
 
 
 
 
 
 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukava tegevuskava 2011-2013 
 

 

1. Peaeesmärk 

Tööturu vajadustest lähtuv kvaliteetne kutseõpe 

Alaeesmärk 1.1 Õppekavade arendus toimub vastavalt tööturu vajadustele 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Välja töötatud ja rakendatud uute õppekavade arv 15 16 5   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Tehnikaõppe osakonnas uute õppekavade välja 
töötamine/rakendamine x x x 

RE tehnikaõppe osakonna juhataja, 

õppekavatöörühmade juhid 

Teenindusõppe osakonnas uute õppekavade välja 
töötamine/rakendamine x x x 

RE teenindusõppe osakonna juhataja, 

õppekavatöörühmade juhid 

Täiskasvanuõppe osakonnas uute õppekavade välja 
töötamine/rakendamine x x x 

RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja, 

õppekavatöörühmade juhid 

Voltveti Koolituskeskuses uute õppekavade välja 
töötamine/rakendamine x x x 

RE Voltveti Koolituskeskuse juhataja, 

õppekavatöörühmade juhid 

Ülekooliliste valikkursuste väljatöötamine 
(ettevõtluskursus, karjääriõpetus jne) 

x x x 
RE arenguosakonna juhataja 
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Elektroonilise registreerimisvormi väljatöötamine 
ülekoolilistele valikkursustele 

 x  
RE arenguosakonna juhataja 

Õpilaste hulgas küsitluse läbiviimine uute valikainete 
õpetamiseks. 

x   
RE arenguosakonna juhataja 

Pärnu Oskusteabe Keskuse koostöövõrgustikus 
osalemine  

x x x 
RE osakondade juhatajad 

Koostöös tööandjatega, õppekavade arengusuundade 
kavandamine 

x x x 
RE osakondade juhatajad 

Alaeesmärk 1.2 On loodud võimalused õppija individuaalseks arenguks 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Läbi viidud arenguvestluste arv põhikoolijärgsete 
õpilastega 

95% 100% 100%  
 

Õpilased omavad tööpassi või portfooliot  80%    

HEV õpilaste õpetajate ja rühmajuhatajate koolituste arv 2 3 3   

HEV õpilaste väljalangevus 10% 8% 5%   

Rahuldatud VÕTA taotluste arv 75% 80% 95%   

Koostöölepingute arv kõrgkoolidega 2 4 6   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Õpilaste tööpassi või portfoolio vormi väljatöötamine ja 
rakendamine 

x x x 
RE õppeosakondade juhatajad, 

karjäärikoordinaator 

HEV õpilastele õppetingimuste loomine 
x x x 

RE õppeosakondade juhatajad, 
õppekavahoidja 

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) x x x RE karjäärikoordinaator, õppeosakondade 
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reeglistiku täiendamine ning rakendamine juhatajad 

Arenguvestluste läbiviimine õpilastega x x x RE rühmajuhatajad 

Diferentseeritud õppe rakendamine 
x x x 

RE õppeosakondade juhatajad, 
õppekavahoidja 

Koostöö rakenduskõrgkoolidega õppekavade sidususe 
ja karjääriplaneerimise eesmärgil 

x x x 
RE karjäärikoordinaator, arenguosakonna 

juhataja 

Individuaalsete õppegraafikute rakendamine x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Raamatukogu fondi kaasajastamine x x x RE raamatukogu juhataja 

Alaeesmärk 1.3 Kutseeksami sooritanute arv tõuseb 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Kutseeksami sooritanud kutseõppeasutuse lõpetajate 
osakaal kõikidel erialadel 

53% 63% 70%  
 

PKHK on kutset andev organisatsioon koolis 
õpetatavatel erialadel 

  75%  
 

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Tunnustamise taotlemine kutseeksamikeskusena 
õpetatavatel erialadel 

x x x 
RE õppeosakondade juhatajad 

Kutseeksamite sooritamine õpilaste poolt x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Kutseeksami ja kooli lõpueksami ühildamine x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Alaeesmärk 1.4 Toimub elukestev õpe 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Täiskasvanute tööalasel koolitusel osalenute arv 
kutseõppeasutuses 

