
Järvamaa Kutsehariduskeskus  

Tegevuskava 2021 
 

Õppe- ka kasvatusprotsess  
Alameesmärk 1.1 Koolis õpetatakse kvaliteetselt tööjõuturu nõudlust rahuldavaid erialasid, on paindlikud ja mitmekesise 
valikuga õppimisvõimalused elukestvaks õppeks. 
Valdkond Tegevus Vastutaja 

1.1.1 Uute erialade avamine ja 
õppekavade uuendamine, 
õppekavade koostamine 

vastavalt tööturu vajadustele 

Kinnisvarahaldur, tase 5  (Ehitus ÕKR),   
Lamekatusekatja, tase 3,  
Veekäitlusoperaatori, tase 5, õppekava uuendamine 

juhtõpetaja (Elektrienergia ja 
energeetika, Ehitus, 

Keemiatehnoloogia ja -
protsessid,Transpordivahendite 

juhtimine) 

Veokorraldaja-logistik, tase 4  kutsekeskhariduse baasil 180 EKAP,  
Laotöötaja , tase 4 kutsekeskhariduse baasil 180 EKAP,  
Veokorraldaja-logistik kutseõpe  90EKAP 

juhtõpetaja (Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, 

Logistika, Kaubandus ) 

Hooldustöötaja, tase 4 uuendamine juhtõpetaja (koduteenindus, 
majutamine ja toitlustamine, 

sotsiaaltöö ja nõustamine) 

1.1.2 Töökohapõhise 
õppevormi rakendamine 

olemasolevatel õppekavadel 

Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4; Laotöötaja, tase 5; Müügikorraldaja, tase 
5 

juhtõpetaja (Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, 

Logistika, Kaubandus ) 

Hooldustöötaja, tase 4, Puhastusteenindaja, tase 3 juhtõpetaja (koduteenindus, 
majutamine ja toitlustamine, 

sotsiaaltöö ja nõustamine) 

Mootorsõiduki tehnik tase 4 juhtõpetaja (Mootorliikurid, 
laevandus ja lennundustehnika) 

Teetöömasinajuht, tase 3; Kaldkatuseehitaja, tase 3; Plaatija, tase 4; Maaler, 
tase4; Elektrik, tase 4; Veekäitlusoperaator, tase 5; Biogaasijaama operaator, 
tase 5 

juhtõpetaja (Energeetika ja 
automaatika, Ehitus, 

Transpordivahendite juhtimine) 



Lüpsja, tase 3,4 juhtõpetaja (Põllumajandus (taime-
ja loomakasvatus) 

1.1.3 Ettevõtlikkust arendav 
õpikäsitus 

Äriplaanide koostamine, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine (jõululaat, 
sõbrapäev, ratsavõistlused jms) 

juhtõpetajad 

1.1.4 Praktikate korraldamine 
ja läbiviimine 

Praktikakohtade külastamine. Praktikadokumentatsiooni uuendamine. 
Ettevõtete koolitamine. Praktikakorralduse analüüsi vormi ülevaatamine. 

juhtõpetajad 

1.1.5 Täiendus- ja ümberõppe 
pakkumine ja korraldamine 
erinevatele sihtrühmadele 

TTK RKT ja PRIA tellimuste täitmine. Tasuliste koolituste kavandamine.  Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja, koolitusjuhid 

