti ning kaasaegseid õppematerjale.
algoritm koolis õppekava. Sel Koolis on olulise tähtsusega
aastal toimus osakonnas veel õpetaja roll. Sellele õppeaastale
viimaste õppekavade üleminek läksime vastu tuntava õpetajariiklikele õppekavadele. Nüüd defitsiidi tingimustes. Pean kõiki
on kõikide osakonnas õpeta- oma kolleege, eriti aga ehitustavate õppevaldkondade õppe- ning arvutieriala inimesi tänama
kavad
vastavuses
kehtivate sellises olukorras toimetuleriiklike õppekavadega. Seoses mise eest. Me ei saa mööda
ülalnimetatud protsessiga on minna faktist, et möödunud
osakonda lisandumas ka uus õppeaasta jäi elus viimaseks
õppekavavaldkond - arvuti- kolmel meie osakonna väga
teadused, uue erialaga "Arvutid pühendunud õpetajal. Õpetajad
ja arvutivõrgud".
Heidi Ahman, Uno Hinrikson ja
Õppekeskkonna olulist parendamist õpperuumide osas saab
esile tõsta ainult ühes valdkonnas. Toimus autoremondi
eriala ületoomine Tihemetsa
õppekohast Pärnu linna, Reldori
tööstusküla
territooriumile.
Õpilaste praktika- ja olme-

Jaan Lõpp jäävad kolleegide
ning õpilaste südametesse ja
mõtetesse. Sellest kõigest johtuvalt tuli õppeaasta jooksul osakonda tööle 10 uut inimest,
kellest 8 on tänaseks ka edukalt
kohanenud ja kellega osakonnal
on järgnevatel õppeaastatel

juhatajana
töötanud
Riina
Tõnsing tegi väga eduka
debüüdi osakonnajuhataja asetäitjana, parandades tunduvalt
osakonna
administratiivset
võimekust.
Miks paigutasin loetelus viimaseks kõige tähtsama õppeprotsessi elemendi - õppija?
Ilmselt lähtuvalt sellest, et kooli
kõige raskem ülesanne on
muuta juba pooleldi välja
kujunenud või ka olematuid õpihoiakuid, kehva motivatsiooni
ja saavutusvajadust, õpi- ning
kooliskäimise harjumuse puudumist.
Just isikuomaduste arendamist
pean
isiklikult
võtmeprotsessiks teel jõudmaks headele
õpitulemustele ning lõpetajate
konkurentsivõimelisuseni tööjõuturul.
Oleme jätkanud osakonnapõhiste

õppe-kasvatustöö
komisjoni- esimesel aastal langes ehitus- arvutivõrgud.
Eriala
on
dega ning veelgi tõhustanud viimistluse erialal välja 23 varustatud nii "tarkvara" kui
järelevalvet õppetulemuste üle.
õpilast ehk 39% vastuvõtust "riistvaraga".
kivija
betoonning
Koostöös
nõustamisteenis• Õpetajad on saanud nii
konstruksioonide
ehitamise
tusega on mõõdetud halva
taseme- kui täiendõpet. On
gruppides 17 õpilast ehk 31%
edasijõudmisega
õpilaste
toimunud puiduõpetajate stakogu vastuvõtust. Üldse kokku
õpivõimekust. Andmed, mis on
žeerimine. Palju firmakoolitusi.
langes
osakonnas
esimesel
osakonda jõudnud, ei oma
kursusel õppeprotsessist välja • Toimub osakonna töödekorrelatsiooni õppeedukusega
tegemiste regulaarne kajas46 õpilast (16% õpilaskonnast).
ja on seega mõtlemapanevad.
tamine ajaveebis.
Järelikult ei ole see võimete Kordaminekuteks võiks pidada :
• On toimunud eeltöö üldpuudumine, mis segaks heade
•
Esmakordselt
lõpetas
ja
kutseõppe
haridusõppe
õppetulemuste saavutamist.
elektroonikaseadmete koostaja
sügavamaks integreerimiseks.
Oleme osakonna koosolekutel töökohapõhise õppevormi 19
arutanud võimalusi ühelt poolt õpilast, kes õppimise ajal
tõsta õpilaste motivatsiooni, jätkasid tööd oma
teisalt õppimise ja õpetamise töökohal
etteJust isikuomaduste arendamist pean
atraktiivsust. Jätkuvalt aktuaalne võtetes.
isiklikult
võtmeprotsessiks
teel
on esmakursuslane oma põhi• Õppekava töökoolist tulnud hoiakute ja harjurühmade loomist ja jõudmaks headele õpitulemustele
mustega. Oleme suutnud kõikilõpetajate
konkurentsiregulaarset
koos- ning
desse uutesse õppekavadesse
käimist läbi kogu võimelisuseni tööjõuturul.
viia sisse õppemooduli "Sisseõppeaasta.
juhatus erialasse", mille käigus
õpilased saavad teada õppe- • Head esinemist
dokumentatsioonist,
õppe- vabariiklikel kutsevõistlustel (2 Võrreldes
osakonna
poolt
meetoditest, eriala väärtus- esimest, 2 teist ning 1 kolmas õppeaastaks võetud eesmärke
koht).
süsteemidest.
ja nende täitmist, on hea meel
• Üle pika aja normaalselt kulgenud projektitööd ja välissuhtlust (2 kinnitatud lähetusprojekti, 1 koostööprojekt).

tõdeda, et saavutasime 39
püstitatud eesmärgist 28 täitmise ehk täitmise protsent
71%. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtes• Häid tulemusi kutseeksamitel,
tatud hindamisreeglite alusel
saime kiita nii ehitus- kui ka
võime endale panna hindeks
kutsekomisKõigile jõupingutustele vaata- tislerivaldkonna
õppeaastal 2008/2009 "hea".
mata ei olnud me eelmisel jonidelt. Esimesed õpilased said
õppeaastal edukad esimese autotehniku kvalifikatsiooni.
kursuse assimileerimisel kooli- • Oleme valmis sügisel alustama Jüri Puidet
perre. Eriti suured raskused uue erialaga - arvutid ja osakonnajuhataja
olid
ehitusvaldkonnas,
kus
Järgmisel õppeaastal on plaanis
eksperimendi korras osa sellest
moodulist viia läbi õppelaagrina,
aidates kaasa ka parema ja
kiirema rühmadünaamika kujunemisele.

METSANDUSÕPPE OSAKOND
Õpetajad

Metsandusosakonna koosseisu
kuulub 6 õpetajat: Kaja Hiie,
Malle Kruusamägi, Ruth Anton,
Arne Õismaa, Arnold Schmidt
ja osakonnajuhataja Marje Kask.
Lisaks neile andsid erialatunde
ka teiste osakondade õpetajadtöötajad ja spetsialistid ettevõtetest.
2009 kevadel oli õpilaste arv
64, õpperühmasid oli 7, nende
rühmajuhatajateks olid Anu
Tamm, Sirje Parrol, Kaja Hiie,
Marje Kask ja Malle Kruusamägi.

05). Parimad õppurid selles
grupis olid Erik Rist, keskmise
hindega 4,5, samuti Martin Mikk
ja
Jaanus Vare, mõlemal
keskmine hinne 4,1.

Tublid õpilased

Nooremate gruppide tublimad
õpilased (keskmine hinne üle 4)
olid I kursuselt Taavi Tuisk ja
Egert Vahter, II kursuselt Ville
Eek (parim õpilane, keskmine
hinne 4,84), Sten Aab, Kalev
Laasma, Tambet Kivisild, Marko
Loorberg; III kursuselt Villu
Vilinurm.

Õppetöö toimub kolme õppe- Kutseeksamid ja
kava järgi:
kutsevõistlused
• Metsamajandus - kutsekesk- Metsamajanduse õpilased sooriharidusõpe,
tavad III kursusel raietöölise
ja
aianduse
• Metsamajandus - kutseõpe kutseeksami
õpilased
aedniku
kutseeksami.
keskhariduse baasil (sesoonTänavu
sooritas
üheksast
õpe),
metsamajanduse
õpilasest
• Aiandus - põhihariduse raietöölise
eksami
edukalt
nõudeta kutseõpe (töökoha- kaheksa.
Aedniku
eksami
põhine õpe).
sooritasid
kõik
õpilased,
seejuures kaheksast õpilasest
Lõpetajad
neljale omistati aednik II kutse.
Veebruaris 2009 lõpetasid kooli
aianduse eriala (ÕA-08) 8 Juba üheksa korda oleme
metsandusõpilast, neist väga heade korraldanud
kutsevõistlust
ehk
tulemustega lõpetas Milvi Sakk, õpilaste
neljal
kelle keskmine hinne oli 5,0. Metsapäeva. Viimasel
oleme
Metsapäevale
Väga heade ja heade tule- aastal
mustega lõpetasid ka Mai kutsunud ka lähimate üldõpilasi,
et
Kaldma ja Liivi Kikkas, mõlema hariduskoolide
metsamajanduse
keskmine hinne oli 4,86. tutvustada
Metsamajanduse sesoonõppes eriala meie tulevastele poten(MM-07) lõpetas 4 õpilast, tsiaalsetele õppuritele. Selleks
parim lõpetaja oli Aive Vahter et end teistega võrrelda, oleme
keskmise hindega 5,0. Ka kõigi kutsunud võistlema ka Luua
õpilasi. Sel
teiste sesoonõppe lõpetajate Metsanduskooli
keskmine hinne oli kõrgem kui aastal osalesid Metsapäeva ette4,5. Juunis 2009 lõpetas kooli valmistustes ja läbiviimises peametsamajanduse IV kursus (ME- aegu kõik Tihemetsa õpetajad

ja paljud metskonna töötajad.

Metsapäeva võitjad:

1. koht Marko Loorberg (ME07)
2. koht Asko Metsasalu (ME-08)
Juba teist aastat osalesid meie
õpilased
metsandusõpilaste
kutsevõistlusel
Luua
Metsanduskoolis, kus sel aastal
saavutas metsanduslikus mitmevõistluses II koha Erik Rist (ME05).
Raiekutsevõistlustel
on
sel
aastal kolm korda esindanud
kooli Erik Rist (ME-05), kes on
tulnud auhinnalistele kohtadele
juunioride hulgas:

Top 10 (Valga), 2. koht; Kevadkarikas 2009 (Tartu Maamess)
4. koht; Eesti raiemeistrivõistlused (Kauksi), 3. koht
Kutsevõistlusteks aitavad õpilasi ette valmistada saeringi
juhendab
Andro
Lemmik
(metsandusettevõtja) ja kutseõpetajad.

Õppetöö

Igal aastal koostavad õpetajad
enne õppeaasta algust töökavad,
mille
aluseks
on
õppekavad. Töökavade koostamise nõuet on hästi täidetud,
kuigi vahel on tarvis olnud ka
korduvaid meeldetuletusi.
Metsamajanduse ja aianduse
eriala omapäraks on see, et
palju on välipraktikaid looduses,
õppetöö sõltub ilmast ja
aastaajast. See teeb keeruliseks
pikema planeerimise ja tunniplaani tegemise, kuid samas on
(õppe)töö vaheldusrikas.

projekti toel jahinduse klassi
vitriin ja hangiti juurde topiseid.
Töökojast koliti koolimaja uude
ossa
saeklass,
metsanduse
laborite jaoks on valmistati
Pärnus töökojas vitriine ja
kappe, laborite sisustamise töö
veel käib.

Hiie, Marje Kask,

• Raietöölise koolitus
(2
korda) - Arne Õismaa, Arnold
Käesoleval õppeaastal koostati Schmidt, Kaja Hiie, Marje Kask,
metsandusõppeosakonnas
Ruth Anton,
riiklike
õppekavade
alusel
• Viljapuude lõikamine - Erna
erinevatele
õppetasemetele
Gross.
järgmised kooliõppekavad:
• Metsamajandus 3,5 a,
kutsekeskharidusõpe,
• Aiandus 3 a, kutsekeskharidusõpe,
• Aiandus (abiaednik) 1 a,
kutseõpe
põhihariduse
baasil, töökohapõhine õpe.

Praktika

Metsanduse eriala praktikabaasi
arendamiseks
valmis
kevadel
KIK

Metsandusosakonna
õpetajad
on
huvitatud
enesearendamisest.
Agaramad
õppijad
on
käesoleval
õppeaastal olnud:

• Kaja Hiie, kes õppis
andragoogiks 10 AP ulatuses ja
Välipraktikad toimuvad kooli osales
REKK
õppekava
metskonnas,
kus
õpilased koolitustel,
õpivad metsa, taimi, loomi
tundma, kaitsma, kasutama ning • Arnold Schmidt, kes tutvus
saavad esmase töökogemuse, kompetentsipõhise õppe ja
alates istutamisest kuni lange- hindamisega ning võimalustega,
tamiseni.
Ettevõttepraktika kuidas saab õpetaja tunnis
sooritatakse enamasti RMK aidata õpiraskustega õpilast,
metskondades, kuid viimasel • Marje Kask, kes õppis
aastal ka näiteks keskkonna- haridusasutuse juhtimist 6 AP
ametis, puidu- ja metsafirmades. ulatuses ja osales mitmel REKK
õppekava koolitusel,

Õppe-eesmärgil
korraldati
õppekäike ja ekskursioone,
metsamajanduse
õpilased
külastasid Maamessi ja aianduse Täiendus- ja ümberõpe
osalesid
õpilased Polli Aiandusuuringute Metsandusõpetajad
õppekavade väljatöötamisel ja
Keskust.
olid koolitajateks mitmetel
Õpetajad koostavad uusi õppetäiendõppekoolitustel:
materjale, kirjastus Ilo annab
välja
õpetajate
koostatud • Metsataimekasvatus - Marje
õpikud: Marje Kask "Metsa- Kask,
kasvatus" ja Erna Gross • Võsalõikaja koolitus - Arne
"Esmaabi metsatöödel".
Õismaa, Arnold Schmidt, Kaja

Õppekavade koostamine ja
vastavusse viimine riiklike
õppekavadega

Elukestev õpe

• Malle Kruusamägi, kes osales
REKK õppekava koolitustel
• Erna Gross, kes osales REKK
õppekava koolitustel.

Välissuhtlus

1997. aastast toimib metsamajanduse eriala õpilaste ja
õpetajate
vahetuspraktika
Norra kooli Kongsberg Videregaende Skolega. Sügisel võõrustasime
Norra
õpilasi
ja
õpetajaid,
Norra
õpilased
töötasid meie metsas ja
tutvusid Eesti looduse ning
kultuuriga.