2350 2350 2350 RE/projektid  
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Töökohapõhises õppes osalevate kutseõppurite arv 12 12 12 RE  

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Pikaajalistele töötutele ja kutsehariduseta inimestele 
paindlike õppimisvõimaluste loomine (hanked) x x x 

RE täiskasvanuõppe osakond,  

Voltveti Koolituskeskus 

Lisakvalifikatsiooni, täiendus- või ümberõpet 
võimaldavate koolituste pakkumine lähtudes 
piirkondlikust koolitussituatsioonist. 

 x x 
RE täiskasvanuõppe osakond,  

Voltveti koolituskeskus 

Programmi KUTSE rakendamine x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Infopäevad, ümarlauad sotsiaalsete partneritega x x x 
RE õppeosakondade juhatajad 

Täiskasvanud Õppija Nädala üritused x x x 
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Täiskasvanute koolituse korraldajate ja koolitajate 
võrgustiku koostöö arendamine 

x x x 
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Täiendusõppe võimalustest lõpukursuste ja vilistlaste 
laialdasem teavitamine x x x 

RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja, 

Voltveti Koolituskeskuse juhataja 

Programm 25+ 

 
x x x 

RE õppeosakondade juhatajad 

Alaeesmärk 1.5 Kõik õppekavarühmad, millel toimub õpe on akrediteeritud 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Riikliku tunnustuse protsessi läbinud õppekavarühmade 
osakaal 

 

 

15% 65% 100%  
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Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Pilootprojekt kahes õppekavarühmas (majutamise ja 
toitlustamise; ehitus- ja tsiviilrajatised) 

x   
RE osakondade juhatajad 

Akrediteerimine teistes õppekavarühmades  x x 
RE osakondade juhatajad 

Õppekavahoidjate ja õppekavatöörühma juhtide töö 
koordineerimine 

x x x 
RE osakondade juhatajad 

Õppekavades hindamise muutmine õpiväljundi 
põhiseks ja selle rakendamine 

x x x 
RE osakondade juhatajad 

Alaeesmärk 1.6 Õpetajad on oma eriala tunnustatud professionaalid 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Eelneva õppeaasta jooksul täienduskoolituses osalenud 
PKHK õpetajate osakaal 

60% 80% 95%  
 

Kutseõpetajate arv, kes on stažeerinud 160 tundi 3 
aasta jooksul 

  100%  
 

Kutseõpetajate arv, kes on osalenud täienduskoolitusel 
160 tundi 3 aasta jooksul 

  100%  
 

Üldharidusainete õpetajate arv, kes on 5 aasta jooksul 
160 tundi osalenud täienduskoolitusel 

  75%  
 

Kutseõpetajate vastavus kvalifikatsioonile 90% 100% 100% 
  

Üldainete õpetajate vastavus kvalifikatsioonile 90% 100% 100% 
  

Kõik kutseõpetajad sooritavad oma õpetatavas aines 
kutseeksami 

  50% 
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Välja töötatud ning rakendatud e-õppe kursuste arv 20 15 16 
  

Välja töötatud ning rakendatud õpiobjektide arv 14 12 14 
  

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Töötajatele erialase täienduskoolituse pakkumine ja 
võimaldamine 

x x x 
RE juhtkond, õppeosakondade juhatajad, 

metoodik-haridustehnoloog 

Õpetajate osalemine erialavõrgustike töös x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Töötajate mentorluse programmi arendamine 
x x x 

RE juhtkond, õppeosakondade juhatajad, 
metoodik-haridustehnoloog 

Kutseõpetajate erialase stažeerimise võimaluste 
arendamine 

x x x 
 juhtkond, õppeosakondade juhatajad 

e-õppe kursuste ja õpiobjektide välja töötamine ning 
rakendamine 

x x x 
RE metoodik-haridustehnoloog 

Üldainete integreerimine kutseõppesse x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Õpetajad analüüsivad oma koolituse ja stažeerimise 
rakendatust õppetöös 

x x x 
RE õppeosakondade juhatajad 

Alaeesmärk 1.7 Tugi-, nõustamis- ja toetustesüsteemide arendamine 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Õpilaste väljalangevus kutsehariduse tasemeõppest 