1.1.6 Rahvusvahelistumise 
strateegia elluviimine 

Õpirändel osalevad vähemalt 30 õpilast ja 19 õpetajat. 
Pakume võimalust 16 välisõpilasele teha praktikat Eestis ning kui leidub 
soovijaid, siis võtame vastu vähmalt 6 õpetajat või muud töötajat välisriigist.  
Rahvusvahelistest koostööprojektidest on käimas või algamas järgmised: 
Erasmus+ Development of environmentally-friendly (green) training for 
specialists in construction sector - Keskkonnasõbraliku (rohelise) 
koolitusmaterjalide väljatöötamine ehitussektori spetsialistidele 
Upgrading Trainers in Dual Vocational Training System- Töökohapõhise õppe 
praktikajuhendajate kompentenside tõstmine 
Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education. Küber tark – 
Küberjulgeoleku integreerimine kutsekeskharidusse 
WISE-Working in Soft Skills for Employment  
Elukestva õppe võtmepädevuste omandamine  koos kutseõppega 
UP 4 GREEN CONCRETE - Upskill Professionals FOR sustainable renovation plans 
for CONCRETE buildings  
Betoonhoonete säästlikuks renoveerimiseks vajalike professionaalsete oskuste 
suurendamine 

projektijuht, juhtõpetajad 

1.1.7 E-õppe arendamine 
Õpetamisel kasutatakse 
kaasaegseid õppevahendeid ja 
tehnoloogiaid 

E-õppe kursuste motivatsioonipaketi loomine 
Koolitusvõimaluste pakkumine 

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja, juhtõpetajad, koolitusjuhid 



1.1.8 Kutseeksamikeskuseks 
olemine näitab kvaliteetseks 
õppeks piisava infrastruktuuri 
olemasolu 

Kaubandus, Logistika, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus juhtõpetaja (Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, 

Logistika, Kaubandus ) 

Koduteenindus, majutamine ja toitlustamine   juhtõpetaja 
  (koduteenindus, majutamine ja 

toitlustamine, sotsiaaltöö ja 
nõustamine) 

Põllundus ja loomakasvatus juhtõpetaja (Põllumajandus (taime-
ja loomakasvatus)),Õppe- ja 
arendustöö üksuse juhataja 

Veterinaaria kutseõpetaja (veterinaaria) 

Kalandus praktikajuhendaja, Õppe- ja 
arendustöö üksuse juhataja 

Mootorsõidukitehnik juhtõpetaja (Mootorliikurid, 
laevandus ja lennundustehnika) 

Sotsiaaltöö ja nõustamine juhtõpetaja 
  (koduteenindus, majutamine ja 

toitlustamine, sotsiaaltöö ja 
nõustamine) 

Ehitus, veekäitlusoperaator, sisetööde elektrik, teedeehitaja, korstnapühkija, 
pottsepp-sell, biogaasijaama operaator 

juhtõpetaja (Energeetika ja 
automaatika, Ehitus, 

Transpordivahendite juhtimine) 

   

Alameesmärk 1.2 Õppijale on loodud kaasaegsed võimalused erialaseks ja isiksuslikuks arenguks 
Valdkond Tegevus Vastutaja 

1.2.1 Kutsevõistlused koolis 

Kutsevõistluste korraldamine koolis: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 
logistika, puhastus- ja kodumajandus, kokk, hobuhooldaja, teedeehitus, 
autotehnik, ehitus 

juhtõpetajad 

1.2.2 Vabariiklikud 
kutsevõistluste korraldamine 

Kutsevõistluste korraldamine: logistika, puhastusteenindus, HEV õppijate 
puhastusteenindus, Noortaluniku kutsevõistlus. Plaatijate mõõduvõtt, 
Talihooldusautojuhtide kutsevõistlus  

juhtõpetajad 



1.2.3 Vabariiklikel ja 
rahvusvahelistel 
kutsevõistlustel osalemine 

Kutsevõistlustel osalemine: 
Infotehnoloogia, logistika,kaubanduse, puhastusteenindus, HEV õppijate 
puhastusteenindus, kokk, müüja, müürsepp, plaatija, ehitusviimistleja, 
auotehnikute, noortaluniku kutsevõistlused  
Teedeehitaja eriala võistlus Soomes. 
Põllumajanduseriala rahvusvaheline võistlus AgrOlympics 
Eesti koolinoorte künnivõistlused, vabariiklik künnivõistlus  
Talihooldusautojuhtide kutsevõistlus  
Rahvusvaheline INTER CARSi Noormehaaniku kutsevõistlus 

juhtõpetajad 

1.2.4 Teised üleriigilised ja 
kohalikud sündmused 

Ratsavõistlused (neli aastas) kutseõpetajad, Õppe-ja arendustöö 
üksuse juhataja 

Autotehnikute võistlus juhtõpetaja (mootorliikurid, 
laevndus ja lennundustehnika) 