Metsamajanduse
ja
aianduse
eriala omapäraks on see, et palju
on välipraktikaid looduses, õppetöö
sõltub ilmast ja aastaajast. See
teeb keeruliseks pikema planeerimise ja tunniplaani tegemise,
kuid
samas
on
(õppe)töö
vaheldusrikas.

Metsandusosakonnas
ja Tihemetsa
õppekohas toimunud
üritusi:

Märtsikuus
toimus
Tihemetsa
metskonna
metsades
koos
jahimeestega juba tavapärane
loendus, mille
ulukite
organisaatoriks oli metsaülem Väino Lill. Loomi
lugemas
olid
kõik

metsanduse õpilased ja paljud
õpetajad.
Värdi Soomanni eestvedamisel
käisid metsanduse õpilased 14.
mail
orienteerumisneljapäevakul kontrollimas oma
kaarditundmise oskusi ja vastupidavust. Orienteerumisjooksu
võitis Sten Aab (ME-07).
Jätkusid Tihemetsa pargi uuendamise tööd. Õpetaja Kaja Hiie
ja metskonna töötaja Vaiga Lille
eestvedamisel
ning
Sirje
Õismaa, Piret Koorepi, Mati
Jassiku ja metsandusõpilaste
abil rajati parki turbapeenar,
kuhu vastavalt Eino Laasi
pargiuuenduskavale
istutati
kauneid põõsaid ja okaspuuvorme. Taimed, mis peenrasse
istutatud,
olid
soetatud
sihtasutuse KIK pargiuuendusprojekti toel, turvas ja selle
alusvaip osteti mullu kevadel
pargi korrastamiseks tehtud
annetustest.
Jätkusid
ka
uusistutused
pargis, tööde
juhendajaks ja läbiviijaks taas
Kaja Hiie, Vaiga Lill ja Sirje
Õismaa.

mänguga "Unustatud Mõisad",
selle kohapealseks eestvedajaks
on Piret Koorep, läbiviijateks
peaaegu
kõik
Tihemetsa
töötajad. Külastuspäeval toimus
igal täistunnil mõisas giidiga
jalutuskäik, avatud olid näitused
- tutvustati metsanduse ja
aianduse eriala, mõisa ajalugu,
sai osaleda töötubades jne.

Tublimad, keda märgiti ära
aasta tegijate valimisel:

• Aasta kutseõpetaja III koht Malle Kruusamägi (juba teist
aastat järjest)
• Aasta uus tulija III koht Arnold Schmidt
Aasta tegijate hulgas oli ka teisi
metsanduse ja aianduse õppega
seotud töötajaid - Värdi
Soomann, Piret Koorep, Krista
Staškevitš, Aime Tammet, Erna
Gross, Ulle Viirmaa, Tihemetsa
majanduspersonal.

Õpilastele ja õpilaste abil
toimus mitmeid üritusi rebaste ristimine, Jüripäeva
23. mail toimus Tihemetsas
pargikoristus, Noorsoopolitsei
rohevahetuspäev,
mille
loeng turvalisest liiklemisest, Suur tänu tehtud töö eest,
korraldustoimkonna
eesotsas
doonoripäev jne.
Tihemetsa õpilased, õpetajad ja
oli Kaja Hiie. Rohevahetuspäeva tehakse mitmes Eesti Neli korda aastas toimub üle- töötajad!
paigas ja selle mõtteks on eestiline kutsekoolide õpetajate
tasuta taimede ja aiatarvete mälumäng. Sel aastal esindasid
mälumängul kooli Vaiga Lill, Kaja Marje Kask
vahetamine.
osakonnajuhataja
Hiie, Erna Gross, Marje Kask.
Tänavu
liitusime
külastus-

TOITLUSTUS-MAJUTUSÕPPE OSAKOND
Osakonna töö aluseks oli
2008/2009 aasta tööplaan, mille
järgi kavandati õppeaasta töö.
Töö õpilastega ja nende edukas
edasijõudmine olid möödunud
osakonna
õppeaastal
meie
jaoks olulised märksõnad. Tänu
pidevale
tööle
saavutati
suhteliselt väike väljalangevus,
kokku arvati õppeaasta jooksul
välja 24 õpilast. Tänu pidevale
tööle oli meie osakonnas
positiivsete hindetulemustega
õppijate arv suurem puudulike
õpilaste
arvust.
hinnetega
Sellise saavutuseni jõuti tänu
rühmajuhatajate tublile tööle.

Koka eriala õpilastest sooritasid sel õppeaastal kokk I
kutseeksamit 17 õpilast. Kutseõpetaja Sergei Tšekmarjovile
omistati
kokk
II
kutsekvalifikatsioon.

tutvusid rahvusvaheliste võistluste
korraldamisega
koka
erialal. Loodi kontaktid, et
järgmisel aastal saaksid ka meie
kooli õpilased võistleda koos
Soome ja Venemaa esindajatega

Hotelliteenindaja I taseme sai 5 Suhete arendamise osas teiste
õpilast ja II taseme 1 õpilane (R. koolidega võeti aprillis vastu
Oskarshamni Gümnaasiumi 6Menne).
liikmeline õpilaste (4 hotelli- ja
Lõpueksamite komisjoni tööst
restorani eriala, 2 huvitegevuse
võtavad osa ka tööandjate
eriala õpilast) ja 2-liikmeline
esindajad,
kokkade
kutseõpetajate delegatsioon, kelle
hariduslikel eksamitel osalesid
eesmärgiks oli tutvuda meie
esindajad firmadest: OÜ Rekata
kooli ja erinevate praktikaGrupp peakokk Terje Jürgens,
kohtadega.
OÜ Helemai vahetuse vanem
Astrid Männi; Erik Kuusik ja Rootsi õpilastel oli võimalus
A&G Toitlustuse AS trahter viibida vaatluspraktikal Pärnu
Postipoiss juhataja Meeri Fros. Lastekodus ja AS Tervises ning
ka
Tööandjate
poolt
antud tutvuda
Tihemetsa
õppekohaga.

Rühmajuhatajate poolt viidi
küsimustiku alusel läbi arenguvestlused õppegruppides MT08A ja K-07 õppegruppides.
Teistes õppegruppides on
rühmajuhatajad vestelnud
õpilastega individuaalselt, Osakonna õpilaste ja õpetajate
et selgitada välja pro- omavahelised suhted on head,
bleemid ja aidata kaasa õpetajad
arvestavad
õpilaste
nende lahendamisele.
soovidega ja probleemide korral

Uudse üritusena korraldati sel aastal koka, pagarkondiitri
ja
majutusteeninduse eriala tutvustamiseks uutele õppuritele õpitoad, mille viisid
Kutseõpetaja Ene Sepa leitakse ühiselt lahendused.
läbi Taisi Kasela, Marina
täiendab ennast tasemeMadisson, Ingrid Ploom,
õppes Tallinna Ülikoolis II
Angela Jõumees, Terje
kursusel ja praktikajuhendaja hinnang õpilaste praktilistele
Steinberg ja Endla Kuura.
Ingrid Ploom Tartu Ülikoolis I töödele on viimastel aastatel
Õpilaste huvi antud ürituse
kursusel. Kutseõpetaja Ene olnud ainult positiivne.
vastu oli suur.
Sepa viibis maikuus OÜ
2008. a oktoobris korraldati
Kooli lõpetanud õpilastelt on
Swissotel Tallinnas 4-päevasel
ümarlaud toitlustusettevõtete
võetud tagasiside nende edastažeerimisel. Märkimist väärib
peakokkadele ja esindajatele
sise käekäigu kohta. Õpilaste
ka kutseõpetaja Endla Kuurale
seoses 1.10.2008 alustatud uue
ettevõttepraktika
korraldamise
omistatud "E-kursuse kvaliõppetöövormi - töökohapõhise
osas
on
tehtud
pikki
aastaid
teedimärk 2009"
õppe
alustamisega
abikoka
head koostööd Pärnu linna
Meie osakonnas valmisid 2009. erialal.
toitlustusja
majutusetteaastal
riiklikud
õppekavad.
2008. a novembris viibisid võtetega. Õpilased suunatakse
Aprilliks viidi riiklike õppeAmetikoolis
meie ettevõttesse
Kotka
kolmepoolse
kavadega vastavusse koka, pagarosakonna
töötajad
Heli lepingu alusel ja lisadena
kondiitri ja majutusteeninduse
Kruusamägi, Taisi Kasela, Andres antakse tagasiside lehed nii
eriala õppekavad.
Vassiljev ja Elle Möller, kes ettevõttele kui ka õpilasele

enesehindamiseks ning praktikajuhendid. Negatiivset tagasisidet ettevõttest on sel aastal
esinenud vaid 3 korral. Sel
õppeaastal viibisid mõned meie
osakonna õpilastest praktikal
ka välisriikides Soomes ja
Norras.

Oma
oskusi
näitasid
detsembris 2008 PK-07 ja VK05 õppegrupi õpilased jõulutoodete valmistamisega ja ühise
degusteerimisega
Pargi
tn

võtsid osa Narva kutseõppekeskuse 7 koka eriala III
kursuse
ja
7
toitlustusteeninduse II kursuse õpilast.
Meie arvates õnnestus projekt

Osakonna õpilaste ja õpetajate
omavahelised suhted on head,
õpetajad arvestavad õpilaste
soovidega
ja
probleemide
korral
leitakse
ühiselt
lahendused.
Üritused õpilastele:
Oktoobris 2008 toimus Santa
Maria müügikonsultandi Ilmar
Räni
koolitus
maitseainete
kasutamisest
ja
tex-mex
toitudest. Detsembris 2008
viibisid
majutusteeninduse
eriala MT-08B ja MT-07B
õpilased õppekäigul Tartus.
Veebruaris 2009 kohtusid I ja II
kursuse koka eriala õpilase OÜ
Hansaliin
töötajatega,
kes
tutvustasid praktika ja töö
võimalusi erinevatel Tallinki
laevadel.
Maikuus viis läbi praktilise
õppuse koka eriala II kursuse
õpilastele
Santa
Maria
koolitusjuht Ilmar Räni, kes
tutvustas erinevate maitsesegude kasutamise võimalusi.

kohvikus
õpetajate
Terje igati ja integreerumist näitab
pärast
projekti
Steinbergi, Angela Jõumees ja seegi, et
lõppemist
asusid
Pärnusse
Iraida Grigorjeva juhendamisel.
praktikale 3 Narva KutseõppeUus
kogemus
oli
ka
keskuse õpilast.
Integratsiooni
Sihtasutuse
poolt toetatava projekti "Eesti Tänan kõiki osakonna töötajaid
keeles
erineva
emakeelega tublide saavutuste ja teiste
kutseõppurite
eesti
keele osakondade töötajaid meeldiva
täiendava õppe korraldamine" koostöö eest.
raames meie kooli õppima
asuvate
Narva
Kutse- Elle Möller
õppekeskuse
vahetusõpilaste osakonnajuhataja
vastuvõtt. Keeleõppe projektist

TEENINDUS-MAJANDUSÕPPE OSAKOND
2008/2009
õppeaastal
oli
teenindus-majandusõppe
osakonna eesmärgiks koostöö.
Koostööd on tehtud õpilaste ja
lapsevanematega, oma ja teiste
koolide õpetajatega, ettevõtete
esindajatega, Riikliku Eksami-ja
Kvalifikatsioonikeskuse ja paljude
teistega.

Õppekavad

Riiklikud õppekavad annavad
võimaluse ühtlustada kutsehariduses õppijale pakutavat.
Uued õppekavad lihtsustavad
õpilasel vajadusel vahetada
kutsekooli ja jätkata õpinguid
kõrgkoolis.
Hea koostöö on jätkuvalt
Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooliga (kaubanduserialad, ärikorraldus,
majandusarvestus,
sekretäritöö, hooldustöötaja) ja
Tallinna Majanduskooliga (ärikorraldus). Partneriteks on
enamik vabariigi kutsekoole ja
ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
ning Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia.

Esimeste õppekavade osas on
õpetamise-õppimise
kogemused käes ja esimesed täiendused-parandusedki tehtud.
Toimus
mitmeid
kohtumisi
kaubandusvaldkonna ettevõtete
esindajatega. Valmis kassapidaja
töökohapõhine õppekava, aga
seoses
majanduslangusega
kadus võimalus seda rakendada
ja see jääb hetkel riiulile,
ootama
paremaid
aegu.
2008/2009 õppeaastal alustati
õppetööd 2008. aaasta kevadsuvel valminud riiklike õppekavade alusel tehtud uute
õppekavadega:
Sekretäritöö,
Hooldustöötaja, Ärikorraldus.
2009. aasta algul kehtestati taas
riiklikke
õppekavasid, mille
alusel said uueks viimased
osakonna õppekavad: Rõivaõmblemine, Juuksur, Laohoidja.

teha koostööd ettevõtjatega.
Majanduslangus mõjutas küll
meie
õpilaste
ettevõttepraktikal käimisi sellega, et
töötasu enam ei makstud, aga
suhted praktikabaasidega on
endiselt head. Tööd jätkus
kõikidele õpilastele. Väikesed
raskused olid rõivaõmblejatele
praktikakohtade leidmisega, aga
koostöös tööandjatega saadi ka
nendest üle.

Õpetajad

Teenindusmajandusõppe
osakonna kutseõpetaja oli 2008
/2009 õppeaastal õpihimuline ja
aktiivne Riikliku Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuse
ESF-i
projekti koolitustel õppija.
E-õppe parimate tegijate esinumber oli Anu Laas, tublid olid
ka Janne Ojala, Külli Šorin ja
Kaie Pärn.
Kaie valiti
kolleegide poolt aasta kutseõpetajaks ja Aime Harjakas
aasta rühmajuhatajaks. Aasta
töömesilase tiitli sai Sirje Tamm.

