
Järvamaa Kutsehariduskeskuse 2016. a tegevuskava täitmise
tulemusaruanne 2016

1. Hetkeolukord ja üldeesmärgi täitmine 

1.1.Üldeesmärk ja indikaatorite seire 
Kooli üldeesmärk: Luua Eesti elanikkonnale nende vajadustele ja võimetele vastavaid kvaliteetseid,
paindlikke ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalusi, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.

Tabel 1. 

Indikaator 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020

Siht Tegelik Sihttase
Üldeesmärgi indikaatorid (eeltäidab HTM)

1. Õppetöö katkestajate 
osakaal kutsekesk-
hariduses I aastal, % 

27,2 26 23,2 23 28,5 22 21 20 <20

2. Õppetöö katkestajate  
osakaal kutseõppes 
keskhariduse baasil I 
aastal, % 

11,4 44,8 22,9 32 35,4 30 28 26 <25

3. Õppetöö katkestajate 
osakaal kutsehariduses 
kokku, % 

20,2 25,5 22,3 <24 25,7 <23 <22 <21 <20

4. Kutsekeskhariduse 
nominaalajaga lõpetajate 
osakaal, % 

- 39,3
(20101)

36,4
(2011)

40 41,3 
(2012)

40 42 45 50

5. Kutseeksami edukalt 
sooritanute osakaal 
lõpetajatest, %

56,8 62,4 66,5 kasv 68,4 kasv >80 kasv >80

Eesmärkide täitmist toetavad taustamõõdikud (eeltäidab HTM)
6. Kutsehariduse 
lõpetanute keskmine töine 
sissetulek, eurot 
keskmiselt kuus

 -
(20082)

827
 (2009)

-
(2010)

-         -
(2011)

- - - -

7. Õpilaste ja õpetajate 
ametikohtade suhtarv 
kutseõppeasutuses

22,2 19,9 18,8 19 20,5 19 18 18 <20

8. Põhitegevuskulud 
õpilase kohta kutseõppes3 4286 4991 5553 - - - - -

9. Kutseõppeasutuste 
pinnakasutus, m² õpilase 
kohta

- - 63 - 52 - - - -

1 2010/11. õa vastuvõetud õpilased
2 2008. a lõpetajate sissetulek 2013. aastal. 
3 Haridussilmas alates 2017 sisse viidav definitsiooni muutus.



1.2. Indikaatorite seire analüüs 

1.2.1. Katkestamine ja nominaalajaga lõpetamine  (indikaatorid 1-4)
2015/16. õppeaasta katkestamise põhjuste analüüsi tulemusena muudeti 2016. aasta sügisest kooli 
juhtimis- ning tööstruktuuri. Rakendus mitu erinevat muudatust- muutusid vastutusvaldkonnad nii 
õpetuse sisu, kvaliteedi kui ka tugitegevuste osas. Kooli õpilaskonna toimetuleku eest vastutavas 
struktuuriüksuses hakkas tööle 6 töötajat, õppekavade arendamise ja rakendamise eest hakkasid 
vastutama juhtivõpetajad. Vähendamaks katkestamist esimesel aastal muudeti esimese kursuse õpe 
rohkem praktilisemaks ning mitmekesisemaks. Juhtivõpetaja ja õppegrupi juhataja  ülesanne lisaks 
üldisele toimetuleku tagamisele on korraldada ka käsunduslepingute alusel töötavate õpetajate ja 
õppijate vahelist kommunikatsiooni. Muudatuste mõju mõõdetakse 2017. aasta septembris, 
eeldatavasti katkestajate arv väheneb.

1.2.2. Kutseeksamite sooritamine ja lõpetajate hõive  (indikaatorid 5 ja 6) 
Kutseeksami sooritajate arv kasvab stabiilselt. Eksamiteks ettevalmistus ja korraldus on muutunud 
rutiiniks. Tegevused ja vastutusala on reguleeritud ning erilisi probleeme pole esinenud. Aastati 
esinevad tulemuste kõikumised õppekavade lõikes ei ületa kriitilist piiri. 2016. aasta lõpus tekkis 
teadmatus eksamite edaspidise toimumise osas. 
Lõpetajate tööhõive on majanduse stabiilsuse tõttu stabiilne.

1.2.3. Tõhususe näitajad (jooksevkulu, õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv, pinnakasutus jm)
Õpilaste arv ühe õpetaja ametikoha kohta sõltub paljuski asjaolust, et kooli tootmistööliste (söökla, 
õppemajand) tööülesannetesse kuulub ka õppijate praktilise õppe juhendamine. Mõlemat näitajat 
mõjutavad protsessid eelkõige Põltsamaa õppekohaga, kus õpivad väga väikese õpilaste arvudega 
õpperühmad.
Õpilaste ja õpetajate suhtarvu mõjutab oluliselt õppekava erisusest ja ohutusnõuetest tulenev vajadus 
õpetada väikestes gruppides või individuaalselt (näit hobuhooldaja, põllumajandus, metsanduse 
moodul, tõstukijuhi õpe).
Oluline pinnakasutuse vähenemine toimus koos investeeringute rakendamisega perioodil 2010- 2015
(näiteks Paides vähenes köetav pind ca 30%). Hiljem on õppepindade kasutust muudetud 
efektiivsemaks (näiteks ehitusmajas, seati sisse viimistluseriala õpperuum). Sellegipoolest on vastav 
näitaja suur, eelkõige ajaloolistel põhjustel.