Noorhobuste ülevaatused kutseõpetajad, Õppe-ja arendustöö 
üksuse juhataja 

Kutsekoolide suvepäevade korraldamine Tugitalitus, Noortejuht 

Avatud talude päeval osalemine Õppe- ja arenudstöö üksuse 
juhataja 

Talihooldusautojuhtide kutsevõistlus  Juhtõpetaja 
(Ehitus ja tsiviilrajatised; 

Transporditeenused) 

1.2.5 Õpilasesindus 
Õpilasesinduse töökoosolekute korraldamine. Traditsiooniliste ürituste 
korraldamine. 

Tugitalituse juhataja 

1.2.6 Huviringid 
Jalgpall, võrkpall, näitering, tehnikaring Tugitalituse juhataja 

1.2.7 Õpilased välisprojektides 

Õpilaste erialapraktikale lähetamine: Ungari, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Küpros, 
kokku 15 õpilast (sõiduautotehniku, ehitusviimistleja, IT süsteemide 
nooremspetsialisti, logistiku abi, veokorraldaja, koka, hobuhooldaja ja 
loomaarsti abilise erialalt) 

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

juhtõpetajad, projektijuht 



1.2.8 Õpilastel  
edasiõppimisvõimalused 
kõrgkoolides 

Edasiõppimisvõimaluste tutvustamine Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja, juhtõpetaja 

   

Alameesmärk 1.3 Koolis on õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav nõustamis- ja tugisüsteem 
Valdkond Tegevus Vastutaja 

1.3.1 VÕTA- rakendamine 
Rakendatakse jooksvalt Tugitalituse juhataja, juhtõpetajad 

1.3.2 Erivajadustega õppijatele 
õppe korraldamine 
1.3.3 Tugiteenuste pakkumine 
1.3.4 Sotsiaalsete 
probleemidega õpilaste 
toetamine tõhusa 
individuaalõppe korralduse 
kaudu 

HEV õpilastele tugivajaduse väljaselgitamine, tugimeetmete määramine ja 
rakendamine. 
Koostöös Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega ja Töötukassaga esimese (koolisisese) ja 
teise astme tugiteenuse tagamine. 
Koostöö KOV sotsiaal- või lastekaitsetöötajatega. 
Individuaalõppekavade kohandamine 

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

Tugitalituse juhataja 

1.3.5 Varajane märkamine ja 
tegelemine õpilastega 
probleemide lahendamisel 

Õpetajate ja õppegruppide juhatajate koostöö Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

Tugitalituse juhataja 

   

Juhtimine ja eestvedamine  
Alameesmärk 2 Kooli juhtimine on tulemuslik   
Valdkond Tegevus Vastutaja 

2.1 Informatsiooni jagamine 
kooli liikmeskonnale (töötajad; 
õppijad) 

Kooli töötajate koosolekud toimumine vähemalt 2 korda aastas. Infot jagamine 
kooli kodulehel, EKIS-is, meililistides, osakondade koosolekutel 

Direktor 
Õppe- ja arendustöö üksuse 

juhataja 
Tugitalituse juhataja, 

arenguspetsialist, 
kantseleispetsialist 

2.2 Kvaliteedihindamine 
PRÕM kvaliteedihindamine (puhastusteenindus ja sotsiaaltöö) Õppe- ja arendustöö üksuse 

juhataja  
juhtõpetaja 



2.3 Uute kordade ja juhendite 
väljatöötamine ning vastavalt 
vajadusele olemasolevate 
täiendamine 

Õppekorralduseeskirja muutmine Direktor 

2.4 Õpilaste ja töötajate 
rahulolu-uuringud 

Rahulolu-uuringute läbiviimine: õpilased jaanuar-juuni, töötajad aprill-mai arenguspetsialist 