2009. aasta kevadel valmis ka
rätsepatöö õppekava, mis sai
viimase lihvi sügisel ja mille järgi
hakatakse edaspidi õpetama
juba täiskasvanute koolituse Meie osakonna õpetaja armastab oma tööd ja õpilasi. Suhtub
Väga suurt tööd on õpetajate osakonnas.
lugupidavalt kolleegidesse ja on
poolt tehtud viimasel kolmel Kogu
õppeaasta
jooksul aktiivne kooli üritustest osaaastal osakonna õppekavade toimusid
õppekavapõhised võtja.
vastavusse
viimisel
riiklike koosolekud, kus otsiti koos
õppekavadega.
vastuseid uute õppekavade Kurgjal, Carl Robert Jakobsoni
Talumuuseumis pidasime koos
2007. aastal võeti haridus- ja rakendamisel esile kerkinud
toitlustus-majutusõppe
teadusministri määrusega vastu küsimustele. Mõtteid vahetati
osakonnaga
jõulupidu
ja
esimesed riiklikud õppekavad, eriala edasise arengu suunas.
õppeaasta lõpetasime Pihlaka
mille alusel kutseõpetajad koos- 2009/2010 õppeaastal saame
talus koduloomi uudistades ja
töös
üldhariduslike
ainete edasi
minna
õppekavadele grillides.
õpetajatega hakkasid uut sisu vastava kvaliteedi tagamisega.
andma kõigile meie osakonna Üheks peaeesmärgiks saab Õpilased
õppekavadele.
kindlasti olema kvaliteet.
Põhikoolijärgseid õpilasi oli 196
Meie esimesed õppekavad olid: Kõikidel erialadel on õppekavas seisuga 15.09.2008 ja 176
Müüja, Müügikorraldus, Majan- ette nähtud ettevõttepraktika. seisuga 15.06.2009, nendest
dusarvestus.
See on suurepärane võimalus kõige rohkem laomajandusi

õpilasi,
siis
müüjaid
ja
rõivaõmblejaid. Lõpetajaid oli
54. Keskkoolijärgseid õpilasi
vastavalt 210 ja 182, lõpetajaid
93. Kõige enam õppis majandusarvestuse
eriala
õpilasi,
järgnesid sotsiaalhooldus (hooldustöötaja), ärikorraldus, sekretäritöö, müügikorraldus ja üks
kursus juuksuri õpilasi.

Veronika Järvoja (M-06), II koht
Kristi Põder (MK-08), III koht
Keity Luts (M-06). Parima
mälutesti
sooritas
samuti
Veronika Järvoja.

Vabariiklikel
kutsevõistlustel
esines meie osakonnast kokku
20 õpilast. Võistlusel Äripäevad
2009 saavutati meeskondlik I
koht. Parim müüja 2009 on
Väikseim koolist väljalangevus meie Lii Raudsepp.
oli sekretäritöö, majandusKutsekvalifikatsioonieksamitel
ja
laomajanduse
arvestuse
saadi kokku 66 kutsetunnistust.:
õpilastel ja suurim müügi- ja
Raamatupidaja assistent I tase ärikorralduse erialal.
24 õpilast, Müüja I - 29,
Aasta tublim kooliskäija oli LM- Sekretär I - 8, Sekretär II -1 ja
06 õpilane Martin Selvet ja Juuksur I - 4 õpilast.
aktiivseim õpperühm laomajan2008.
aasta
oktoobris,
duse I kursus.
vabariiklikul
ettevõtlusnädalal
Jätkasime eelmisel õppeaastal korraldas
õppegrupp
K-07
alustatud
osakonnapõhiste
õppe-kasvatustöö komisjonide
tööd. Enamikul juhtudel ei
jõudnud õpilaste probleemid
rühmajuhatajatest
kaugemale.
Sissejuhatus kutseõpingutesse
on aidanud õpetajal ja õpilasel
üksteisega ning kooliga paremini kohaneda.

juhendamisel
esitasid
kogu
koolile Endla teatris toimunud
tänupäeval suurepärase moe- ja
soengushow Homo Grande
Jaanika Müürsepa kavandatud
liikumise saatel.
Jae- ja hulgikaubanduse eriala
õpilased võtsid osa erinevatest
õppeekskursioonidest: kommivabrikusse "Kalev", Põltsamaa
Felixisse, leivakombinaati "Pere
Leib", suurematesse kaubanduskeskustesse nii Eestis kui ka
Lätis.
Õppeekskursioonidel käisid ka
ärikorralduse ja rõivaõmblemise eriala õpilased. Paljud
osakonna õpilased on saavutanud häid tulemusi spordis.
Oleme oma tööd nii hästi

Koostööd tehti nõustamisteenistusega, mõõdeti esimest
korda halva edasijõudmisega
õpilaste õpivõimekust ja see
polnud
enamikul
juhtudel
õppevõlgnevuste
põhjuseks.
On, millega edasi tegelda.
Koolisiseselt katsusid jõudu
sekretärid. Parimaks osutus
Gerta Lehtemaa (S-08), talle
järgnesid Kaja Kibur (S-07),
Katre Kleitsman (S-08) ning
Marju Selberg (S-07). Parim
arvutikirja oskaja oli Kairi
Vislapuu (S-08).

kutseõpetaja Eela Malk'i juhendamisel ülekoolilise ettevõtlussimulaatori kasutamise võistluse. Kokku osales 70 õpilast
erinevatest õppegruppidest. Ürituse sponsoriks oli Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda, kelle
Kooli müüjate võistlus toimus poolt olid parimatele auhinnad.
12.03.2009, osalesid III kursuse Juuksuri ja rõivaõmblemise
müüjad ja I kursuse müügi- eriala õpilased kutseõpetajate
korraldajad.
Üldvõitja
- Õnne Ennusaare ja Maie Laik'i

teinud, kui hetkel võimalik on
olnud.
Nagu ütleb laulusalm: "Täna
oleme paremad kui eile ja
homme oleme paremad kui
täna."

Ülle Pikma
osakonnajuhataja

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND
Möödunud
õppeaasta
oli
osakonnale taas hea aasta.
Võrreldes eelnevate aastatega
on
suurenenud
pakutavate
kursuste arv, õppijate hulk ja
omatulu.

Täiend- ja ümberõppe
võimalused soovijatele

Peamised
tegevusvaldkonnad
on: riikliku koolitustellimuse
(RKT) tasuta kursused; tööturuameti/töötukassa tellitud (TTA)
kursused; töö- ja huvialased
tasulised kursused; autokool;
suvekool; täiskasvanud õppija
(TÕN)
kampaania
nädala
üritused; erinevate projektide
koolitused.

teenindajad ja kokad. Riiklikud
kutseeksamid sooritasid kõik
avalduse
esitanud
osalejad,
eksamid toimusid koos noorte
õppuritega meie koolis.

õppe
baasi.

läbiviimiseks

vastavat

Kokku toimus 20 kursust,
õpinguid alustas 190 ja lõpetas
183 töötut õppijat. Välja1. Müüjate ettevalmistus, eksam langevus kursustelt on olnud
29.05 - 13 osalejat, kõik 4%, suurem põhjus õpingute
sooritasid Müüja I kvalifi- katkestamiseks
on
tööle
saamine.
katsiooni;

Riikliku koolitustellimuse (RKT)
tasuta kursused

Haridus- ja Teadusministeerium
rahastas ESF vahenditest 2008
sügissemestril 53 kursust 695
õppijale summas 1 701 744
krooni. Kursust alustas 694 ja
lõpetas 658 õppijat. Kevadsemestril 2009 rahastati kokku
koos lisatellimusega 18 kursust
summas 753 120 krooni.
Kursust alustas 242 ja lõpetas
217 õppijat.

2. Hotelliteenindajate ettevalmistus, eksam 16.06 - 4
osalejat, kõik sooritasid Hotelliteenindaja I kvalifikatsiooni;
3. Koka ettevalmistus, eksam
17.06 - 5 osalejat, kõik sooriRKT tasuta koolituste puhul tasid Kokk II kvalifikatsiooni.
kurvastab kõige rohkem see,
kui kursusest kergekäeliselt Tööturuameti/töötukassa
loobutakse.
Väljalangevus tellitud (TTA) kursused
eelmise aasta RKT kursustelt Tööturuameti asemel on alates
oli 7 % ning üks põhjustest 01.05.2009 Eesti Töötukassa.
ongi, et registreeritakse tasuta
Koolituste saamiseks tuleb
võimaluse peale.
osaleda pakkujana töötukassa
Tasuta kursuste raames oli poolt korraldatud hangetes.
muuhulgas võimalus koolitada Enamik
soovitud
koolituspraktikajuhendajaid
ja
ette hankeid on võidetud - need on
valmistada
kvalifikatsiooni- erialad, mis on ressursieksamiks
müüjad,
hotelli- mahukad ja vajavad praktika-

Töötute koolitus on osakonnale kõige suuremat omatulu sissetoov valdkond.

Tööalased tasulised ja
huvikursused

Tasuliste kursuste pakkumine
on oluline väljakutse meie osakonnale,
et
konkureerida
koolitusturul teiste asutustega.
Kuidas leida üles õige sihtrühm
või kuidas leiab meid üles
potentsiaalne õppija - see
küsimus on pidev probleem ja
vajab lähitulevikus TK osakonna
internetiturunduse sihi väljatöötamist.
2008/2009 õppeaastal õnnestus

pakutud kursustest komplek- tusest kuus. Populaarsed olid katsioonikursus".
Kursusel
teerida 33 töö- ja 27 huvialast Tihemetsa õppekohas korral- osalenud viiest PKHK töötajast
koolitust, s.h etiketi kursused datud tervise ja loodusega sooritasid kutseeksami 3 ning
noortele ja E-õppe kursus seotud
koolitused.
Pärnus neile
omistati
järgnevad
(ettevalmistusv bioloogia riigi- pakutud võimalustest oli õppi- kvalifikatsioonitasemed:
Anu
eksamiks) gümnaasiumi lõpe- jaterohke
internetiturunduse Laas - Andragoog III, Külli Song tajatele. Tööalaste kursuste teema ja huvilisi jätkus ilu- Andragoog III, Sirje Tamm eest
maksab tavaliselt töö- teeninduse valdkonna kooli- Andragoog IV.
andja.
Kokku
alustas
KIK projekt nr 418
õpinguid 800 ja lõpetas
"Voltveti
looduskoolid
772 töö- ja huvialal Kuidas leida üles õige sihtrühm või
Pärnumaa koolide õpiõppijat, väljalangevus oli kuidas
leiab
meid
üles lastele: uuskasutus ja
3,5%. Enam
esinenud
potentsiaalne õppija - see küsimus loodusfoto".
põhjus kursuse pooleli
on pidev probleem ja vajab Projekti eesmärgiks oli
jätmiseks oli raha nappus.
lähitulevikus osakonna interneti- PKHK Tihemetsa õppeAutokool
kohas käivitada õpilastele
turunduse sihi väljatöötamist.
Pärnumaa
koolivaheaegadel
Kutsehariduskeskuse
toimuvate keskkonna- ja
autokool tegutseb tiheda
looduskoolide traditsioon.
konkurentsi
tingimustes
tusele.
Suvekoolist
tundis Looduskoolid toimusid märtsis
Pärnus pakub B-kategooria
rõõmu üle Eesti kokku 56 ja juunis 2009. Osalejaid oli üle
mootorsõidukijuhi
koolitust
inimest. Esimest korda ei terve Pärnumaa kokku 63,
koos meiega seitse koolitustoimunud käsitöö- ja kodun- kõige noorem osaleja õppis 5.
asutust. Autokool on meie
duse õpetajate suvekooli, siin klassis, kõige vanemad osalejad
koolituste
nimistus
ainuke
andis otseselt tunda "masu". oli PKHK tisleri ja arvutikursus, mille maksumuses on
Teiste ärajäänud kursuste üks teeninduse erialalt.
arvestatud 20 % käibemaks
võimalikest põhjustest oli see, Integratsiooni Sihtasutus rahasseoses
konkurentsiseadusega.
et ei leitud teed õige siht- tas projekti "Eesti keelt mitteÕppeaasta
eesmärgiks
oli
rühmani.
emakeelena kõneleva koka
korraldada neli kursust, igale
ametialase eesti keele õpe", mis
koolitusele oli oodatud kesk- Täiskasvanud õppija nädala
oli mõeldud PKHK koka- ja
miselt 25 õppijat. Eesmärgist on (TÕN) kursused
erialal
täidetud esimene pool – Pargi 1 fuajees toimus foto- toitlustusteeninduse
õppivatele
nooretele
eesti
toimus neli kursust, kuid õpin- näitus, kus anti külastajatele
keele
täiendavaks
õppeks.
guid alustas 81 ja lõpetanud on võimalus valida lemmikfoto.
62 osalejat. Kõige suurem Rahva lemmikuks osutus Maie Toimus 80-tunnine ja 120komistuskivi õppijate jaoks on Laik´i poolt esitatud piltide tunnine kursus. Keeleõpetajate
teooriaeksam. Analüüsi tulemus seeria. Lisaks toimusid iga päev sõnul aitas eesti keele oskuse
näitab, et need, kes ei käi 13.10-17.10.2008 erinevad üri- paranemisele oluliselt kaasa
eestikeelses
ettekorralikult
teooriatundides, tused, populaarne oli näitus praktika
võttes.
Kokku
sai
eesti
keele
kukuvad eksamil tihti läbi. Auto- "Ma pole külaline, ma elan siin".
kooli B-kategooria mootor- Kokku külastas meie üritusi üle õpet 23 PKHK õpilast.
sõidukijuhi kursustelt langes 75 huvilise.
Õppenõustamiskeskuse
tellivälja või jäi korduveksamil
musel toimus koolitus noortele
sooritamata teooriatest 23,5 % Projektid
klienditeenindajatele. Noortele
ETKA Andrase ESF projekti
õppijatest.
õpetati laua katmist ning
"Täiskasvanuhariduse populariteenindamist.
Suvekool
seerimise programm" raames
Möödunud suvekoolis komplek- toimus Pärnus "Täiskasvanute
teerisime 14-st pakutud kooli- koolitaja/andragoogi
kvalifi-

esimene
oli
korraldatud
07.11.2009
AS
Strandis,
osalejaid 29. Riina Müürsepa
Keevitaja
õppekava
ellueestvedamisel viidi läbi SWOT
kutsumine täiend- ja ümberanalüüs.
õppeks sai teoks tänu suurearenduspäev
29
pärastele
Pärnumaa Teine
ettevõtetele Adrem Pärnu ja osavõtjaga toimus 28.08.2009,
eestvedajaks Sirje Pauskar. Viidi
AQ Lasertool.
läbi
kuue
töörühmaga
Lapsehoidja õppekava tööajurünnak rollimänguna pikemarühmast võtsid osa Pärnu
ajaliste
eesmärkide
tunnustatumad
alushariduse
väljaselgitamiseks. Rollid olid
pedagoogid
ja
praktikud.
järgmised:
Tasemeõppes
Mõlemad õppekavad on kooliõppijad, täiend- ja ümberõppes
tusteks stardivalmis.
õppijad sh autokool, Tööandjad,
Traditsiooniks on saanud iga PKHK
töötajad/õpetajad,
kuu
esimesel
kolmapäeval konkurendid
ja
vilistlased.
infopäev töötutele. Infopäeva Arenduspäevad
jätkuvad
viime läbi koostöös Töötukassa järgmisel õppeaastal.
esindajaga Kaja Tilk.