 
15,0% 13,0% 12,0%  

 

Õpinõustamist ja/või õpiabi teenuseid kasutanud 
õpilased 

 

51% 55% 60%  
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Töötajate tugisüsteem on väljatöötatud 
  

100% 

 
 

 

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Õpinõustamise ja õpiabi teenuste võimaldamine kooli 
õpilastele 

x x x 
RE sotsiaalpedagoog, psühholoog, 

karjäärikoordinaator 

Karjäärinõustamise jt vajalike karjääriteenuste 
võimaldamine sisseastujatele ja õpilastele 

x x x 
RE karjäärikoordinaator 

Õpilasteatmiku koostamine x x x RE karjäärikoordinaator 

Ülekoolilised rühmajuhatajate infotunnid 2 korda aastas 
x x x 

RE õppe- ja nõustamisteenistuse juht, 
arenguosakonna juhataja 

Täiskasvanud õppijate nõustamine 
x x x 

RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja, 
Voltveti Koolituskeskuse juhataja 

Ladusam koostöö kooli ja kodu vahel x x x RE rühmajuhatajad 

Töötajate tugisüsteemi väljatöötamine x x x RE juhtkond 

2. Peaeesmärk 

Tunnustatud õppekeskkond toetab õppekavade elluviimist 

Alaeesmärk 2.1 Õppekorralduseeskirja täidetakse 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Õppekorralduseeskirja eiramisi kordades 30 20 15   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Õppekorralduseeskirja koolitus õpetajatele x x x RE arenguosakonna juhataja 
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Õppekorralduseeskirja edasi arendamine  x x x RE arenguosakonna juhataja 

Toimub ühtne ÕKE tutvustamise süsteem x x x RE osakondade juhatajad 

Alaeesmärk 2.2 Toimub järjepidev projektitöö, mille tulemusena projektide arv kasvab 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Rahvusvahelise mobiilsusega haaratud kutseõppurite ja 
õpetajate arv 

1% 5% 10%  
 

Rakendatud projektide arv 14 13 11   

Igal valdkonnal on partnerkool välismaal   100%   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Uute projektide rakendamine 

x x x 

Projektitaotluse
d SA Innovele 
ja SA 
Archimedesele 

osakondade juhatajad 

VANKER projekt x x x RE metoodik-haridustehnoloog 

Digitiigri koolituskeskuse projektitöö x x X  RE metoodik-haridustehnoloog 

Voltveti mõisapargi hooldamine ja  korrastamine (III – V) 
etapp  

x x x 
RE Voltveti Koolituskeskuse juhataja 

Külastusmäng Unustatud mõisad ja MTÜ Mõisakoolide 
ühenduse alaprojektid 

x x x 
RE Voltveti Koolituskeskuse juhataja 

Metsanädal Voltveti KK ja metskonnas x x x RE Voltveti Koolituskeskus 

Kirjanduslik-muusikalise kohaliku rõhuga 

ajastuhõnguline kultuuriprogrammi „Mõisalood Voltvetis“ 
x x x 

RE Voltveti Koolituskeskuse juhataja 
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väljatöötamine ja rakendamine koostöös kohalike 

seltsidega 

Majutusteeninduses Projekti TRANSPEDA and Folklore 

jätkamine ja lõpetamine. 
x x  

RE 

 

teenindusõppe osakond 

Projektide koordinaatori ametikoha loomine x   RE arenguosakonna juhataja 

WERT projektis osalemine x x  RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Õpirände projektide kirjutamine ja rakendamine 
x x x 

Projektitaotlus 
SA 
Archimedesele 

õppeosakondade juhatajad, 
juhtõpetajad, projektijuhid 

Igal valdkond leiab koostöö jaoks partnerkooli välismaal x x x 
õppeosakondade juhatajad 