1.3.Hinnang  kooli  panusele  elukestva  õppe  strateegia  eesmärkidesse,  sh
kokkuvõte arendustegevuste tulemuslikkusele:    

1.3.1.  Elukestva  Õppe  Strateegia  (EÕS)  5.  eesmärk:  Võrdsed  võimalused
elukestvaks  õppeks  ja  õppes  osaluse  kasv  (sh  kaasav  haridus,  HEV  õpilaste
toetamine, tugisüsteemi arendus)

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020
tegeli

k
siht

tegeli
k

siht tegelik siht tegelik siht siht

Õpingud katkestanute osakaal,
% 23 24 25,7 <25  <25  <23 ≤20



Õpilaste rahulolu-uuringu 
(ROU) peatüki Kindlustunne 
küsimuse keskmine hinne

3,72 >3,80 3,58 >3,85  >3,85  >3,85 >3,85

Individuaalsete õppekavade 
arv 9 15 15 >15  >15  >15 >15

Rahuldatud VÕTA taotluste 
arv 171 134   

Põhjuseta puudumiste osakaal 
% 63 59  72 57  53  52 <51

Täienduskoolituste kursuste 
arv 60 >65 142 >70  >80  >85 >90

       tellimuskoolituste 
(ettevõtte koostöös) arv 14  22       

Täienduskoolituste tundide 
maht, tundi 2616  6697       

Täienduskoolituste lõpetanute 
arv 582 >550 1449 >600  >650  >700 >730

     täienduskoolituse 
lõpetanud  töötute arv 53  110       

Täienduskoolituste lõpetanute 
osakaal alustajatest %

93 >90 96 >90  >90  >90 >90

Kavandatud 
tegevus ja 
oodatud 
väljund/indikaato
r

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad 
kooli vaates 
(kui on)

Kitsaskohad ja 
soovitused 
haridussüsteemi
vaates (kui on)

Varajane 
märkamine ja 
tegelemine 
õpilastega 
probleemide 
lahendamisel.
Õpingud 
katkestanute arv 
on vähenenud.

Koostöö 
lapsevanematega.

Õpingute katkestanute osakaal koolis 
tervikuna suurenes 23%-lt 25,7%-ni.
Õpilaste nimekirjast arvati välja õpilased, 
kes olid nimekirjas väga vanade 
õppevõlgadega ja ei osalenud õppetöös. 
Osa välja arvatud õpilasi asusid pärast 
vestlust tugisüsteemi töötajatega uuesti 
õppima kas samale või uuele erialale.

Õpiraskuste varaseks märkamiseks ning 
väljalangevuse ennetamiseks vestlesid 
sotsiaalpedagoog ja õpinõustaja kevadel 
kõikide kutsekeskhariduse 
esmakuruslastega ning selle tulemisena 
otsustas kool muuta juhtimis- ja 
tööstruktuur.
Väljalangevus on suve tõttu suur aastastel 
õppekavadel, mille rakendamist alustatakse
veebruaris. Selle vähendamiseks 
alustatakse õppetööd nendel erialadel 
sügisest (kalakasvatus).
Uue struktuuri ning vastutusvaldkondade 
rakendudes tihenesid vestlused 
õppevõlglastega ning sellesse kaasati 
rohkem aineõpetajaid.
Õppegrupi meeleolule ning 

Koolis on 
vähe 
täiskohaga 
ning palju on 
osakoormuse
ga ja 
käsunduslepi
nguga 
õpetajaid 
ning koostöö 
õpilase 
toimetuleku 
toetamisel on
kohati 
ebapiisav.

Koolil ei ole 
võimalik saada 
õigel ajal 
adekvaatset 
infot õpilaste 
erivajaduste 
kohta.
Koolil ei ole 
peale nn 
pehmete 
meetmete kuigi 
palju võimalusi 
vähendada 
puudumisi. 



Lapsevanem on 
informeeritud 
koolis toimuvast. 
Toimub koostöö 
kooli ja 
lapsevanema 
vahel, mis aitab 
vähendada 
väljalangevust.
 Toimunud on 
igasügisesed 
lastevanemate 
koosolekud.

meeskonnatunde tekkimisele mõjus hästi 
sügisese riigikaitselaagri korraldamine 
kutsekeskhariduse esmakursuslastele. 
Põllumajanduserialadele rakendati 
koostöös eripedagoogiga õpioskuste 
moodulit, mille tulemusena ei ole selle 
valdkonna õppegruppidest 
õppevõlgnevuste tõttu välja langenud 
ühtegi õppijat. Lisaks motiveeris 
põllumajanduserialade õpilasi võimalus 
saada traktoriload esimese kursuse lõpus.
Väljalangevus ning puudumine on muude 
kohustuste tõttu suurem kutseõppe 
õppekavadel. Selle muutmiseks on 
otsustatud ühe võimalusena rohkem 
rakendada töökohapõhist jm alternatiivseid
õppevorme.
Kutsekeskhariduses õppivate laste 
vanemate koosolekul osalejate arv ning 
informeeritus kasvab. 1. kursuse 
lapsevanemate koosolekul osales 62 
lapsevanemat 49 perest.
Kasvab ka igapäevane suhtlus: e-mailid, 
sotsiaalmeedia, telefon, kooli kutsumine. 
Struktuurimuudatusest tulenevalt on 
õppegrupi juhataja informeeritus õppijatest
paranenud ning see mõjutab ka 
lapsevanema informeeritust.
117 lapsevanemale saadeti tänukiri tubli 
lapse kasvatamise eest.
Tegevuste tulemusena on paranenud 
rahuolu õppegrupi juhatajalt nõu ja toetuse 
saamise kohta: (
http://jkhk.ee/media/Arengukavad/2016-
2020/ROU_kokkuvote_26.08.2016.pdf ) ja
loodetavasti paraneb see näitaja veelgi tänu
uuele struktuurile.