Keevitaja ja lapsehoidja
õppekava ümarlauad

Arenduspäevad

Õppekeskkonna arendus

Esimest
korda
on
meie
Õppeaasta jooksul toimus kaks osakonnal ilusa kujundusega
osakonna
arenduspäeva
- pastakad, kaustad ja mapid

õpilastele jagamiseks.
Et oleks mugavam kohvipause
korraldada,
pakume
joogiautomaadist
magusat
kakaod ja aromaatset kohvi.
Remonditud
ja
kaasaegselt
sisustatud
on
täiskasvanud
õppijate jaoks arvutiklass.
Ehitusviimistlejate
kursuse
praktika raames on korda
saanud ühiselamus toad ja üle
värvitud koridorid, Pargi tn
maja fuajee on saanud värske
ilme ja muutunud elavamaks.
Infokioskist on kättesaadav
kogu kooli info.

Sirje Pauskar
osakonnajuhataja

AVALIKKUSSUHTED
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
(PKHK) osales Oskusteabe
Keskuse (OK) käivitamisel. OK
koostöövõrgustiku
moodustavad lepingupartnerid: Eesti
Kaubandus-Tööstuskoda, Pärnu
Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus, Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus,
Tallinna
Tehnikaülikool, Tartu Ülikool,
Sanatoorium
Tervis,
AQ
Lasertool
OÜ,
Fein-Elast
Estonia ja PKHK.

erinevatele erialadele. Viljandi
Haridusmessil esindasid meie
kooli õpilasesinduse liikmed.
Messilavadel astus üles PKHK
rahvatantsuansambel Kajakas.
PKHK ja Pärnu Noorte
Infopunkti koostöös toimus
noore õppija nädal, mille
raames said noored proovida
erinevaid ameteid õpi- ja
töötubades.
Populaarseimad
olid autotehniku ja koka eriala
proovimist võimaldanud õpitoad, kuid osalejaid jagus
kõikidesse. PKHKs
toimus
karjäärinfopäev.
Infopäeva
koostööpartnerid: Pärnu Õppenõustamiskeskuse
Noorte
Infopunkt, Töötukassa Pärnu
osakond, Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskus ning PKHK
Õpilasesinduse juhatus.

Ettevõtlusnädala raames toimusid vilistlaste tunnid. PKHK
õpilastega kohtusid mainekad
tegijad: Paikuse
vallavanem
Kuno Erkmann,
AS Efore
tegevjuht Andres Kase, Väikese
Vabakooli
direktor
Riho
Alliksoo, Lime Lounge peakokk
Sergei Tšekmarjov ja Erki
Pärnumaa
kuul
külastasid
Tantsustuudio juhataja Erki
Riigikogu
101
Pärnumaa
Melts. Ettevõtlusnädala raames
kooliõpilast, teiste seas PKHK
toimus ärikorralduseriala õpilaste eestvedamisel ülekooliline
ettevõtlussimulatsioonimäng
Pizzeria.

puhuks küpsetatud riigipiruka.
PKHK
pidas
konverentsi
"Muutu või ise", kus keskenduti
muutustele ja muutumistele.
Vaadeldi muutusi meie sees ja
meie ümber, muutustest koolis
ja
hariduses
rääkisid
nii
haridusjuhid, õpetajad kui ka
õpilased.
Täpsem
info
www.hariduskeskus.ee/
konverents
Eesti lipu 125. sünnipäeva puhul
annetas Eesti Vabariigi president
kõigile
üldlauluja
tantsupeol osalevatele kollektiividele Eesti lipu. Pidulikust
sündmusest võtsid osa PKHK
võimlemisrühma ning rahvatantsuansambli Kajakas noorterühma esindajad.
Pidulik kontsertaktusel tunnustatakse tänukirjade ja kooli
meenetega parimaid õppureid
ja kutsevõistluste võitjaid ning
sportlasi, kes on saavutanud

Noorte Infomessil Teeviit 2008
oli traditsiooniliselt kohal ka
PKHK
esindus.
Õppimisvõimalusi
tutvustasid
ärikorralduse
eriala
õpilased:
Reelika Kalmet, Tiina Ring, Lauri
Kunto, Ats
Kollom
ning
karjäärikoordinaator
Valdeko
Gailit ja huvijuht Kai-Tõe
Ellermaa.
Pärnu
noorte
infomessil
Suunaja loositi esmakordselt
välja õppekohti. Sooviavalduse
esitas 100 Pärnumaa noort ja
silmapaistvaid tulemusi vabailma vastuvõtukatseteta pääses
esindajad, kes andsid üle
riiklikel
võistlustel.
Samuti
PKHKsse 13 õpihimulist noort
kingituse - spetsiaalselt selleks

Liidu
võistlustel
(parimad
sportlased vt AR lk 58).
Suureks õnnestumiseks pean
uuendusena nädala sündmuste
kajastamist esmaspäeviti Pärnu
Raadios:
"Nädal
kutsehariduskeskuses".
Koostöö
ajakirjanikega
sujub
veelgi
paremini pärast seda, kui
tõstsime uudised kodulehe
avalehele.

tänatakse aktiivsemaid õppegruppe, kokku anti üle 83
tänukirja. Pidulikul kontsertaktusel esitleti õpilaste poolt
ettevalmistatud
moeja
soengushow'd Homo Grande.
Esinesid
rahvatantsuansambel
"Kajakas" õpilaste ja õpetajate
rahvatantsurühmad,
vokaalansambel Multimus ning PKHK
õpetajate ansambel. Õpilasesindus kuulutas välja õpilaste
seas konkursi "Aasta parimad
tegijad" (vt AR lk 57).
Toimus preemiareis Manilaiule
PKHK aktiivsemale õppegrupile
Kogu õppeaasta vältel olid väga
aktiivsed ja tegusad laomajanduse eriala I kursuse
õpilased, rühmajuhtaja Aime
Harjakas. II ja III koha
saavutasid koka ja majutusteeninduse esma-kursuslased.

Erilise meediatähelepanu pälvis
meie kooli õpetaja Heli SakkHännikäinen, kes disainis ja
õmbles kalanahast kleidi, mida
esitles ülemaailmsel tekstiilifestivalil Bolognas.

Sotsiaalpedagoog
Helke
Heinmetsa
eestvedamisel
toimusid õpilastele Suureks
õnnestumiseks
pean
narkoennetuslikud
uuendusena nädala sündmuste
loengud:
kajastamist esmaspäeviti Pärnu
"Täisväärtuslik
elu
"Nädal
kutseharidusilma narkota", mille Raadios:
viisid läbi
Sise- keskuses". Koostöö ajakirjanikega
sujub veelgi paremini pärast seda,
kaitseakadeemia
Politseikolledži
kui tõstsime uudised kodulehe
Paikuse Politseikooli avalehele.
kadetid.
Ennetuspäeva
lõpetas Paikuse Politseikooli ja Koduleheküljelt
leiad:
PKHK
sõprus-kohtumine www.hariduskeskus.ee
nädala
kutsehariduskeskuses,
jalgpallis.
uudised, pressiteated, meediaÕppeaasta jooksul korraldati kajastused.
kehalise kasvatuse õpetajate
Reet Parindi ja Mihkel Lembitu Anneli Puudersell
eestvedamisel mitmeid koolisi- teabetalituse juhataja
seseid
spordivõistlusi
ning
osaleti Eesti Kutsekoolispordi

HUVITEGEVUS
Toimusid
traditsioonilised
õpilasüritused: sügisene spordipäev, rebaste ristimine, loengkontserdid, mis on muutunud
meie koolis järjest populaarsemaks. 2008/2009 õppeaastal
toimus kaks loeng-kontserti:
novembris kuulasime suurepärast tšellokvartetti C-Jam ja
märtsis esines rütmishowga
perekond Kirsside ansambel.

Tihemetsas
esines
Narva
Kutseõppekeskuse
noorteteater Underworld. Mängiti
Ukraina dramaturgi Andrei
Karelini etendust "Päästa mu
hing" ("SMS. Save my soul").
Kevadel
toimus
Euroopa
päevale pühendatud spordipäev,
Jüripäeva tähistasime pargikoristusega Tihemetsas, Voltveti
mõisapargis. Õppeaasta jooksul
toimus kaks suuremat stiilipidu,
seekord klubides Sugar ja
Mirage. Õhtujuhtideks ja DJdeks on pidudel õpilased ise.
Traditsiooniliselt

korraldasime

jõuluüllatuse kõigis kolmes
õppekohas. Sel aastal etendas
õpilasesinduse näitetrupp jõulunäidendi, kaastegevad olid ka
direktor Riina Müürsepp jõuluvanana ja direktori asetäitja
Kalmer Kivi lumehelbekesena.
Õpilasesinduse algatusel koguti
annetusi kodutude loomade
varjupaigale.

Ilmus kaks numbrit
ajalehte "Puuk".

kooli

Lisaks aastate jooksul tavaks
saanud üritustele algatasime ka
mitmeid
uusi
ettevõtmisi.
Jõulueelsel
ajal
toimus
õppegruppide vaheline klasside
kaunistamise võistlus, esimese
poolaasta lõpetasime jõuluumalateenistusega
Pärnu
Eliisabeti kirikus. Ehitasime
lumeskulptuure,
tähistasime
naljapäeva ning rahvusvahelist
tantsupäeva. Esimest korda
valisime
kooli
kõige
aktiivsemad õppegrupid, kes
said preemiaks ekskursiooni

Manilaiule.
Läbi
õppeaasta
osutusid kõige tegusamateks
esimese
kursuse
kokad,
laomajandajad
ja
majutusteenindajad.

Õpilasesindus

Juba
kooliaasta
esimestel
päevadel tegeles õpilasesindus
uute tegusate liikmete otsimisega - toimus õpilasaktiivi
kogunemine.
Oktoobri lõpus peeti õpilasesinduse VI üldkoosolek, kus
osalesid kõigi õppegruppide
esindajad. Koosolekul võeti
vastu põhikirja muudatused,
anti
ülevaade
ÕE
poolt
eelmisel õppeaastal korraldatud
üritustest, tutvustati
õpilasomavalitsuse tegevust ja
struktuuri ning valiti uus ÕE
juhatus:
President - Birgit Tamm
Asepresident - Kaja Kibur
Sekretär - Lembi Koort, kes
peatselt tagandas end, asemele
valiti Anželika Uusna
Teabetoimkonna juhataja - Imbi
Viikberg
Tehnikatoimkonna juhataja Kristjan Kaunissaar
Tihemetsa toimkonna juhataja Siim Mäe
Kultuuritoimkonna juhataja Ingrid Soovik
Sporditoimkonna juhataja Siim Udumäe
Õigus-sotsiaaltoimkonna
juhataja - Marii Hansalu
Igaks õppeaastaks valib ÕE
sõpruskooli, kelle tegemistega
tutvumas käiakse. Sel aastal
korraldati
ühiseid
üritusi
Haapsalu
Kutsehariduskeskusega.

Jaanuaris toimus kolmandat Parind)
korda meeskonnatöö koolitus Rahvatantsuansambel "Kajakas"
õpilasesindusele.
(Rita Mändla)
aeroobika (Maria Michelson)
kitarr (Janek Leppnurm)
Suvisel suurüritusel,
25. laulu- ja 18. tantsupeol
esindasid
"ÜhesHingamine"
PKHK-d võimlemisrühm ning
rahvatantsuansambli "Kajakas"
naisrühm.

VI Vabariiklikud
kutsekoolide suvepäevad
Jõulumäel

Kolm päeva olid täis põnevat
nii
spordi
kui
tegemist
meelelahutuse vallas. Võisteldi
viktoriinis, disc-golfis, liivasuusatamises, võrkpallis, jalgpalli
täpsuslöökides, pushballis, taidluses.
PKHK võistkond saavutas VI
suvepäevadel 13 osaleva kooli
hulgas tubli 4. koha. Võitis
Võrumaa Kutsehariduskeskus,
kes korraldab ka järgmised
suvepäevad.
Koduleht:
www.hariduskeskus.ee/suvepaev
ad

Meie õpilasesindajaid koolitas
Eesti Õpilasesinduste Liidu
vilistlane
Merilin
Piipuu.
Koolituse
eesmärk
oli
tutvustada,
mis
on
õpilasesinduse eesmärgid ja
ülesanded ning kuidas saada
toimima meeskond - uus ÕE
juhatus.

Huviringid

2008/2009 õppeaastal tegutsesid
PKHK-s
järgmised
huviringid:
Jalgpall (Arnold Schmidt)
Sportmängud (Anu Tamm)
Võrkpall (Enn Koolmeister)
Korvpall (Mait Käbin, Arnold
Schmidt, Reet, Parind)
Sulgpall (Anneli Kõrge)
Kergejõustik (Mihkel Lembit)
Tantsuline võimlemine (Reet

Eelmiste suvepäevade "Mänd- Kai-Tõe Ellermaa
jala 2008" võitjana viisime läbi huvijuht
vabariiklikud kutsekoolide suvepäevad.

PROJEKTID
töötsüklit,
mis
Projektide
koosneb kavandamisest, teostamisest, järeltegevustest, ei
õnnestu tavaliselt ühte õppeaastasse mahutada. Ikka on
mõni osa sellest alanud varem
või lõpeb hiljem. Seepärast ei
nimetata käesolevas ülevaates
neid projekte, mis varasemal
õppeaastal alanud ja sel lõpule
jõudnud, vaid esile on toodud
alustatud ning teostusfaasis
olevad projektid, mis on jagatud
omakorda kaheks rühmaks:
investeeringud ja "pehmed"
tegevused.