2.5 Liivimaa 
kutseõppeasutuste 
koostöövõrgustik 

Osalemine võrgustikus Direktor 

2.6 Töötajate tunnustamine 

Eesti asja ajaja, Aasta töötaja, Aasta õpetaja, Aasta tulemus, Aasta edukaim, 
Aasta võitja, Aasta õppija, Aasta heateo valimine. Tublide tegijate esitamine 
erinevatele auhindadele maakonnas ja vabariigis. 

Direktor 

   

Personalijuhtimine   

Alameesmärk 3 Kooli töötajaskonna hulgas toimivad elukestva õppe põhimõtted. Kooli töötajad on oma ala professionaalid 
Valdkond Tegevus Vastutaja 

3.1 Õpetajate professionaalne 
areng 

Osalemine koolitustel ja tasemeõppel. Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

3.2 Õpetajate erialane 
stažeerimine 

Kaja Marrandi, Karl Aru, Ulvi Martin, Kristjan Reino, Reet Jänes, Monika Linder, 
Eveli Volmre, Karin Õunap, Marika Kasvand, Gennadi Olonen, Ain Luik, Rein 
Rünne, Ivar Kohjus, Eiki Hansar, Lembit Kuhi, Maiu Roio, Reimo Ilves, Kaarel 
Piibeleht, Aili Kendaru, Eveli Laurson, Juri Vassiljev, Eve Rõuk 

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

3.3 Kooli muu personali 
koolitamine ja stažeerimine 

Osalemine koolitustel. 
Kristi Koit, Katrin Vreimann, Riina Muuga 

Direktor 

3.4 Töötajate arengut toetavad 
vestlused 

Arenguvestluste läbiviimine: struktuuriüksuste juhid veebruar kuni märts, 
juhtkond  struktuuriüksuste juhatajatega aprill- mai 

Direktor, Õppe- ja arendustöö 
üksuse juhataja, juhtõpetajad 

3.5 Kutseõpetajad sooritavad 
oma õpetataval erialal ja 
kutseõpetaja kutseeksami 

Kool kompenseerib kulu Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 



3.6 Töötajate õpiränne 

Helle Kilk, Külli Marrandi, Elo Kadastik, Marika Kasvand, Tõnu Taalimäe, Kuldar 
Okas, Reet Jänes, Maris Juul, Helen Aava, Gärt Oselin, Heleri Vallimägi, Riina 
Uuk, Eveli Laurson 

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja, projektijuhid, juhtõpetajad 

   

Koostöö huvigruppidega  
Alameesmärk 4 Huvigrupid on kaasatud kooli arendamisse. Koolil on head suhted avalikkusega 
Valdkond Tegevus Vastutaja 

4.1 Ettevõtjate ja kutseliitude 
esindajad kooli nõunike kogus 
ning nende kaasamine kooli 
strateegiate ja plaanide 
väljatöötamisse 

Ettevõtjate ja kutsealaliitude esindajate osalemine Direktor 

4.2 Huvigruppide kaasamine 
töörühmade ja komisjonide 
tegevusse 

Õppekavarühmade ümarlauadade korraldamine ja osalemine koos tööandjatega Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja  

juhtõpetajad 

4.3 Koostöö kutsealaliitudega 
Kutsealaliitude töös osalemine juhtõpetajad 

4.4 Koostöölepingud 
Koostööd reguleerivate raamlepingute (sh lepingud praktikate läbiviimiseks) 
sõlmimine 

juhtõpetajad 

4.5 Koostöö lapsevanematega 
Lapsevanemate koosolekute läbiviimine. Regulaarne suhtlemine Tugitalituse juhataja 

4.6 Praktikaettevõtete 
tunnustamissüsteem 

Praktikaettevõtete tunnustamine Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja, juhtõpetajad 