Lapsevanem 
ei soovi 
suhelda, 
lapsevanem 
on asendanud
vanemliku 
hoolitsuse 
rahaga.

http://jkhk.ee/media/Arengukavad/2016-2020/ROU_kokkuvote_26.08.2016.pdf
http://jkhk.ee/media/Arengukavad/2016-2020/ROU_kokkuvote_26.08.2016.pdf


Tugiteenuste 
pakkumine
Esimese 
(koolisisese) ja 
teise astme 
tugiteenus on 
tagatud koostöös 
Järvamaa 
Rajaleidja 
Keskusega ning 
see on aidanud 
paremini noori 
tulla toime 
õppetöös ja elus 
ning vähendanud 
väljalangevust. 

Rajaleidja keskuse ja Töötukassa 
spetsialistid  (eripedagoog, 
karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog, 
psühholoog) on osalenud karjääri mooduli 
ja õpioskuste mooduli tundides (PTA, PM-
15,PM41, KE31, TE31). 
Eripedagoogi kaasamine õpioskuste 
mooduli õpetamisel on avaldanud 
positiivset mõju.

Rajaleidja 
psühholoog 
pakub pigem 
õpiabi 
teenust, meie 
vajadus on 
kliiniline 
psühholoogi 
järele.

Rajaleidja 
keskused 
vajaksid 
psühholooge, 
kes tegeleb ka 
koolide 
töötajatega. 
Kutsekool 
peaks olema 
ametlikult 
Rajaleidja 
prioriteet.

Sotsiaalsete 
probleemidega 
õpilaste toetamine
tõhusa 
individuaalõppe 
korralduse kaudu.
Kohaldatud on 
individuaalõppek
avad, mis aitab 
vähendada 
väljalangevust.

Individuaalõppekavale minnes on põhjused
väga erinevad ja ca 50% ulatuses ei taga ka
see õpingute jätkumist.
Eelmisel õppeaastal kohaldati 
individuaalõppekavasid 19 õpilasele. Neist
kaks lõpetasid ja õpinguid jätkab kaheksa. 
Ülejäänud (9) langes ikkagi koolist välja. 

Õpetajate 
ülekoormatus
. 
Individuaalne
lähenemine 
on 
ressursimahu
kas.

Riigipoolne 
finantseerimine 
ei arvesta 
individuaalsete 
õppekavade 
kuludega.

VÕTA- 
rakendamine
Mitteformaalse ja
informaalse 
õppimise käigus 
omandatud 
teadmiste ja 
oskuste 
arvestamine 
õpiväljundite 
saavutamisel on 
suurendanud õppe
paindlikkust.

VÕTA rakendamine on rutiinne.
Suuremat tähelepanu vajab õpilaste 
eneseanalüüsioskuste arendamine koostöös
õppegrupi juhataja ja karjäärimooduli 
õpetajaga. 
Paindlikkusele aitab  kaasa juba eelnevalt 
omandatud õpiväljundite tõendamine 
õppijate ja õpetajate individuaalse 
suhtlemise ning hindamise kaudu.
VÕTA- taotluste arv seoses uute 
õppekavade rakendumisega ja 
individuaalse suhtlemise suurenemisega 
väheneb.

Seoses 
muutustega 
uutes 
õppekavades 
ei ole 
võimalik 
VÕTA-t 
enam 
harjumuspära
selt 
rakendada.

Täiendus- ja 
ümberõppe 
pakkumine ja 
korraldamine 
erinevatele 
sihtrühmadele 

Täienduskoolituste maht oli aasta jooksul 
väga suur. Kokku 142 kursust 6697 tunni 
ulatuses. Märgatavalt kasvas ka 
ettevõtetega koostöös tellimuste maht. 14 
kursuselt 22-ni. Koolituste 
tagasisideküsitluse põhjal olid enamus 
1449 lõpetanust koolitusega rahul. 
Loodame, et suudame ka edaspidi täita 
tööturu nõudlusele vastavaid ootusi.

Täiendkoolit
use ja 
päevaõppe 
koostöö 
korraldamine
.

Haridusasutuste
tegevusnäitajate
s, riigi tasandil, 
ei arvestata 
täienduskoolitus
te korraldamist. 



1.3.2.  EÕS  3.  eesmärk:  Elukestva  õppe  võimaluste  ja  töömaailma  vajaduste
vastavus  (sh   õppe  vastavus  tööturu  vajadustele,  ettevõtlusõpe,
praktikakorralduse  arendamine,  töökohapõhise  õppe  laiendamine,  OSKA
raportite soovitustega seotud tegevused)

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020

tegelik siht
Tegeli

k
siht

tegeli
k

siht tegelik siht siht

Riikliku koolitustellimuse täitmine 
% 91,8 92 95 92  92  93 94

Välja töötatud uute õppekavade arv 7  10       

Rakendatud uute õppekavade arv 14  4       
Tasemeõppesse sisenenud õpilaste 
arv õppeaastas 487

>47
5

555
>48

5
 

>50
0

 >500 >500

Töökohapõhises õppes osalevate 
kutseõppurite arv õppeaastas   14       

Tööle rakendumine, 6 kuud pärast 
lõpetamist % 69 >75 72 >75  >80  >80 >80

Edasiõppimine 6 kuud pärast 
lõpetamist % 14 >10 12 >10  >10  >12 >12

Kutseeksami edukalt sooritanute 
osakaal samal õppeaastal 
lõpetanutest, %

66,5
kas

v
68,4

kas
v

 >80  kasv >80

Koostööprojektides osalemine 2 2 7 2  2  3 4

Kavandatud tegevus 
ja oodatud 
väljund/indikaator

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad 
kooli vaates (kui
on)