Investeeringuprojektid
Toitlustus- teenindusõppe
praktikabaas,
tugistruktuurid ja
sisseseade

Rahastaja:
"Elukeskkonna
arendamise rakenduskava"
prioriteetse
suuna
"Hariduse infrastruktuuri
arendamine"
meetme
"Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine".

seadmed.
Sellesse õppeaastase jäävad
projektitegevused on hangete
väljakuulutamine, projekteerijaehitaja valik ning projekteerimist ja ehitamist toetavad
tegevused
(järelvalve, load,
kooskõlastused jms).
Projekti teostusaeg: 2008-2010.
Projektijuht: Andrus
(arengutalitus)

Simberg

Auto- ja metallierialade
praktikabaas koos
sisseseadega ja õppesõidu
harjutusväljak

keskkond (hoone, sisseseade)
tõstab
kutseõppe
mainet
noorte kui ka tööandjate silmis,
sest ajakohane õppebaas on
atraktiivne ning sobilik tööoskuste
omandamise
koht.
Rajatakse ka 1600m2 asfalteeritud piirdega väljak, millel
välisvalgustus, teekattemärgistus, pealemahasõidu estakaad,
et õppida turvaliselt autojuhtimist.
Sellesse
õppeaastase
jääv
projektitegevused on taotluse
ettevalmistamine
(heakskiit
saadi
eeltaotlusele)
ning
projektijuhi
ja
projekti
raamatupidaja kinnitamine

Minna tuleb rahulikult ja kindalt, et
asjatult ei väsiks, et meeldiks, et
...sünniks, teostuks ning jõuaks
plaanitud lõpptulemusteni paljud
Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse
projektid.

Ülevaatlikult projektist:
Ehitatakse välja peamiselt Niidu
parki koondatud Pärnumaa
KHK teine etapp: lammutatakse
amortiseerunud söökla, varem
renoveeritud hoonele lisandub
toitlustus-teenindusõppe
tiib,
milles peamiselt praktikaklassid,
samuti juuksurite teenindussaal,
koolirestoran, söökla, ruumid
vajalikele
tugistruktuuridele
(raamatukogu,
suur
auditoorium, töötajate kabinetid
jms).
Uutesse
ruumidesse
soetatakse vajalikus koguses ja
sortimendis õppevahendid- ja

Projekti teostusaeg: 20082011.
Projektijuht:
Andrus
Simberg (arengutalitus)

Voltveti mõisahoone
trepilõvide
restaureerimine

Rahastaja: EV Kultuuriministeeriumi reservfond
Rahastaja:
"Elukeskkonna
arendamise
rakenduskava"
prioriteetse
suuna "Hariduse infrastruktuuri
arendamine" meetme "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna
kaasajastamine".
Ülevaatlikult projektist:
Niidu parki ehitatakse uus
mitmekorruseline hoone, kus
on
kaasaegsed
võimalused
õpetamiseks.
metallierialde
ümber- ja täiendõppeks, misläbi
kaasatakse uusi õpetajaid ja
tõuseb
õpetajate
üldine
kvalifikatsioonitase. Eeldusel, et
kvalitatiivselt uuendatud õppe-

Ülevaatlikult projektist:
Pärnumaa
KHK Tihemetsa
õppekoha - Voltveti mõisahoone sümboli, kahe peegelpildis teostatud kivist lõvikuju
restaureerimine. Trepilõvid pärinevad 20. sajandi I poolest.
Lõvikujud puhastati aastate
jooksul
lisandunud
värvikihtidest, kontrolliti detailide
säilivust ja seisundit, eemaldati
murenenud
kohad.
Tehti
taastamistööd ning objektile
anti üldine vorm, modelleeriti,
viimistleti. Paralleeltööna tehti
Tartu Ülikooli laboris värviuuringud. Lõvid said originaali-

lähedase kuldse katta.Töid tegi Projektijuht:
Piret
Koorep datule koostatakse III korruse
Tartu Ülikooli spin-off ettevõte (arengutalitus,
metsandus- lammutuse ja uue katuse
konstruktiivne põhiprojekt ning
OÜ Mandragora.
õppeosakond)
fassaadi projekti arhitektuurse
Projekti teostusaeg: 2009 mai - Voltveti mõisahoone katuse ja
osa põhiprojekt, et luua
oktoober.
fassadide põhiprojektide
tingimused mõisahoone ajaProjektijuht:
Piret
Koorep koostamine
looliselt
väärtustatud
hilisEV
Kultuuri- klassitsistliku fassaadi taasta(arengutalitus,
metsandus- Rahastaja:
ministeerium,
Mõisakoolide miseks.
õppeosakond)
riiklik programm
Voltveti mõisa ait- tõllakuuri
Projekti
teostusaeg:
maiÜlevaatlikult projektist:
oktoober 2009
katuse renoveerimiseks

muinsuskaitse eritingimuste
koostamine

Rahastaja:
EV
Kultuuriministeerium,
Mõisakoolide
riiklik programm
Ülevaatlikult projektist:
Voltveti mõisakompleksi kuuluv
ait-tõllakuur on ehitatud 1795.
aastal. See on tüüpiline 18.
sajandi mõisaait, milliseid on
tänapäeval vähe alles jäänud.
Hoone on osalt pae-, osalt
maakivist, fassad kolme kaarava
ja sõiduväravatega. Säilinud on
salvekonstruktsioone ja vana
põrand. On omapärane, et
väljast viib hoone teisele
korrusele
puittrepp.
Lame
viilkatus on kaetud kildkiviga.
Katust on lapitud eterniittahvlitega. Paraku on osa
tahvlitest lagunenud, mistõttu
sajab katus läbi, vesi kahjustab
lage ja sisekonstruktsioone.
Kuna ait-tõllakuur on muinsuskaitsealune
hoone
(arh.
mälestis nr 16746), on enne
remonttöid nõutud muinsuskaitselised väliuuringud, väärtuslike detailide inventariseerimine
ning muinsuskaitse
eritingimuste
koostamine.
Töid
objektil teeb käesoleva aasta
maist oktoobrini OÜ Arcus
Projekt.
Projekti
teostusaeg:
oktoober 2009

Mõisahoone
on
muinsus- Projektijuht:
Piret
Koorep
kaitsealune ehitis (arh. mälestis (arengutalitus,
metsandusnr 16742)
õppeosakond)
http://register.muinas.ee/?menuI Voltveti mõisapargi
D=monument&action=view&id
hooldamine ja korrastamine
=16742, millel on enne remont(I etapp)
töid nõutud muinsuskaitselised
Rahastaja:
väliuuringud,
väärtuslike
Keskkonnainvesteeringute
detailide
inventariseerimine
Keskus, "Looduskaitse, pargid ja
ning muinsuskaitse eritingiüksikobjektid alaprogramm"
muste koostamine. Mainitud
ettevalmistustööd tehti eel- Ülevaatlikult projektist:
misel
aastal
mõisakoolide
Voltveti mõisapark on muinsusprogrammist, FIE Mare Rähi
ja
looduskaitsealune
park,
koostatud eelprojekti kiitis
milles on arhitektuurimälesheaks muinsuskaitseamet. Käestisena arvel tehiskoobas ehk
oleval aastal teeb töid OÜ
grott (arh. mälestis nr 16745)
mai- Arcus Projekt.
ning kohaliku tellisevabriku saviVastavalt eelprojektiga kavan- tellistest valmistatud piirde-

aiapostid (arh. mälestis nr
16744). Park koosneb kahest
osast uuemast vabapargistdendraariumist ning alumisest
historistliku segastiiliga pargist.
Koos dendraariumiga on pargis
üle saja puu- ja põõsaliigi.
Projekti käigus tehti pargihooldustöid, valmistati pinnas
ette uusistutusteks ning istutati
sadakond puud-põõsast, korrastati purskkaevuplatsi ning tehti
selle valgustusprojekt, puhastati
mõisaaegseid madalaid tiike.
Pargi korrastus teenib mitmeid
eesmärk: läbi järjepideva hoolduse ja etapiviisilise rekonstrueerimise
soovitakse tuua
muinsus- ja looduskaitsealune
Voltveti mõisapark aktiivsemasse kasutusse kooli õppebaasina ning külastus- ja
puhkealana.

täiendada
jahimeeste
ja tehti näitus. Teine looduskooli
jahindusõppes osalevate õppi- teema oli säästav uuskasutus.
jate jahindusalaseid teadmisi.
Õpilased
tegid
kasutusest
kõrvale
jäänud
erinevatest
Projekti teostusaeg: oktoober
materjalidest esemetele "uue
2008 - september 2009. a.
elu". Valmisid näiteks klaasProjektijuht:
Piret
Koorep pudelitest vaasid, taimedest
(arengutalitus);
Väino
Lill vaibad, riidest lilled jms.
(metsandusõppeosakond)
Projekti teostusaeg: oktoober
2008 kuni juuli 2009. a.
"Pehmed" projektid ehk

arendus- ja
koolitusprojektid

Voltveti looduskoolid
Pärnumaa koolide õpilastele:
uuskasutus ja loodusfoto

Rahastaja:
Keskkonnainvesteeringute
Keskus, programm "Keskkonnateadlikkus, keskkonnaharidus ja
elusloodus õpiprotsessis"
Ülevaatlikult projektist:

Projektijuht: Jaanika Müürsepp
(täiskasvanute
koolituse
osakond)

Eesti täiskasvanute koolituse
kvaliteedi tõstmine Euroopa
tasemele

Rahastaja:
Elukestva
Õppe
Programmi poolt rahastatav
õpirände projekt nr. LLP
LdV/VETPRO/2008/
Ülevaatlikult projektist:

aprill - Projektiga käivitati algatus - Projekti juhtis Tartu KutseVolveti looduskoolid. Kooli- hariduskeskuse
projektijuht.
Üheteistkümne
kutseõppeProjektijuht:
Piret
Koorep
asutuse
(Kutsehariduskeskus,
(arengutalitus), Mati Jassik, Kaja
Tallinna
Kopli
Ametikool,
Hiie, Sirje Õismaa, Marje Kask
Rakvere Kutsekeskkool, Viljandi
(metsandusõppeosakond)
Ühendatud
Kutsekeskkool,
Tihemetsa õppekoha
Lääne- Viru Rakenduskõrgkool,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus,
jahinduse õppeklassi vitriinid
Haapsalu Kutsehariduskeskus,
ja õppepäev
Räpina Aianduskool, Olustvere
Rahastaja:
Teenindus- ja Maamajanduskool,
Keskkonnainvesteeringute
Valga
Kutseõppekeskus,
Keskus,
Pärnu
maakondlik
Järvamaa
Kutsehariduskeskus)
programm
projekti eesmärk oli toetada
Ülevaatlikult projektist:
Eesti täiskasvanuhariduse arengut, koolitustegevuste uuendusSelle projektiga soetati kooli
likkust ja pakutava koolituse
jahindusklassi topiste ekspokvaliteeti. Projekt lähetas igast
neerimise vitriinid, osteti eestitoimusid
üld- osalevast koolits kaks inimest
ja võõrkeelseid erialaraamatuid vaheaegadel
õpilastele parnerite juurde eelmainitud
ning lasti valmistada õppe- hariduskoolide
vahendid - topised). Koostöös keskkonna- ja looduskoolid küsimustest kogemusi saama.
partneri - MTÜ Tihemetsa http://picasaweb.google.com/kur
Vastuvõtvad partnerid asusid
Jahiseltsiga korraldati metsan- sused/VoltvetiLooduskool#,
Saksamaal
ja
tutvustati
looduse Hollandis,
duse eriala õpilastele, jahi- milles
Sloveenias. Õppijad osalesid
seltside liikmetele ning lihtsalt pildistamise võimalusi, õpilased
õppevisiitidel
koolitusasutusõppepäev,
et pildistasid ise. Valitud fotodest
huvilistele
tesse, koolituste korraldajate ja
Projekti teostusaeg:
detsember 2008. a.

kogukonna teenuste osutajate
juurde. Lähetustel toimuvateks
workshopideks ning loengutel
valmistusid
Eesti
õpetajadkoolijuhid läbi keelekursuste
ning ühiste arutelude. Projekti
tulemustest anti aru 13.-14.
augustil Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimunud kutseõppeasutuste
koostööseminaril.
Vaata ettekandeid
http://www.andras.ee/client/defa
ult.asp?wa_object_id=2&wa_id
=73&wa_id_key=

Pärnu kultuurielust: külastati
muuseume, etendusi, kontserte.
Keeleõppevahetus
algas
ja
lõppes testiga, millega mõõdeti
õpilaste eesti keele oskusi.
Projekti teostusaeg:
2009 kuni juuni 2009. a

Riina Voolpriit ja Mare Paist,
lavastaja Riina Voolpriit. Võimlejaid on selleks ürituseks valmistumisel toetanud veel Pärnu
Linnavalitsus. Õpilasi juhendas
ja saatis kehalise kasvatuse õpejaanuar
taja-treener Reet Parind,

Projektijuht: Jelena Lohmatova
Narva
Kutsehariduskeskus,
kontaktisikud
Pärnus
Elle
Möller (toitlustus- majutusõppe
osakond), Tiiu Orgvee (üldosakond),
Kai-Tõe
ainete
Ellermaa (teabetalitus) ja ÕOV
Projekti teostusaeg: september
Piret Koorep (arenguning
2008 kuni august 2009. a
talitus)
Projektijuht: Terje Kapp Tartu
Osalemine Tampere
Kutsehariduskeskus ja kontaktisik meie koolis Sirje Pauskar spordipeol - TUL -90
(täiskasvanute koolituse osa- Rahastaja: Eesti Kultuurkapital,
Pärnu maakonna ekspertgrupi
kond)
stipendium

Narva Kutsehariduskeskuse
õpilaste õppelähetused
Pärnumaa Kutseõppekeskusse

Ülevaatlikult projektist:
Eesti

Kultuurkapital

Projekti teostusaeg: mai kuni
juuni 2009. a
Projektijuht: Reet Parind (üldainete õppeosakond)

VI vabariiklike
kutsehariduskoolide
suvepäevade korraldamine

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital,
Pärnu maakonna ekspertgrupi
stipendium ja EV Haridus- ja
Teadusministeerium,
hasartmängumaksu nõukogu eraldised
Ülevaatlikult projektist:

Toetati
vabariiklike
kutsehariduskoolide
suvepäevade
toetas korraldamist
28.-30. maini

Rahastaja:
Intergratsiooni
Sihtasutus, "Eesti keeles erineva
emakeelega
kutseõppurite
eesti keele täiendava õppe
korraldamine"- projektid
Ülevaatlikult projektist:
Pärnus käis eesti keelt õppimas
kaks vahetusõpilaste grupp
Narva
Kutsehariduskeskuses,
kes õppisid Pärnumaa KutseHariduskeskuse eesti keele
õpetajate
ja
praktikajuhendajate juhatusel mitmeid
nädalaid kestva programmi
kestel intensiivselt eesti keelt
klassis, köögis ja toitlustuskohtadesse toimuvatel õppekäikudel. Noori õpetasid eesti
keele õpetajad Monika Limberg
ja Ruth Leping, praktilist eesti
keelt
toitlustus-majutusõppe
osakonna õpetajad ja juhataja
Elle Möller. Lisaks said õpilased
ja neid saatvad õpetajad osa

PKHK võimlejate osalemist 12.14. juunil Tamperes peetavatel
Soome
Töölisspordiorganisatsioonide TUL 90nda aasta
pidustusel. Koolinoored esinesid võimlemisetendusel “Mere
tuju”, mille koreograafid olid

2009
Pärnumaal
Jõulumäe
Tervisespordikeskuses.
Suvepäevadel osales 14 Eesti
kutsekooli. Iga kool oli esindatud kümneliikmelise võistkonnaga.