4.7 Kutsealane eelkoolitus 
Koolituse korraldamine: ringkäikude ja töötubade läbiviimine Projektijuht  

Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

4.8 Valikained põhikoolis ja 
gümnaasiumis 

Valmis pakkuma valikaineid põhikoolis ja gümnaasiumis Õppe- ja arendustöö üksuse 
juhataja 

4.9 Artiklid ja uudised, kooli 
tegevuste ja saavutuste 
operatiivne edastamine 

Artiklite ja uudiste kirjutamine ja avaldamine arenguspetsialist 



4.10 Traditsioonilised kooli 
sündmused 

EV 103 aastapäeva vastuvõtu, lõpuaktuste, südamekuu matka, suvepäeva, 
jõuluaktuse ja jõulupidude korraldamine 

Tugitalituse juhataja 

4.11 Kohtumised erinevate 
institutsioonidega 
(Töötukaasa, Järvamaa 
arenduskeskus, KOV jt.) 

Regulaarne kontaktide hoidmine. Mittestatsionaarse põhi- ja keskhariduse 
andmise ettevalmistamine 

Direktor 

4.12 Messid ja infopäevad, 
koolide külastused 

Messidel ja muudel sündmustel osalemine: sh. Maamess, EPA, Luige Maaelu 
Näituslaat, Intellektika, Noor Meister, Järvamaa Mess, Info-, töö- ja 
noortemessid Jõgeval, Kuressaares, Haapsalus, Raplas jms., Türi Lillelaat, HEVI 
mess. 
Koolide külastamine ja külastusgruppide vastuvõtmine 

arenguspetsialist 

   

Ressursside juhtimine   

Alameesmärk 5 Eelarveliste ja majandustegevuslike sh projektivahendite ressursside planeerimine on täpne ja kasutamine 
tõhus. Kasutusel on kaasaegne ja õppekavade vajadustest lähtuv õpi- ja töökeskkond 
Valdkond Tegevus 

Vastutaja 

5.1 Eelarve planeerimine ja 
järgimine 

Eelarve täitmise ülevaatamine nõukogus kantseleispetsialist-raamatupidaja 

5.2 Riiklike toetuste 
rakendamine (põhi-, eri-, 
toidu- ja sõidutoetused) 

Toetuste maksmine kantseleispetsialist-raamatupidaja 

5.3 Koolile vajalike kaupade ja 
teenuste soetamine 

Hankeplaani koostamine ja rakendamine kulujuht 

5.4 Kooli varade 
inventeerimine 

Inventuuri läbiviimine kulujuht 

5.5 Õppeprotsessis teenuste 
pakkumine 

Teenuseid on pakutud kvaliteetselt vastavalt õppeprotsessi käigule ja turu 
tingimustele.  

  

5.6 Kogukonda kaasavad 
sündmused 

Sündmuste korraldamisele kaasaaitamine (spordilaagrid jms) Tugitalituse juhataja 



5.7 Õpikeskkonna 
parendamine  
5.8 Kaasaegsed õppevahendid  
5.9 IT- süsteemid 

Särevere peamaja sisustamine. 
Õppe- ja IT vahendeid soetatakse vastavalt võimalustele 

Kulujuht  
 Direktor 

Õpikeskkonna parendamine toimub 
koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga 

remonditabeli alusel 

5.10 Majutuspinda vajavatele 
õpilastele majutusvõimalus 

Majutusvõimaluse pakkumine Kulujuht 
Õpilaskodu juhtaja-kasvataja 

5.11 Kooli söökla tagab 
toitlustusvõimaluse 

Särevere söökla üle viimine Särevere peamajja ja sisustamine.  
Õpilaste toitlustamine on tagatud. 

kulujuht 

5.12 Ohutu, esteetilise ja 
nõuetele vastava töökeskkond 

Territooriumi ja muude tehniliste taristu korrashoidmine kulujuht 

 