Kitsaskohad ja 
soovitused 
haridussüsteemi 
vaates (kui on)

Uute erialade 
avamine, õppekavade
koostamine vastavalt 
tööturu vajadustele 
plaatija (tase 4), 
biogaasijaama 
operaator (tase 5), 
lüpsja (tase 3,4)

Riikliku õppekava muutumise tõttu koostati
ja rakendati kivi-ja 
betoonkonstruktsioonide ehitaja (tase 4) ja  
ehitusviimistleja (4) kutsekeskhariduslikud 
õppekavad.
Tööturu vajadustest lähtuvalt koostati ja 
rakendati teedeehitaja (4) 
kutsekeskhariduslik ning pottsepp-sell (3), 
plaatija (4) , sisetööde elektrik (3), 
teetöömasinate juht (3), 
põllumajandustöötaja-linnukasvataja (4), 
põllumajandustootja- 
küülikukasvatusspetsialist(5) ning 
tegevusjuhendaja (4).
Kool koostas veel 7 õppekava, kuid HTM 
neid ei registreerinud.

Õppekavade 
arendusprotsess 
on liiga pikk.
Õppekavade 
koostamise 
protsessis küsib 
Innove 
nõustamise eest 
tasu.



Koostatud ning kinnitamisel on 
veekäitlusjaama operaatori (5) õppekava.
Vastavalt OSKA raportis välja toodud 
tööjõu vajaduse prognoosile ja 
tulevikuarengute olukorrale näiteks 
sotsiaaltöö valdkonnas on kavas koostöös 
tööandjatega ja PRÕM projektiga pakkuda 
töökohapõhist õpet neljanda taseme 
tegevusjuhendajatele  ja koostada õppekava
ning rakendamine neljanda taseme tugiisiku
õppele.
Õppekavade koostamisel ja rakendamisel 
pöörab kool suuremat tähelepanu 
pädevustele, mis arendavad ettevõtlikkust 
ja infotehnoloogilisi oskusi.
Rahvusvahelise projekti raames koostati 
puhastusteenindaja (3) erialale 
valikmoodulid töötamiseks 
tervishoiuasutuses. 
Uut õppekavade rakendamine suurendas 
kooli sisse astunud õpilaste arvu.

Töökohapõhise 
õppevormi 
rakendamine 
olemasolevatel 
õppekavadel. 
Lüpsja (tase 3,4), 
teetöömasinate juht. 

Lüpsja töökohapõhise õppe rakendamisel 
lähtuti konkreetsest koolitusvajadusest 
töökohal ja sihtrühma vajadustest lähtuvalt 
viidi läbi koolitus. Tagasiside koolitusele 
väga hea. Töökohapõhine õpe suurendas 
kooli tuntust tööandjate hulgas (näiteks 
pärast õpet Väätsa Agro AS-s, avaldasid 
Rakvere piimaühistu ning OÜ Estonia 
nende soovitusel soovi analoogiliseks 
koolituseks.

Osalejate 
( ettevõtete ja 
nende töötajate) 
motivatsioon ja 
koli tegevuse 
korralduslikud 
küsimused.

Ettevõtete 
vähene huvi ja 
motiveeritus.

Ettevõtlikkust 
arendava õpikäsituse 
rakendamine. 
Koolilõpetajates on 
kujundatud 
ettevõtlikku hoiakut. 

Koostati valikmoodul Kaubakäitlemine ja 
kaubatundmine 16 EKAP IT-süsteemide 
nooremspetsialisti (4) õppekavale.
Kooli õpilased külastasid ettevõtlusnädala 
raames ettevõtteid.
Koolis lõimitakse ettevõtlikkusõpet 
tavaõppesse, näiteks 5. taseme 
põllumajandusõppe õppijad koostavad 
äriplaani, hobuhooldaja õpilased 
korraldavad üleriigilisi ratsavõistlusi.
Kool kavandab moodulite rakendamisel 
arendada ettevõtlikkust ja infotehnoloogilisi
oskusi.

Praktikate 
korraldamine ja 
läbiviimine. 

Praktikad on 
korraldatud ja 
läbiviidud vastavalt 
õppekavale 

Praktikad toimuvad vastavalt kinnitatud 
graafikule.
Kooli nõukogu arutas läbi ning kinnitas 
praktikate koondaruande, milles kirjeldati 
tulemused ja parendusvaldkonnad.
Praktika (sh ka välismaal) läbinud õpilased 
saavutasid ettenähtud õpiväljundid.
2016. aasta teisel poolel võeti suund  

Juhtõpetajad ei 
ole jõudnud 
külastada 
praktikaettevõtte
id.
Praktikaettevõte
te tunnustamise 
protsess on 



koostöö suurendamisele 
praktikaettevõtetega ja nende 
tunnustamisele.

ressursimahukas

Kutseeksamikeskuse
ks olemine.

Õppebaasid tagavad kutseeksami 
läbiviimise logistika, turismi-, toitlustus- ja 
majutusteeninduse, põllumajanduse, 
kalanduse, veterinaaria, transporditehnika, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja 
ehituse õppekavarühmas.
Eksami sooritamine harjumuspärases 
keskkonnas suurendab eksami 
tulemuslikkus. 

Tagasiside 
kutseandjatelt, 
et rahastamise 
vähenemisel 
loobutakse kutse
andjaks 
olemisest.

Puudub selge 
arusaam 
kutseeksamite 
tulevikust.