Lisainfo
www.hariduskeskus.ee/suvepaev
ad.
Suvepäevade
korraldamise
aukohustus võideti 2008. aastal
Saaremaal Mändjalal toimunud
samalaadsel üritusel.
Projekti teostusaeg:
kuni juuli 2009. a

jaanuar

Projektijuht: Kai-Tõe Ellermaa
(teabetalitus)

Projekti nimi: Unustatud
mõisad 2009" külastusmäng

Rahastaja:
EV
Kultuuriministeerium,
Mõisakoolide
riiklik programm ja külastustasud
Ülevaatlikult projektist:
Kuuendat
aastat
toimuv
külastusmäng
"Unustatud
mõisad" kutsus mõisa-, loodusja rännuhuvilisi, kes tahtsid
suvist Eestimaad avastada, kuuel
suvepäeval mõisaid avastama.
Mõisad olid külastuspäevadel
avatud 10.00 kuni 18.40.
Pärnumaal olid külaliste ootel
Tõstamaa ja Võidula ning
Voltveti (Tihemetsa). Mõisamängu
üldkorraldus
oli
traditsiooniline: osavõtjad said
esimesest külastatavast mõisast
osalejaraamatu, millesse kogusid külastuspäevadel mõisatest
templeid. Vähemalt 10 mõisat
külastanute vahel loositakse
välja kutsed sügisel ühes
Eestimaa mõisas toimuvale
teatrietendusele. Loositi välja
üksikkutseid ja perekutseid
ning Eesti mõisaid tutvustavad
raamatud. Meie kooli kauaegne
õpetaja Malle Kruusamägi võitis
nii üksikkutse kui ka raamatu!
Voltveti mõisas oli külastumäng
lahendatud
teemapäevadena.
Valmistusime külaliste vastuvõtuks koos piirkonda jäävate

Saarde valla asutuste (Tihemetsa
Põhikool,
KilingiNõmme Muusikakool, Allikukivi
raamatukogu, Tihemetsa
ja
Kilingi-Nõmme päevakeskus) ja
seltsidega (MTÜ Päevakübar,
Iiris, Kilingi-Nõmme Martad,
kunstiring Spekter). Oli välja
pandud hulk näitusi. Toimusid
töötoad: ümarpalgist lillekasti ja
pingi valmistamine, siidimaal,
maiustuste tegemine, pärlitehnikas ehete valmistamine,
karpide ning organzatehnikas
lilleprosside tegemine. Kahel
korral
kostus
mõisamajast
muusikat. Juulikuisel laupäeval
oli mõisamaja klassis muusikalistantsuline etendus Romeo ja
Julia (pianist Diana Liiv ja TÜ
Viljandi
Kultuuriakadeemia
tudengid) Augustikuu keskpäeval tegid hõbehäälsed lauluharjutusi Tihemetsa Põhikooli
tüdrukud, hiljem musitsieeriti
koos pillimängijatega. Kõigil
päevadel pakkus OÜ Vilensa
hommikukohvi ja -teed ning
selle kõrvast, hiljem ka lõunasuppi.
Mõisapäevade
ajal
toimusid maikuus väljakuulutatud võistluse Voltveti mõisa
road 2009 toitude degusteerimine ning võiduroogade
väljaselgitamine.
Viimastel
mõisapäevadel kaubeldi pargiservas ka täikal ning õnneingli
soosingut sai proovida ühel
päeval Martade, teisel päeval
Suure-Jaani valla Vastemõisa
naiste õnneloosi võttes. Aitäh
kõigile, kes aitasid, uurisid,
kogesid ja kontrollisid, kas peab
paika vanarahva ütlus: "Oleks
Õisu heinamaad, Viljandi põllud
ja Voltveti metsad, siis saaks
sellest maapealne paradiis!"
Külastupäevad olid 27. juuni,
11., 12. ja 30. juuli, 8. augustil.
Vaata ka www.hariduskeskus.ee
kajastusi.

Projekti teostusaeg: aprill kuni
august 2009. a
Projektijuht:
Piret Koorep
(Voltveti koolituskeskus) ja 53
vahvat ning vabatahtlikku tegijat

Muusikute Hedvig Hansoni ja
Andre Maaker'i Voltveti kontsert
8. august 2009

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital,
helikunsti stipendium
Ülevaatlikult projektist:
Toetus eraldati augusti alguse
toimuva muusikaürituse läbiviimiseks Voltveti mõisas, et
tuua Eestis tunnustatud ja
armastatud kvaliteetmuusikud
kohalikku kultuurielu rikastama.
Mitmeid
tiitleid
pälvinud
muusik Hedvig Hansoni ja tema
kaaslane Andre Maaker esitasid
Eesti autorite (Ehala, Naissoo,
Kikerpuu, Ojakäär) kauneid
laule ja Eesti rahvalaule uues
seades
http://www.kuula.ee/blog/?cat=5
Projekti teostusaeg: juuli kuni
august 2009. a
Projektijuht:
Piret
Koorep
(Voltveti koolituskeskus)

Projetki ettevalmistav lähetus
Saksamaale

Rahastaja: Euroopa Elukestva
õppe programmi alaprogramm
Comenius-ettevalmistavad
lähetused
Ülevaatlikult projektist:
Tehnikaõppeosakonna juhataja
Jüri Puidet väisas 2008. aasta
novembris Saksamaal messilinn
Hannoverist
65
kilomeetri
kaugusele jäävat kutseõppeastutust Eugen-Reintjes-Schule
Hameln. Hamelnis kohtusid
Austria, Poola, Rootsi, Tšehhi,
Eesti ja Hollandi kutsekoolide
esindajad ja kavandasid koos

võõrustava Saksamaa kooliga
ühist projekti, mille valdkonnaks
on
taaskasutatav
energia.
Koolide
esindajad
kavandasid
ühiselt
projekti
tehnilised aspektid, keskkonna
ja sotsiaalpoliitiliste vastukajade
käsitlemise,
mida
edaspidi
uuritaks oma riigis. Arutati, mis
seoses taastuvenergia kasutamisega võivad ilmneda disainis
ja arhitektuuris. See projekt
esitati 2009. aasta veebruaris
ning sai rahastuse, et teostuda
juba järgnevatel õppeaastatel.
Projekti teostusaeg: november
kuni detsember 2008. a
Projektijuht:
Jüri
(tehnikaõppeosakond)

Puidet

Siinkoostatud ülevaade pole
kaugeltki
täielik.
Koolitusi,
lähetusi, õpperetki jms, mis
projektivormis teoks tehtud on
käesoleva aastaraamatus esile

toodud kõigi osakondade ning
teenistuste peatükkides.
Aastaraamatu projektipeatüki
hoopiski
tähelelõpetan
panekuga sporditrennist, kus
treener jooksjat treenima kui
ka oma pürgimustega toime
tulema õpetab. Selline ülekanne
sobib ka projektitööle: Minna
tuleb rahulikult ja kindalt, et
asjatult ei väsiks, et meeldiks, et
...sünniks, teostuks ning jõuaks
plaanitud
lõpptulemusteni
paljud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektid.

Piret Koorep
projektide koordinaator
Voltveti Koolituskeskuse
juhataja (01. juulist 2009)

E-ÕPE
E-õpe õppija arengu
toetajana

Arenduskeskus ning Riiklik
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Pärnumaa Kutsehariduskeskus on programmi partner.
Programmi VANKeR kood on
1.1.0502.08-0009

Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses
on
VANKeR
programmi
kaudu
valminud
sel
2008/2009 õppeaasta alguses
ja
1
õppeaastal
1
e-kursus
käivitus uus e-õppe programm
õpiobjekt.
VANKeR (2007-2013), mille
eesmärk on "E-õppe aren- Esimeses taotlusvoorus said
damine kutsehariduses" ehk siis toetuse kolm õpetajat.
e-õppematerjalide ja õpetajaJanne Ojala
koolituse edasiarendamine ning
toetava võrgustiku loomine, "Kaubandusliku arvutused" (1
mille tulemusena on õppijate AP). Vastab kaubanduserialade
mobiilsus
ja
õppeprotsessi riiklikule õppekavale.
kvaliteet kutseõppes tõusnud.
Kursus asub e-õppe kesk-

Programmi alameesmärgid:

• Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele
vastavate
kaasaegsete
ja
kvaliteetsete e-õppematerjalide
väljatöötamine
ja
kättesaadavaks
tegemine,
mille
tulemusena on õppe kvaliteet
kutsehariduses tõusnud.

konnas IVA
http://iva.e-uni.ee/PKHK/IVA
Materjali aadress Internetis
http://www.hariduskeskus.ee/op
iobjektid/kaubandus/
Allan Lorents

"Keskkonnaohutus" (0,5 + 0,5
AP, tähtaeg 01.10.09). Vastab
• E-õppe koolitusprogrammi autoerialade riiklikule õppeedasiarendamine, mille tule- kavale (valmib koostöös Tallinna
musena on kasvanud kutse- Tööstushariduskeskusega).
õppeasutuste õpetajate kompeKristel Sepp
tentsus e-õppe vahendite ja
võimaluste rakendamisel õppe- "Toidu paigutamine taldrikule ja
töös.
vaagnale".
Vastab
turismierialade riiklikule õppekavale.
•
E-õppe
informatsiooni
Materjali aadress Internetis
kättesaadavus
kutseõppehttp://www.hariduskeskus.ee/op
asutustele ja laiemale avaiobjektid/toidu_paigutamine/
likkusele on kasvanud.
Kuna programmi sisutootmist
Programmi raames töötatakse
rahastatatakse kinnitatud riikkutsekoolides
välja
1111
like õppekavade alusel, siis
õppenädala mahus e-kursuseid
esimeses voorus oli taotluste
ja 520 interaktiivset õpiobjekti.
esitamise arv piiratud.
Programmi juhivad e-Õppe

VANKeR programmi kaudu
osalesid
meie
õpetajad
aktiivselt ka ise ekursustel, et
tõsta
e-õppe
kompetentsi.
Koolitustel osaleti 31 AP
ulatuses. Õppeaasta jooksul
osaleti järgmistel koolitustel. "Ekursus ideest teostuseni" osalesid Külli Šorin, Piret
Koorep
ja
Janne
Ojala.
"Personaalsed õpikeskkonnad" osales Varje Tipp. "E-kursuse
loomine Moodles" - osales
Sirje
Parrol.
"E-kursuse
loomine Blackboardi keskkonnas" - osales Allan Lorents.
"Õppimine
e-kursusel
IVA
õpikeskkonnas"
osalesid
Annely Raev, Külli Šorin ja
Enno Puidet. "Interaktiivsete
veebilehekülgede koostamine" osalesid Jüri Puidet, Endla
Kuura, Kristi Lorents ja Enn
Veesalu. "Multimeedia kasutamine õppetöös" - osales Värdi
Soomann.
"Avatud
õppematerjalide
koostamine
ja
kasutamine" - osales Varje Tipp.
"Sissejuhatus
e-õppesse"
osales Sven Jürgenson. "Adobe
Flash algajatele (I tase)" osalesid Külli Šorin ja Kaie
Pärn. "Hindamine ja tagasiside
e-õppes" - osales Sirje Parrol.
"Pilditöötlus vabavaraga GIMP" osales Värdi Soomann.
2. aprillil 2009 toimus e-Õppe
Arenduskeskuse poolt korraldatud kevadkonverents "Kool õpetamisasutusest õpiruumiks",
kus vastuvõtul anti pidulikult
üle "e-kursuse kvaliteedimärk
2009" tunnistused kursuste
autoritele ja tänukirjad haridustehnoloogidele, kes nõustasid
ja toetasid ekursuse loomist.