Teadlik karjäärivalik tööturul x x  RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Alaeesmärk 2.3 Toimub järjepidev IKT arendus 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Arendatud ÕISi moodulite maht 3 6 9   

Koolil on valminud uus koduleht 100%     

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Õppeinfosüsteemi arendus vastavalt kooli vajadustele x x x RE arenguosakonna juhataja 

Uue kodulehe arendus x x x RE arenguosakonna juhataja 

IT vahendite uuendamine ja moderniseerimine x x x RE arenguosakonna juhataja 

Alaeesmärk 2.4 Niidupargi kompleks on ühtne ja terviklik 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Uue auto- ja metallitöökoja valmimine Niidupargis 100%     
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Kaasajastatud ühiselamukohtade osakaal koolis  100%    

Täiskasvanuõppe osakonnale on tagatud töö- ja 
õppekeskkond Niidupargi kompleksis 

100%    
 

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Niiduparki uue auto- ja metallitöökoja rajamine x   RE direktor, projektijuht 

Pärnu Lastekodu hoone renoveerimine PKHK 
õpilaskoduks 

x x  
RE direktor, projektijuht 

Ehituspolügooni rajamine välitöödeks  x  RE tehnikaõppe osakonna juhataja 

Mürataseme alandamine puidutöötlemise 
masinaruumides 

 x  
RE direktori asetäitja finants- ja haldusalal 

Kosmeetik-SPA hoolitseja salongi ettevalmistus ja 
loomine õpilaskodusse 

 x x 
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Õmblussalongi loomine klienditöödeks x x x RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Õmblusklasside planeerimine ja Niiduparki 
väljaehitamine 

x x x 
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Hooldustöötaja ja esmaabi praktikaklassi loomine 
töökojas 

x   
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Täiskasvanute täiendusõppeks 3 õppeklassi 
väljatöötamine s.h üks arvutiklass 

x   
RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Täiendusõppe töötajatele  kahe tööruumi kavandamine  x   RE täiskasvanuõppe osakonna juhataja 

Sportimisvõimaluste arendamine Niidupargis 
(suusabaas, liuväli) 

 x x 
RE direktori asetäitja finants- ja haldusalal, 

kehalise kasvatuse õpetajad 
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Alaeesmärk 2.5 Praktikavõrgustiku loomine tunnustatud ettevõtetest 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Tunnustatud ettevõtete arv 
  140   

Toimivate praktikavõrgustike arv 
  20   

Korraldatud tänuürituste arv ettevõtjatele igal aastal 
1 1 2   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Ettevõtete tunnustamine x x x RE õppeosakonna juhatajad 

Ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine x x  RE tehnikaõppe osakonna juhataja 

Korraldada „ümarlaudu“ ettevõtetega x x x RE tehnikaõppe osakonna juhataja 

Korraldada  konverents praktikavõrgustike teemal  x  RE tehnikaõppe osakonna juhataja 

Praktikaseminaride ja võrgustikuseminaride 
korraldamine 

x x x 
RE õppeosakondade juhatajad 

Praktikaettevõtete andmebaasi loomine ja täiendamine x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Tänuürituste korraldamine ettevõtjatele  x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Alaeesmärk 2.6 Voltveti Koolituskeskuse jätkuv arendamine 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Voltveti Koolituskeskus on välja arendatud terviklikuks  
  75%   

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Praktikaruumide väljaehitamine ait-tõllakuuri hoonesse 
 

x x RE Voltveti Koolituskeskus 
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Õppeaia rajamine   x RE Voltveti Koolituskeskus 

Kutse- ja täiendusõppeklasside sisustamine 
õppevahenditega 

x x x 
RE Voltveti Koolituskeskus 

Metsanduslike õppevahendite uuendamine   x x RE Voltveti Koolituskeskus 

Sepikoja hoone kohandamine hoiuruumiks aednikele x   RE Voltveti Koolituskeskus 

Lauakuuri lintsaeliini väljaehitamine ( välispartneritega 
ühiseks praktikabaasiks)  

 x  RE 
Voltveti Koolituskeskus 

Valge maja konserveerimine x  x RE Voltveti Koolituskeskus 

Voltveti KK kütteprobleemi lahendamine x x  RE Voltveti Koolituskeskus 

Peahoone katuse vahetus ja fassaadide renoveerimine  x  RE Voltveti Koolituskeskus 