Koostööprojektid 
erialade 
arendamiseks 

Ülevaade projektitegevusest õsub kooli 
kodulehel : 
http://jkhk.ee/pages/projektid.php

1.3.3.  EÕS  4.  eesmärk:  Digipööre  elukestvas  õppes  (sh  digioskuste  arendamine,  õppe
digitaliseerimine jm) 

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020

tegelik siht tegelik siht tegelik siht tegelik siht siht
E-õppes käivitunud kursuste arv 9 1 10 >1  >2  >5 >5
Loodud e-õppe objektide arv 7 >10 6 >15  >15  >17 >20

Kavandatud tegevus 
ja oodatud 
väljund/indikaator

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad kooli 
vaates (kui on)

Kitsaskohad ja 
soovitused 
haridussüsteemi 
vaates (kui on)

Õpetamisel 
kasutatakse 
kaasaegseid 
õppevahendeid ja 
tehnoloogiaid. 
Koostatud e-
õppevara vastab 
kvaliteedinõuetele. 
Õpilaste õppetöö 
parem keskkond on 
loodud läbi e-
õpiobjektide ja 
õppematerjalide 

Eelnevatel aastatel on loodud suur hulk e- 
õppevara, käesoleval ajal toimub selle 
uuendus.
Osa õppevarast ei ole kasutusel, kuna tehti
projektis nn raha pärast. 
Paljud õpetajad kasutavad igapäevaselt 
tehnoloogilisi vahendeid ja vastavaid 
võimalusi, näiteks erinevate tootjate 
kodulehel olevaid tutvustavaid materjale.
Kasutusel on eriala rakendustarkvara 
kaubanduses, logistikas, autotehnikas, 
teedeehituses ja infotehnoloogias.
E-õppevara maht kasvab oluliselt majutus-
toitlustuse ja sotsiaaltöö valdkonnas pärast
rahvusvahelise projekti teostumist 2017.a 
sügisel.

Õpetajate 
tehnoloogiliste 
vahendite 
kasutamist on 
keeruline mõõta.
Infotehnoloogiliste
vahendite 
kasutamine on 
õpetajati väga 
ebaühtlane.

E-õppe arendamine. 
E-õppe pakkumine 
(e-kursus) annab 
parema ligipääsu 
haridusele.

Koolis on loodud komisjon, mis hindab e-
õppematerjalide ja e-kursuse kvaliteeti. 
Vaid komisjoni poolt kinnitatud e-õppe 
puhul arvestatakse õpetaja tasustamist 
kontakttunni alusel.



E-kursused, mis on varem valminud, 
avatakse vastavalt õppekavale.

Digivõimekuse 
arendamine

Digivõimekus on kaardistatud. Olukord on
sarnane teiste koolidega. Järgmises etapis 
planeeritakse edasisi tegevusi. Kool osaleb
e-Kutsekooli konsortsiumis, HITSA 
õppekavade rakenduskavade ja 
kutseeksamite digitaliseerimise aruteludes.

Puudub ressurss 
sihipäraselt 
võimalus soetada 
vajaminevat riist- 
ja tarkvara. Kool 
on suur (erinevaid 
hooneid palju) ja 
kulud selle tõttu ka
oluliselt suuremad 
võrreldes mõne 
teise, sarnase 
õpilaste arvuga, 
kooliga.

Riigiülese 
analüüsi 
üldistusaste on 
liiga kõrge 
juhtimisvõimeku
se ja taristu 
valmisoleku 
osas. 

1.3.4. EÕS 2. eesmärk: Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020

tegelik siht
tegeli

k
siht tegelik siht

tegeli
k

siht siht

Töötajate rahuolu- uuringu 
küsimusele tööaja korraldusest 
vastuste keskmine hinne

4,12 >4,00 4,25 >4,00  >4,00  >4,00 >4,00

Töötajate rahulolu-uuringu 
küsimusele info liikumisest 
vastuste keskmine hinne

3,89 >3,90 3,90 >3,95  >3,95  >3,95 >3,95

Koolitustel osalenud õpetajate % 
õpetajatest >60 >60 60,5 >60  >60  >60 >60

Töötajate rahuolu- uuringu 
küsimusele Rahulolu koolitustel 
osalemisega keskmine hinne

4,26 >4,10 4,21 >4,10  >4,10  >4,10 >4,10

Kutseõpetaja kutseeksami 
sooritanud õpetajate arv 1 5 1 5  6  4 5

Täiskasvanute koolitaja 
kutseeksami sooritanute arv 4 6 2 4  4  4 2

Kutseõpetajad, kellel on oma 
õpetataval erialal kvalifikatsioon, 
%

>90 >90 94 >90  >90  >90 >90

Töötajate rahuolu- uuringu 
peatüki Töötajate 
arenguvõimalused vastuste 
keskmine hinne

4,03 >4,00 3,98 >4,00  >4,00  >4,00 >4,00

Rahvusvahelise mobiilsusega 
haaratud õpetajate arv 15 >15 18 >20  >20  >20 >20

Kavandatud tegevus ja
oodatud 
väljund/indikaator

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad 
kooli vaates 
(kui on)

Kitsaskohad ja 
soovitused 
haridussüsteemi 



vaates (kui on)

Koolil on õppe 
läbiviimise õigus 13 
õppekavarühmas. 
Akrediteerimise 
hindamiskomisjoni 
ettepanekuid on 
analüüsitud ning 
juhtimisotsuste 
tegemisel arvestatud.