Kaks kvalideedimärki anti üle
ka meie kooli õpetajate poolt
loodud ekursustele. Anu Laas
pälvis kvaliteedimärgi ekursusele "Dokumendihaldus. Asjaajamine", mis asub e-õppe
keskkonnas IVA ning Endla
Kuura ekursus "Puhastus- ja
korrastustööd" Moodle keskkonnas. Kursused on valminud
eVÕTI projekti raames.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
õpetajad koos õpilastega on
osalenud juba viies rahvusvahelises veebipõhises koostööprojektis eTwinning.
Sel õppeaastal pälvis meie ja
partnerkooli
koostööprojekt
Vocational Education System of
Partner Schools and the Job
Opportunities
for
Young
People, kus võrreldi Eesti ja
Tšehhi
kutseharidussüsteemi,
projektikonkursil
auhinnalise
neljanda koha. Partnerkooliks
oli meie kooli kauaaegne
sõpruskool Střední odborná
škola a Střední odborné
učiliště. Projekti juhtisid õpetajad Maie Jesjutina ja Ruth

e-õppe infotundi ja siseLeping. Projektis osalesid H-07 koolitust. Osaleti kutsekoolide
ja H-08 õpilased.
e-õppe
infopäevadel
ja
"Võrgustik
võrgutab"
semiProjekti aadress:
http://etwinnvocational.blogspot naridel.
.com .
Koolisiseselt toimus õppeaasta Varje Tipp
alguses e-õppe seminar kogu haridustehnoloog
personalile, kus tutvustati eõppe kasutamise võimalusi ja
vahendeid õppetöös. Õppeaasta jooksul viidi läbi kaheksa

LISAD
PÄRNUMAA KJUTSEHARIDUSKESKUSE LÕPETAJAD 2008/2009
Üldehitus

E-06A

rühmajuhataja Ingrid Kruusla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Uku
Ehrstein
Rain
Ervin
Sten
Hinno
Aleksander Juhanson
Martin Juurma
Rando Kaar
Andero Kalda
Andre Kalda
Germo Karro
Kristjan Kasemets
Argo Kaup
Henri Kiivit
Henri Kirikal
Martin Kroot
Siim
Künnapas
Lehar Liivandi
Reimo Lilletai
Hardi-Sander Luik
Toivo Marus
Sven Mäeorg
Rasmus Mägi
Virko Mägi
Marten Merila
Margus Mölder
Andre Mõtus
Henri Aasamäe
Kalju Raap
Martin Varblane
Kristjan Õunpuu
Egert Ütsmüts
Kristjan Liiv
Erkki-Siim Kalbus

Üldehitus

E-06B

1
2
3
4
5

Orumaa
Otto
Papagoi
Pappel
Peters

omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I

omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I

rühmajuhataja Janek Klaamas
Tanel
Egon
Tiit
Madis
Kaido

omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I

6
7
8
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ranno Pilisner
Henry Puidak
Raul
Raadik
Siim
Riiberk
Kristjan Riis
Sven Roosmäe
Siim
Saal
Alvar Samuel
Egon Strandson
Kaupo Tamm
Priidu Tillart
Priit
Türk
Siim
Udumäe
Priit
Viks
Rait
Vjatkin
Kermo Voll
Kaspar Tõnisson
Taaniel Kurm
Jespar Jänes
Ego
Paluoja
Allan Lullu
Rain
Nurmik
Mihkel Teiv

omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I
omistatud kutse Müürsepp I

Metsamajandus ME-05
rühmajuhataja Kaja Hiie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Raivo Ahli
Renee Aluste
Tõnis Leemann
Martin Mikk
Erik
Rist
Teet
Saagim
Toomas Sakk
Rene Truks
Jaanus Vare
Madis Lepparu

Tisler T-06

rühmajuhataja Leo Jakobson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Priit
Aru
Simo Eibak
Helger Laanearu
Urmas Nikolajev
Jarmo Oks
Kaarel Pärtli
Rene Peetsalu
Risto Priilinn
Tõnu-Simo Saar
Allan Volt
Madis-Siim Kull

omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I

Tisler LT-06

rühmajuhataja Margus Kasekamp
1
2
3
4

Jaanus
Jaan
Erkki
Sten

Aasa
Lage
Mägis
Saaver

omistatud kutse Tisler I
omistatud kutse Tisler I

Arvutiteenindus A-06

rühmajuhataja Rein Volberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11

Andreas Arens
Heigo Hirvela
Kairi Mäe
Allar Poolak
Janek Rivimets
Raul
Salu
Hainer Savimaa
Siim
Soopõld
Egert Suve
Sille
Kask
Ragnar Peenoja

tänukiri ("4" ja "5")

Ehitusviimistlus V-06

rühmajuhataja Kai Pajumaa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25

Rauno Alliku
Margus Aus
Gunnar Grents
Tanel Hunt
Allar Kiigemägi
Sandra Kimmel
Tanel Küber
Aado Mägisoo
Taavi Midenbritt
Kätlin Murru
Maret Paabo
Germo Remmel
Rait
Rotenberg
Erik
Siigur
Janor Soop
Tõnis Tempel
Tanel Tombak
Egert Sinivee
Keijo Liiv
Taivo Teesalu
Andreas Ellisaar
Ain
Tuvikene

omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja II
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja II
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I
omistatud kutse Ehitusviimistleja I

Autode ja masinate remont AMR-06
rühmajuhataja Erna Gross
1
2

Ilmar Denissenko
Kristjan Haasma

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ervin
Veiko
Raigo
Indrek
Karmo
Romek
Risto
Siimo
Raimo
David
Rauno
Rain
Rait
Mario

Karu
Lätt
Nukk
Antson
Pajus
Preimann
Saatmäe
Sellin
Haljas
Järv
Klettenberg
Raudsepp
Ringmets
Susi

omistatud kutse Autotehnik I
omistatud kutse Autotehnik I

Ärikorraldus ÄK-07

rühmajuhataja Eela Malk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kati
Andrei
Elvi
Ehala
Reelika Kalmet
Maris Kamar
Jaanika Koitla
Helen Nurmik
Katre Paimre
Kristel Rannik
Kirsi Rappu
Tiina Ring
Kristina Sikk
Karen Tõniste
Maarja-Mari Pikson
Taavi Viil

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

Juuksur J-07

rühmajuhataja Õnne Ennusaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Eliis
Eirand
Merlin Erm
Kersti Kalde
ViktoriaKuritsõna
Marju Lamber
Siret Lepik
Riin
Põllu
Keidy Pukk
Vivika Siim
Elmerita Sula
Triin Tasang
Angeline Tomson

13
14

Anu
Inge

Viik
Vits

omistatud kutse Juuksur I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Juuksur I
omistatud kutse Juuksur I
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Juuksur I

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

Majandusarvestus ja maksundus RA-07
rühmajuhataja Ille Kukk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Elle
Eelsaar
Guido Eks
Tea
Hanson
DagmarHäggblom
Liliana Jüriso
Annely Koskaru
Pille
Kullamä
Monika Lelov
Katrin Link
Reene Maruste
Lea
Märtsin
Oksana Mesjatseva
Triin Metsaäär
Ilona Nikitina
Kätlin Oruväli
Janne Pihu
Kristel Piirmets
Inge
Raidsalu
Heiki Raivo
Margit Sibul
Kaili
Silivälja
Sigrit Soomets
Eneli Subi
Gerli Taul
Marju Toova
Karin Torin
Tiivi
Tõllasson
Katre Vainula
Ailen Vomm
Heleri Hirtentreu

omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistant I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I
omistatud kutse Raamatupidaja assistent I

Sotsiaalhooldus SH-07
rühmajuhataja Ülle Pikma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alice
Lilja
Marju
Siiri
Eva
Margot
Aini
Küllike
Lea
Jaanika
Daisi
Aire
Tenel

Jakobson
Torokvei
Aasma
Grosenstein
Koger
Mets
Pais
Parind
Pärnat
Song
Lorents
Nõmm
Koppel

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
kiituskiri ("5")
kiituskiri ("5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
kiituskiri ("5")
kiituskiri ("5")
kiituskiri ("5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

Müügikorraldus MK-07
rühmajuhataja Kaie Pärn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jana
Kadri
Kristi
Kai
Angela
Rainer
Kairit
Marion
Jaana

Harjus
Helenurm
Herm
Lindret
Lohk
Mändla
Pani
Päärson
Väli

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

kiituskiri ("5")

Pagar - kondiiter PK-05

rühmajuhataja Terje Steinberg
1
2
3
4

Merryt
Eve
Merge
Jaanika

Metsnik
Rist
Väljako
Jaaniste

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

Puhastusteenindus PT-06
rühmajuhataja Endla Kuura
1
2
3
4

Signe Järve
Riin
Jõulu
Deanne Sädem
Anu-Annike Silman

Laomajandus LM-06

rühmajuhataja Ene Külaots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kertu Eerik
Inna
Freitak
Kärt Johanson
Kalli
Kalbre
Marianne Kangur
Maarja Kiisler
Martin Klamp
Liisi
Kukk
Heini Kurikka
Mari-Heleen Kurikka
Kai
Lindoja
Merli Michelis
MarianaNõmmik
Getlin Oltre
Taavi Pailk
Birgit Piiber
Helen Schneider
Martin Selvet
Perit Sergejev
Tarvo Sokko
Samuel Valdmees
Gedtlin Tõniste

tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Müüja I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Müüja I
tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Müüja I

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Müüja I, tänukiri ("4" ja "5")

omistatud kutse Müüja I

23
24
25
26

Mari
Liis
Anu
Siim

Pärn
Eenpuu
Hallimäe
Konks

omistatud kutse Müüja I
tänukiri ("4" ja "5")

Müüja M-06

rühmajuhataja Reet Parind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Külli Hermas
Kristel Ild
Veronika Järvoja
Ave
Kiivit
Marit Kohv
Maarja Kollom
Lysandra Liebenau
Keity Luts
Merilin Marrak
Merilin Mere
CerstynPaalberg
Lii
Raudsepp
Sigrit Saamel
Sigrit Sarik
Egle
Sõlg
Triin Türk
Lisell Valk
Kristina Verbenko
Angela Viispert

omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I
omistatud kutse Müüja I

Rõivaõmblus RÕ-06
rühmajuhataja Maie Laik
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lisett Heil
Kaisa Karu
Ragne Klettenberg
Liis
Luur
Karin Parts
Elisabeth Siitan
Marianne Tänava
Siret Tilk
Marta Hughes

Sekretäritöö S-07

rühmajuhataja Anu Laas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kaja
Kibur
Lembi Koort
Pille
Lepasalu
Kaija-Ly Lepp
ViktoriaLoban
Marju Selberg
Erika Selter
Alice Hirvela
Enel
Soosaar

omistatud kutse Sekretär I, kiituskiri ("5")
omistatud kutse Sekretär I
omistatud kutse Sekretär I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Sekretär I
omistatud kutse Sekretär I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Sekretär I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Sekretär I, tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

10
11
12

Jana
Eespere
Doora Talvi
Jana
Noormäe

omistatud kutse Sekretär I
omistatud kutse Sekretär II, tänukiri ("4" ja "5")

Hotelliteenindus H-07
rühmajuhataja Ene Sepa
1
2
3
4
5
6
7

Julia
Aleksandrova
Liisi
Babtšenko
Albina Kuritsõna
Raimond Menne
Maaja Tigane
Helena Vetti
Leivi Onga-Lebedeva

omistatud kutse Hotelliteenindaja I, kiituskiri ("5")
omistatud kutse Hotelliteenindaja I, tänukiri ("4" ja "5")
omistatud kutse Hotelliteenindaja II
omistatud kutse Hotelliteenindaja I
omistatud kutse Hotelliteenindaja I
omistatud kutse Hotelliteenindaja I

Toitlustusteenindus TT-07
rühmajuhataja Taisi Kasela
1
2
3

Olga
Liis
Alla

Andrejeva
Ojandu
Žuravljova

tänukiri ("4" ja "5")
tänukiri ("4" ja "5")

Elektroonikaseadmete koostaja (töökohapõhine õpe)
Riina Tõnsing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sergei Abrossimov
Edgar Ehala
Ave
Esko
Elje
Holm
Annika Jürima
Maris Karotamm
Jane
Künnapas
Nadežda Lankina
Andžela Leis
Ene
Mangusson
Lagle Mozessov
Anita Paldis
Margit Perner
Gerli Peterson
Gerli Rosenberg
Moonika Sillandi
Ati
Tahk
Kristi Tomson
Kairi Zilinski

tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
kiituskiri („5“)
tänukiri („4“ ja „5“)

Aiandus (abiaednik)
Malle Kruusamägi
1
2
3
4
5
6

Merje Helemäe
Mai
Kaldma
Liivi
Kikkas
Moonika Liivoja
Anne Mändmets
Milvi Sakk

tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
kiituskiri („5“)

7

Anneli Randla

Kokk K-05
Reet Näär
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Airi
Avamets
Helen Avi
Margus Eesmaa
Marianne Hanson
Laura Helde
Vladimir Hiiemäe
Andreas Hörats
Kristiina Koik
Katriin Lampp
Egert Leht
Lauri Loorents
Mauno Marjapuu
Ergo Mets
Moonika Mikelsons
Mikk Mölder
Liisi
Kütt
Mirko Vahtra
Sirli
Lage

tänukiri („4“ ja „5“)

kiituskiri („5“)

Kokk KO-05
Astrid Sinisalu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reimo Nurmoja
Kaido Plastunov
Mariliis Reis
Riine Riivits
Tauno Sild
Kadri Sonist
Maria-Clementina Soontak
Kaia
Sula
Marko Teinburk
Viive Vister
Gerli Sutt
Kalev Miil
Jürgen Järvelaid

Kokk (vene õppekeel)
Marina Madisson
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kristina Bespalova
Jekaterina Kotovskaja
Jekaterina Kravtseva
Alexander Semkovskiy
Oleh Shabalin
Mikhail Velenteenko
David Vetšerkovski
Jelena Zadorožnaja
Jekaterina Hrenova
tänukiri („4“ ja „5“)

Metsamajandus
Kaja Hiie
1
2
3
4

Mati
Sirje
Aive
Värdi

Kuut
Õismaa
Vahter
Soomann

tänukiri („4“ ja „5“)
tänukiri („4“ ja „5“)
kiituskiri („5“)

Lõpuaktuste fotod on nähtavad veebis:
http://picasaweb.google.com/voltveti/Lopuaktused2009#
http://picasaweb.google.com/voltveti/TalvineLopuaktus#
http://picasaweb.google.com/voltveti/ElektroonikaseadmeteKoostajaTookohapohiseOppeLopuaktus#

ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 2008/2009 ÕPPEAASTAL

Kutsevõistluste võitjad

I koht vabariiklikel ärierialade kutsevõistlustel

Kirsi Rappu
Jaanika Koitla
Maarja-Mari Pikson
Liis Treilop
Lauri Kunto

Juhendaja: Eela Malk

I koht vabariiklikel kaubandusvaldkonna kutsevõistlustel ja "Parim klienditeenindaja"
Lii Raudsepp

Juhendajad: Külli Šorin, Kaie Pärn

I koht vabariiklikel viimistlejate kutsevõistlustel
Margus Aus
Allar Kiigemägi

Juhendaja: Janek Klaamas

V koht Euroskill’s
Jarmo Oks

Juhendaja Leo Jakobson

I koht saemeeste vabariiklikul kutsevõistlusel
Erik Rist

Juhendaja Andro Lemmik

I koht kondiitrite vabariiklikul kutsevõistlusel

Jaanika Jaaniste
Merryt Metsnik

Juhendajad: Terje Steinberg, Angela Jõumees

II koht kokkade vabariiklikul kutsevõistlusel
Aigi Veisner
Lea Suursiim

Juhendajad: Heli Kruusamägi, Marina Madisson, Taisi Kasela

II koht pagarite vabariiklikul kutsevõistlusel

Eve Rist
Meelike Kukk

Juhendajad: Terje Steinberg, Angela Jõumees

II koht ehituspuusepa eriala vabariiklikul kutsevõistlusel
Ivar Pikkor
Rando Keskpaik