Peahoones maalingute avamine ja siseremont x x  RE Voltveti Koolituskeskus 

Peahoone ruumide sisustamine  seminarimööbliga   x RE Voltveti Koolituskeskus 

Sotsiaalprojektide toel töötubade avamine valges majas 
ja sepikojas 

x x x 
RE Voltveti Koolituskeskus 

Voltveti Koolituskeskuse õpilaskodu tubade mööbliga 
varustamine (kapid, lauad, toolid jms), et tagada hostel- 
tüüpi ööbimisvõimalus 

x x x 
RE Voltveti Koolituskeskus 

3. Peaeesmärk 

Kooli lõpetajatel on hea maine 

Alaeesmärk 3.1 Lõpetajate erialane tööhõive on kõrge või nad jätkavad õpinguid 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Kutseõppe lõpetajate rakendumine tööturul 6 kuud 
peale kooli lõpetamist 

  72%  
 

Kutseõppe lõpetajate edasi õppijate % 10% 10% 15%   
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Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Karjäärinõustamise süsteemi välja töötamine ja 
rakendamine 

x x x 
RE karjäärikoordinaator 

Alaeesmärk 3.2 Kutsemeistrivõistlustel saavutatud tulemused paranevad 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Kutsemeistrivõistlustega haaratud erialade arv koolis 12 12 13   

Õpetatavates valdkondades kutsemeistrivõistlustel ja –

konkurssidel osalemise arv Eestis  100% 
100% 100% 

 
 

Õpetatavates valdkondades koolisisestel 

kutsemeistrivõistlustel osalenud õppurite arv 50% 60% 70%  
 

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg Rahastamise 

allikas 
Vastutaja 

2011 2012 2013 

Osalemine Eesti kutsemeisterlikkuse võistlustel x x x RE õppeosakondade juhatajad 

Koolisiseste kutsevõistluste korraldamine ja juhendajate 
ning õpetajate tunnustamine 

x x x 
RE õppeosakondade juhatajad 

Alaeesmärk 3.3 Tööandjad tunnustavad meie õpilasi 

Mõõdik 2011 2012 2013   

Tööandjate rahulolu kutseõppeasutuste lõpetajatega 

Kutsehariduse sotsiaalsete partnerite uuringu 
küsimusele „Kuivõrd saab Teie arvates kutsehariduse 
seisust üldiselt rääkides öelda, et kutseõppe kvaliteet 
on oluliselt paranenud“ positiivse vastuse andnud 
küsitletute osakaal 

60% 60% 60%  
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Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna konkursil 
osalemine 

  x  
 

Tegevused 
Tegevuse toimumise aeg 

Rahastamise 
allikas 

Vastutaja 

2011 2012 2013   

Õppeprotsessi kvaliteeditagamise vahendite 
arendamine (Eesti Kutseõppeasutuste 
Kvaliteediauhinna konkursil osalemine, koolide 
vastastikku õppimine, kvaliteedi parendamise alaste 
tegevuste juurutamine ja soodustamine) 

x x x 

RE arenguosakonna juhataja 

PR tegevuse plaanipärane arendamine (messid, 
infomaterjalid jt mainekujunduse tegevused), sh kooli 
tutvustava informatsiooni levitamine ja kajastus 
meedias, messidel osalemine, infomaterjalid jne 

x x x 

RE karjäärikoordinaator, avalike suhete 
juht, infospetsialist 

Tööandjate seas rahuloluküsitluste läbiviimine x x x RE kvaliteedijuht 

Ühisprojektid ja koolitused valdkondade 
sotsiaalpartneritega 

x x x RE õppeosakondade juhatajad 

 