Kool õpetab 13 õppekavarühmas 
ning olemas on kõik vajalikud 
akrediteeringud. 2016. aastal taotleti 
elektrienergia ja energeetika ning 
sotsiaaltöö ja -nõustamise ( hetkel 
akrediteering 3 a) õppekavarühmade 
uut arkediteerimist .
Koostöös Vee-ettevõtete liiduga 
taotleb kool keemiatehnoloogia ja 
-protsesside õppekavarühma avamist.

Sagedased 
suuniste 
muutused 
(näiteks ÕKR 
jaotus, 
ministrite 
vahetus)

Uute kordade ja 
juhendite 
väljatöötamine ning 
vastavalt vajadusele 
olemasolevate 
täiendamine 

Rakendati uus põhimäärus, sellega 
seoses muudeti erinevaid kordasid 
(näiteks õppekorralduseeskiri).

Õpilaste ja töötajate 
rahulolu-uuringu 
läbiviimine.

Õpilaste rahulolu-uuringute 
läbiviimisel oli talvel lõpetavate 
kursuste osalemine vähemaktiivsem 
kuna põhiline vastamisperiood on 
märts-aprill. 2017. aastal alustatakse 
rahuolu- uuringutega jaanuaris. 
Rahulolu-uuringud on läbi viidud ja 
tulemusi tutvustatud, 
parendustegevused on kavandatud ja 
rakendatud 

Töötajate 
tunnustamine.
Tunnustamine on 
väärtustanud kooli 
töötajat. Aasta töötaja, 
Aasta õpetaja, Aasta 
võitja ja Aasta õppija, 
Aasta heategu on 
valitud. 

Kooli liikmete tunnustamise toimub 
õppekorralduseeskirja ja töötajate 
tunnustamise korra alusel.
Koolil on auraamat veebis: 
http://jkhk.ee/pages/auraamat.php 

Õpetajate 
professionaalse arengu
toetamine.

Koolil on kinnitatud koolituskava, 
kus on planeeritud töötajate 
sisekoolitused, 
võrgustikuseminaridelt saadavad 
koolitused, võimalusel erialased 
koolitused ja stažeerimised. On 
käivitunud sisekoolituste süsteem.
Kool toetab õpetajate osalemist 
tasemekoolitustel.

Koolitusplaan
i koostamisel 
ei ole ette 
teada enamuse
koolituste 
toimumine. 

HTM haldusala 
poolt pakutavate
koolituste 
planeerimine.

Õpetajate erialane Koolil on kinnitatud stažeerimise Ettevõtted 

http://jkhk.ee/pages/auraamat.php


stažeerimine. 
Stažeerimine hoiab 
õpetajat kursis tööturu 
nõuete ja 
tingimustega. 
Vähemalt iga kolme 
aasta järel stažeerib 
kutseõpetaja 
ettevõttes.

kord .
2016. aastal käis stažeerimas 7 
kutseõpetajat.
Käsundus- ja osaliselt ka 
töölepinguga töötavad õpetajad on 
reeglina ettevõtjad ning see tõstab 
õppe kvaliteeti ning lisab väärtust 
praktilisele õppele.

küsivad õpetaja 
stažeerimise 
juhendamise 
eest tasu.

Kutseõpetajad 
sooritavad oma 
õpetataval erialal ja 
kutseõpetaja 
kutseeksami.
Töötajad on oma ala 
professionaalid 

Kutseeksamite sooritamine on on 
õpetajaskonna poolt aktsepteeritud.
2016. aastal sooritas eksami 3 
õpetajat. Eksamiks hakkas 
valmistuma 6 õpetajat ( eksam 
sooritatakse 2017 või 2018).

Õpetajate 
ajapuudus.

Töötajate õpiränne. 
Rahvusvaheline 
mobiilsus on aidanud 
kaasa õpetajate 
professionaalsele 
arengule ning 
võimaldanud tugineda 
õpetamisel 
rahvusvahelisele 
kogemusele. 

2016. aastal Erasmus+ ei rahastanud 
õpetajate õpirännet. Samas on paljud 
(2016- 13) õpetajad käinud erinevate 
rahvusvaheliste koostööprojektide 
raames välismaal ning saanud juurde 
kogemusi oma erialal. 

Erasmus+ 
õpilaste 
õpirände projekt
ei toeta 
õpetajate 
osalemist  
projektis. 
Õpetaja 
osalemine 
lihtsustaks 
õpilase 
kohanemist ning
ECVET 
põhimõtete 
rakendamist.

1.3.5. EÕS 1. eesmärk: Muutunud õpikäsitus (sh planeeritud tegevused
õppekavaarenduses) 

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020
tegeli

k
siht tegelik siht tegelik siht

tegeli
k

siht siht

Koolisiseste kutsevõistluste
korraldamise arv õppaastas 9 10 10 10  11  12 14

Vabariiklikel 
kutsevõistlustel osalenud 
õppurite arv õppeaastas

27 >30 41 >35  >35  >35 >35

Vabariiklike kutsevõistluste
korraldamise arv, 
õppeaastas

3 4 4 4  4  4 4

Rahvusvahelise 
mobiilsusega haaratud 
kutseõppurite arv, 
õppeaastas

20 20 20 25  25  >25 >25



Õpilaste rahulolu- uuringu 
peatüki Õppetöö 
tingimused  küsimuste 
vastuste keskmine hinne

4,01 >4,00 3,92 >4,00  >4,00  >4,00
>4,0

0

Õpilaste rahulolu- uuringu 
peatüki Õppetöö korraldus 
küsimuste vastuste 
keskmine hinne

3,56 >3,60 3,56 >3,70  >3,70  >3,80
>3,8

0

Õpilaskonna arendamiseks 
koostatud projektide arv 1 1 1 1  1  1 1

Huviringide arv 8 >8 8 >8  >8  >8 >8
Huvitegevuses osalevate 
õpilaste arv 151 >150 153 >150  >150  >150 >150