Juhendaja Karli Edo

II koht mööblitislerite vabariiklikul kutsevõistlusel
Jarmo Oks

Juhendaja Leo Jakobson

III koht elektroonikute vabariiklikul kutsevõistlusel
Artur Krutškov

Juhendaja Enno Puidet

Aasta tegija

I koht Kaja Kibur
II koht Birgit Tamm
III koht Jarmo Oks

Aasta säravaim täht
I
II
III-IV
III-IV

Angeline Tomson
Sille Kask
Kerli Tomson
Katrin Piik

Aasta meeskond
Õpilasesindus

Birgit Tamm, Kaja Kibur, Ingrid Soovik, Siim Udumäe, Marii Hansalu, Imbi Viikberg, Kristjan Kaunissaar,
An?elika Uusna, Priit Viks, Margo Buht, Paula Rose, Madis-Siim Kull, Eerik Hunt, Kätlin Kivikas, Angela
Kukk, Elery Suu, Leenu Aava, Angeline Tomson, Henri Kiivit, Tõnu Laidla, Ivo Uslov, Janar Saunpere,
Kaido Plastunov, Geily Moor, Maaja Tigane, Siim Mäe, Janeli Põliste, Mairoty-Sairos Luts, Simo Karpin,
Angela Viispert
ÕE juht Kai-Tõe Ellermaa

Aasta tubli kooliskäija

I - II
I - II
III

Martin Selvet
Siim Soopõld
Raili Sutt

Aasta abiline
I
II
III

Kristjan Kaunissaar
Madis-Siim Kull
Tõnu Laidla

Aasta üllataja
I
II
III

Ingrid Soovik
Merryt Metsnik
Tiit Raadik

Õppurid - keskmine hinne 5.0

Marianne Kangur
Laura Sõlg
Merryt Metsnik
Eve Rist
Allar Kiigemägi
Margus Aus
Maarika Neerut
Marju Lamber
Jaana Väli
Kaja Kibur

Katre Kleitsman
Liisi Babtsenko

Keskmine hinne 4.9

Triin Tasang
Erika Selter
Gerda Lehtemaa
Albina Kuritsõna
Kersti Henning
Jekaterina Lissova
Kroonika Maasikpalu
Greta Põldsam
Anni Viitamees
Sigrit Koit

Aasta aktiivseimad õppegrupid
I koht

LM-08

Rühmajuhataja: Aime Harjakas
II - III koht

K-08A

Rühmajuhataja: Anneli Puudersell
II - III koht

MT-08A

Rühmajuhataja: Kristel Sepp

Messitiim

Reelika Kalmet
Tiina Ring
Lauri Kunto
Tiimi juht:Valdeko Gailit

Sportlased

EKKSL korvpalli karika- ja meistrivõistluste I koht
Kris Killing EL-08 kapten
Erik Siigur V-06
Anre Kuldja E-07A
Taavi Tamm T-08
Timo Steinberg LM-08
Gert Paabut V-08A
Aado Mägisoo V-06
Kristjan Liiv E-06A
Madis Noormägi E-08A
Rannar Raap V-08B
Treener: Mait Käbin

EKKSL korvpalli karikavõistluste III koht

Aveli Stimmer RÕ-08
Merilin Koppel LM-08
Aive Koplus LM-08
Maarja Luik A-08
Kertu Sõber A-08

Susan Salumets MT-08B
Piia Soon MT-08A kapten
Treener: Reet Parind

EKKSL võrkpalli karikavõistluste III koht ja meistrivõistluste II koht
Angela Kukk PK-07
Marju Selberg S-07 kapten
Erika Selter S-07
Siret Lepik J-07
Agnes Vaarpuu K-07B
Maarja Luik A-08
Piia Soon MT-08A
Treener: Enn Koolmeister

EKKSL saalijalgpalli karikavõistlustel II koht, Pärnu linna koolinoorte jalgpallivõistlustel I koht

Maido Pakk A-07 kapten
Janar Arula V-07A
Kim Kimberg K-06A
Sergei Gurejev VK-06
Lauri Piigert EL-07
Kaspar Rabbi E-07A
Ergo Mätas EL-08
Taavi Tamm T-08
Kaarel Kaarlimäe K-08A
Timo Steinberg LM-08
Rauno Alliku V-06
Envar Lauter EP-07
Treener: Reet Parind

EKKSL sulgpalli meistrivõistlustel
II koht Madis Tonna
III koht Verner Pukk

Treener: Anneli Kõrge

Eesti talvistel kergejõustiku meistrivõistlustel vasaraheites II koht
Kertu Hunt

Treener: Mihkel Lembit

Pärnumaa meistrivõistlustel kõrgushüppes I koht
Marek Kaldmäe

Treener: Mihkel Lembit

Kutsekoolide parimad jooksjad
Leenu Aava
Janor Soop

Treener: Mihkel Lembit

TÖÖTAJATE KOOSSEISU NIMESTIK SEISUGA 01.01.2009
Nr

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoha nimetus

1
2
3
4

Riina Müürsepp
Kalmer Kivi
Elve Lääts
Anneli Puudersell

Direktor
Direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal
Direktori asetäitja finants- ja haldusalal
Teabetalituse juhataja
Arengutalituse juhataja

JUHTKOND

Direktori alluvuses:
TUGITEENUS
5
6

Ella Koplik
Hele-Ly Selge

ARENGUTALITUS
7
8
9
10
11
12

Sirje Aigro
Varje Tipp
Piret Koorep
Andrus Simberg
Janek Leppnurm
Kaivo Paal

TEABETALITUS

13
14
15
16
17

Kai-Tõe Ellermaa
Rita Mändla
Krista Staškevitš
Mare Maidle
Eda Tiismaa

18
19

Tiina Kornel
Kaie Laur

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND

20
21
22
23

Sirje Pauskar
Heleri Heinla
Jaanika Müürsepp
Erkki Koitmäe

24

Gerli Ollino

25

Kadi Laidvee

Personalijuht
Kantseleijuhataja
Kvaliteedijuht
Haridustehnoloog
Projektide koordinaator
Projektijuht
IKT spetsialist
IKT spetsialist
Huvijuht
Ringijuht
Info- ja kommunikatsioonispetsialist
Vanemraamatukoguhoidja
Õpetaja-Raamatukoguhoidja
lapsehoolduspuhkus 19.11.2008
Raamatukoguhoidja
Raamatukoguhoidja (asendaja, tähtajaline)
Osakonnajuhataja
Koolitusjuht
Koolitusjuht
Autokooli sõiduõpetaja
Õpetaja
Täiskasvanute koolituse os.sekretär
lapsehoolduspuhkusel
Täiskasvanute koolituse os.sekretär (asendaja)

Direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal alluvuses:
ÕPPEKORRALDUSTEENISTUS

26
27
28
29
30

Kristi Lorents
Erna Gross
Leili Ruul
Viivika Kannel
Ester Tamm

Õppejuht
Õppejuht (Tihemetsa)
Õppekorraldusteenistuse assistent
Õppekorraldusteenistuse administraator
Õppesekretär

NÕUSTAMISTEENISTUS
31
32
33

Helke Heinmets
Anne Toiger
Valdeko Gailit

TEHNIKAÕPPEOSAKOND
34
35

Jüri Puidet
Kristi Teesalu

36
37
38
39

Urmas Ailt
Ants Jürisoo
Ivo Eesmäe
Janek Klaamas

40
41
42

Karli Edo
Leo Jakobson
Ingrid Kruusla

43
44
45
46
47
48

Mati Koitmäe
Margus Kasekamp
Lembit Lill
Karin Luts
Meinhard Matson
Sander Mets

49
50
51

Kai Pajumaa
Kristina Papsejeva
Ene Parmas

52
53
54

Henri Puhmas
Enno Puidet
Renno Reinhold

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Värdi Soomann
Silver Silluta
Janek Suu
Elje Teesalu
Marko Tiik
Üllar Tornik
Riina Tõnsing
Enn Veesalu
Ergo Viirmaa

TOITLUSTUS-MAJUTUSÕPPEOSAKOND
64
65
66
67
68
69
70

Elle Möller
Andres Vassiljev
Viiu Viks
Iraida Grigorjeva
Mai Hints
Heli Kruusamägi
Taisi Kasela

Sotsiaalpedagoog
Psühholoog
Kutsenõustaja
Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
lapsehoolduspuhkus 04.08.2008
Õppetöökoja juhataja -kutseõpetaja
Autoremondi töökoja juhataja-praktikajuhen.daja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja-töökeskkonna spetsialist
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
lapsehoolduspuhkus 09.09.2007
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktikajuhendaja
Rühmajuhataja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja, osakonnajuhataja asetäitja asendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
Toitlustusjuht
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Angela Jõumees
Ly Kukk
Endla Kuura
Marina Madisson
Annely Raev
Malle Raudoja
Peep Peetersoo
Annika Pikk
Ingrid Ploom
Ene Sepa
Kristel Sepp
Terje Steinberg
Aili Sommer
Helina Teern

TEENINDUS-MAJANDUSÕPPEOSAKOND
85

Ülle Pikma

86
87
88
89

Õnne Ennussaar
Aime Harjakas
Ene Jaakson
Aino Juurikas

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Anu Laas
Maie Laik
Eela Malk
Janne Ojala
Reet Parik
Kaie Pärn
Heli Sakk-Hännikäinen
Külli Song
Triin Saluveer
Külli Šorin

METSANDUSÕPPEOSAKOND

100
101
102
103
104
105

Marje Kask
Ruth Anton
Kaja Hiie
Malle Kruusamägi
Arnold Schmidt
Arne Õismaa

ÜLDAINETE ÕPPEOSAKOND
106
107
108
109
110
111

Tiiu Orgvee
Leida-Alice Eeman
Erna Gross
Salme Haavik
Maie Jesjutina
Sven Jürgenson
Ljubov Jürgenson

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktikajuhendaja-kohviku juhataja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja (hotellindus)
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Osakonnajuhataja
osakonnajuhataja assistent
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktika juhendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Osakonnajuhataja-õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Osakonnajuhataja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Ene Külaots
Reine Klettenberg
Piret Laan
Sirje Laanemäe
Ruth Leping
Mihkel Lembit
Monika Limberg
Siimo Lopsik
Allan Lorents
Anne Metsmaa
Piret Mühlberg

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Maret Nugis
Reet Näär
Viive Ollo
Reet Parind
Rita Pillisner
Sirje Parrol
Eesi Rosenberg
Toomas Riet
Rene Sadam
Ingrid Schumann
Viiu Sulg
Astrid Sinisalu
Irina Smoleitšuk
Sirje Tamm
Anu Tamm
Aime Tammet
Eve Tapp
Aita Veber
Rein Volberg
Heidi Vellend

Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
lapsehoolduspuhkus 07.09.2007
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja

Direktori asetäitja finants- ja haldusalal alluvuses:
MAJANDUSOSAKOND, PÄRNU ÕPPEKOHT

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Katrin Koidumaa
Saima Rand
Karin Torin
Tiina Pinsel
Kersti Tõnisson
Urve Kitunen
Aime Paas
Pille Vainonen
Ülle Peedimaa
Tiit Saluste
Tiit Jaaniste
Erika Riiel
Velli Kangur
Hille Limmert
Ville Preis
Galina Kangur

Pearaamatupidaja
Vanemraamatupidaja
Vanemraamatupidaja
Majandusjuhataja
Korrapidaja – koristaja
Korrapidaja – koristaja
Koristaja (söökla)
Koristaja (õpilaskodu)
Koristaja (klassiruumid)
Majahoidja
Remonditööline
Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja
Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja
Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja
Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja

159
160
161
162
163
164

Eldi Toompalu
Aleksander Pihu
Merike Saal
Aili Koodi
Taimi Kurel
Heino Nurm

TIHEMETSA ÕPPEKOHT

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Mati Jassik
Jaan Pukk
Sulev Saar
Jaak Tamm
Saima Kasela
Tamara Kozlova
Terje Mihkelson
Leili Arus
Sirje Õismaa
Ulle Viirmaa
Marju Sepp
Saima Saar
Tiiu Treial

METSKOND
178
179

Väino Lill
Ivi Hiie

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Julika Ruukel
Eimi Muru
Kaido Vunk
Jüri Zaitsev
Vaike Pärn
Vaiga Lill
Enn Lilleleht
Juhan Pikkur
Heino Pikkur
Silver Lill
Aado Suur
Toivo Pärna
Harri Kuhi
Kalle Rajande
Eino Meriste

Majandusjuht
Administraator
Administraator
Garderoobihoidja
Garderoobihoidja
Mehaanik-elektrik
Majandusjuht-töökoja juhataja
Meister
Bussijuht
Remonditööline
Koristaja
Koristaja
Koristaja
Valvur
Pargiaednik
Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu kasvataja
Õpilaskodu korrapidaja
Õpilaskodu korrapidaja
Peametsaülem
Abimetsaülem
lapsehoolduspuhkus 26.05.2008
Abimetsaülem - asendaja
Metsnik
Metsnik
Metsameister
Raamatupidaja
Laohoidja-varustaja
Forvarderijuht
Forvarderijuht
Autojuht
Remondimehaanik
Metsatööline
Metsatööline
Metsatööline
Metsatööline
Metsatööline

HEA KOOLI PARIMAD TEGIJAD 2008/2009
Aasta kutseõpetaja
I Kaie Pärn
II Angela Jõumees
III Malle Kruusamägi

Aasta üldaineõpetaja
I Monika Limberg
II Rita Pillisner
III Allan Lorents

Aasta rühmajuhataja
I Aime Harjakas
II Kristina Papsejeva
III Erna Gross

Aasta haldustöötaja
I Aili Koodi
II Ulle Viirmaa
III Tiit Saluste

Aasta töömesilane
I Sirje Tamm
II Saima Rand
III Andres Vassiljev

Aasta uuendaja

I Piret Koorep
II Andrus Simberg
III Anneli Puudersell

Aasta uus tulija

I Rene Sadam
II Krista Staškevitš
III Arnold Schmidt

Tore kolleeg

I Värdi Soomann
II Jaanika Müürsepp
III Astrid Sinisalu

Aastate õpetaja / töötaja
I Tiiu Orgvee
II Aime Tammet
III Elle Möller

Aasta meeskond

I Meestebänd-trio (Janek Leppnurm, Jüri Puidet, Sander Mets)
II Õpetajate rahvatantsutrupp
III Tihemetsa õppekoha majanduspersonal