Kavandatud 
tegevus ja oodatud 
väljund/indikaator

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad 
kooli vaates 
(kui on)

Kitsaskohad 
ja soovitused 
haridussüstee
mi vaates 
(kui on)

Kutsevõistluste 
korraldamine 
koolis 

Koolis on korraldatud kutsevõistlused järgmistel 
erialadel: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia,
logistika, puhastus- ja kodumajandus, 
põllumajandustöötaja, hobuhooldaja, 
teedeehitus, transporditehnika, ehitus.
Kutsevõistluste korraldamine on andnud 
õpilastele võimaluse võrrelda oma teadmisi ja 
oskusi teistega.
Avatud uste päeval toimuvad võistlused annavad
kooli külastajatele võimaluse paremini tutvuda 
erialaga.

Vabariiklikel 
kutsevõistlustel 
osalemine.

Osalemise 
tulemusel saab 
võrrelda õpilaste 
taset vastaval 
erialal.

Kutsevõistlustel osalemine oli edukas.
Logistika kutsevõistlustel võideti 1. ja 2. koht., 
puhastusteenindaja tavaõppes 3. koht ja HEV 
õppijate hulgas 3.koht. 
Noortaluniku võistlusel saavutati 1.-3. koht, 
müügikorraldaja 2. koht ärieriala 3. koht, 
autotehnikute võistlusel 2. koht müürseppade 
võistlusel 5.koht, plaatijate võistlusel 6. koht, 
kokkade võistlusel 3. koht.
Vabariiklikel koolinoorte künnivõistlusel 
saavutati 2 ja 3 koht.

Teiste üleriigiliste 
ja kohalike 
sündmuste 
korraldamine 

Esimest korda korraldati plaatijate üle-eestiline 
kutsevõistlus.
Kool korraldas vabariikliku puhastusteenindaja, 
logistiku ja noortaluniku kutsevõistluse.
Kool on erinevate ratsavõistluste toimumise 
koht.
Kõikide võistluste organiseerimisel osalevad 
kooli õpilased.
Mainekujundusprojektina oleme viimastel 
aastatel korraldanud Türi lillelaadal VIP 



viievõistlust kus kuulsad inimesed võistlevad 
viiel maaelu puudutaval alal.
Üleriiklike kutsevõistluste ning muude 
sündmuste korraldamine tõstab kooli mainet ja 
professionaalsust.

Õpilaste kaasamine
välisprojektidesse.
Osalenud õpilaste 
arv.

Õpilaste praktikavõimalused välisriikides on 
andnud õpilasele nii erialaseid kui isiklikke 
kogemusi ning sotsiaalseid oskusi. Paranenud on
õpilaste konkurentsivõime tööturul. 
Õpirände projektist saab ülevaate kodulehel: 
http://jkhk.ee/pages/projektid/opiraendeprojektid
.php

Huviringide 
korraldamine 
Huviringid on 
andnud õppijatele 
võimaluse 
paremaks vaba aja 
sisustamiseks ja 
isiklikuks 
arenguks.

Huviringides osalemine on andnud võimaluse 
õpilastel sisustada vaba aega, õpetanud aja 
planeerimist ja arendanud sotsiaalseis oskusi. 
Edukalt tegutsesid tehnikaring ning 
võrkpalliring, edukalt esindati kooli kutsekoolide
võrkpallivõistlustel. 
Särevere õppekohas lisandusid korvpall ja 
näitering, Paides näitering.
Käivitunud on puutööring Säreveres.
Sügisel tuli noorte esindus esimeseks Liivimaa 
koolide sügismängudel.

Rahapuudus Rahastamism
udel ei 
arvesta kooli 
asukohast 
sõltuvaid 
kohustusi 
tegeleda 
õpilastega 
ööpäevarings
elt.

Parimatel õpilastel
edasiõppimisvõima
lused 
Edasiõppimisvõim
alused aitavad 
õpilastel tõsta 
õpimotivatsiooni. 

On sõlmitud koostöölepped Tallinna 
Tehnikakõrgkooliga, Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkooliga, Eesti Maaülikooliga, 
Ypäjän Hevosopistoga. Koostöölepinguid ning 
nende võimalusi tutvustatakse õpilastele igal 
aastal.

1.3.6. Muu koostöö huvipooltega ja panus piirkonna arengusse

 Mõõdik
2015 2016 2017 2018 2019 2020
tegeli

k
siht

tegeli
k

siht tegelik siht
tegeli

k
siht siht

Tunnustatud praktikaettevõtete 
arv 7 >30 16 >40  >50  >60 >70

Kutsealases eelkoolituses 
osalenud õpilaste arv 152 >170 189 >170  >170  >170 >170

Ümarlauad tööandjatega ja 
ettevõtetega, arv 7 >8 13 >8  >10  >10 >10

Kutsealaliitude töökoosolekutel
osalemise arv õppeaastas  22 >10 24 >12  >12  >12 >12

Õpilaste rahulolu- uuringu 
peatüki Kooli maine küsimuste 
vastuste keskmine hinne

3,79 >3,75 3,79 >3,80  >3,85  >3,90 >3,90

http://jkhk.ee/pages/projektid/opiraendeprojektid.php
http://jkhk.ee/pages/projektid/opiraendeprojektid.php


Õpilaste rahulolu-uuringu 
peatüki Rahulolu ja 
soovitamine küsimuste vastuste
keskmine hinne 

3,93 >3,85 3,92 >3,90  >3,90  >3,90 >3,90

Kooli tuleb õpilasi kõigist 
maakondadest             14 15 15 15  15  15 15

Kavandatud tegevus ja 
oodatud 
väljund/indikaator

Ellu viidud tegevus ja saavutatud 
väljund/indikaator

Kitsaskohad kooli
vaates (kui on)

Kitsaskohad ja 
soovitused 
haridussüsteemi
vaates (kui on)

Praktikaettevõtete 
tunnustamissüsteemi 
rakendamine.

Tunnustussüsteemi 
rakendamisel on 
toimunud koostöö 
tööandjatega praktikate 
paremaks 
korraldamiseks. On 
tagatud 
praktikakorralduse 
kvaliteet.

Praktikaettevõtete tunnustamine on
andnud koolile praktikate 
kvaliteedi tõusu, tunnustamisega 
jätkatakse. Üle hinnati protsessi 
kiirust.
2016. aastal tunnustati 16 
ettevõtet.

Kutsealase eelkoolituse 
läbiviimine.

Eelkoolitus on läbi 
viidud kõigile Järvamaa
8. klassi õpilastele ning 
teistele koolidele ja 
klassidele, kes on 
huvitatud. 

Järvamaa on üks kahest 
maakonnast, kus kutskeskhariduse 
tasemel õpib rohkem õpilasi kui 
maakonna gümnaasiumiastmes 
kokku. Selle üheks põhjuseks on 
kutsealase eelkoolituse traditsioon.
Tegevust jätkatakse.

Kool esitas 
kutsealase 
eelkoolituse 
tegevuste 
mitmekesistami
seks 
mainekujundus
projekti. 
Eksperdid 
laitsid idee 
maha.

Kutsealaliitude töös 
osalemine.

Kutsealaliitude töös 
osalemine on andnud 
vahetu tagasiside eriala 
arengusuundadest. 
Osaletud on koolis 
õpetatavatele erialadele 
vastavates 
kutsealaliitude töös. 

Kool osaleb kõikide talle oluliste 
kutsalaliitude töös. Aktiivsemalt 
toimub koostöö MTÜ-ga Eesti 
Pottsepad, PROLOG-i, Eesti 
Põllumeeste Keskliidu Asfaldiliidu
ning vee- ettevõtete liiduga.

Ümarlauad 
tööandjatega ja 
ettevõtetega.
Õppekavad ja 
õppekorraldus vastavad

Õppekavade arendamisel 
suheldakse alati vastavate 
huvigruppidega.
Osade õppekavade (näiteks 



töömaailma 
vajadustele.

loomaarsti abiline, kalakasvataja) 
arendamine ja rakendamine 90% 
ulatuses ainult koostöös 
huvigruppidega.

Kohtumised erinevate 
institutsioonidega 
(Töötukaasa, Järvamaa 
arenduskeskus, KOV 
jt.).
On suurenenud õpilaste 
teadlikkus tööturule 
sisenemise 
võimalustest, 
õppekavade 
arendamisel on 
arvestatud piirkonna 
vajadustega.

Kohtumised töötukassa 
esindajatega on regulaarsed ning 
koostöö hea- 2016. aastal võitis 
kool parima partneri tiitli.
Peale kooli juhtimisstruktuuri 
muutmist kasvas oluliselt 
kontaktide arv ettevõtjatega. 
Näiteks selle tulemusena on 
ehituse erialal paranenud õppetöö 
kvaliteet ning arusaam 
töömaailmast.

Valikainete õpetamine
põhikoolis ja 
gümnaasiumis.
Valikainete läbiviimine 
annab õpilasele 
teadmisi kutsehariduse 
valdkonnast ja 
võimalusest õppida 
kutset.

Kool pakub Nurme kooli õpilastele
aastast praktiliste erialaste 
teadmiste õpet koduteeninduses, 
ehituses ja põllumajanduses.
Nurme kooli õpilaste olemasoluga 
on harjutud ning see kasvatab 
õppijate sallivust.

2. Teiste olulisemate arengute kirjeldus

Järvamaa gümnaasiumivõrk on korrastamata.  Maakonnas  on 6 gümnaasiumi,  mida on selgelt
palju.  2017. aasta jaanuaris  muutus  kutse- ja gümnaasiumihariduse integreerimise perspektiiv
ning seetõttu on kooli ees suur väljakutse leida ruumidele kasutust.

Riigi kutsehariduslike koolide ümberkorralduste tulemusena liideti Järvamaa Kutsehariduskeskus
ning  Põltsamaa  Ametikool.  HTM  otsus  jätkata  Põltsamaa  õppekoha  tegevusi  mõjutas  kooli
efektiivsusnäitajaid ning rahaliste vahendite ebaotstarbekat kasutamist. 

3. Kokkuvõte ja ettepanekud arengukava ja/või tegevuskava muutmiseks 

Järvamaa Kutsehariduskeskus läbis 2016. aasta arvestades edukalt ning vaatamata muutustele on
enamus eesmärke täidetud.

Põhilise  tugevusena  märgib  kool  ära  sisseastujate  arvu,  kutseeksamite  sooritamise  ja
kutsevõistlustel osalemise/korraldamise edukuse ning projektitegevuse.

Täiskasvanute täienduskoolituse tulemused on samuti paremad, kui 2015. aastal.

Kõige olulisem väljakutse koolis on õpingute katkestamine vähendamine.

Arengut takistavateks teguriteks on ressursside piiratus.



Arengukava muutmise taotlus esitati HTM-le 2016. aasta detsembris. Tegevuskava muudab kool
jooksvalt vastavalt vajadusele arengukava eesmärkide piires.


