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Täienduskoolitusasutuse 
nimetus 

MTÜ Võluvõru 
reg. nr 80340170 

Õppekava nimi PRAKTILISE KORISTAMISE PÕHITÕED 

Õppekavarühm Koduteenindus 

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes tundides) 

16 AK tundi  

Sihtgrupp Kõik, kes soovivad täiendada oma teoreetilisi teadmisi ja arendada 
praktilisi oskusi. Inimesed, kes soovivad omandada uusi 
puhastusteeninduse alaseid teadmisi.  

Õppe alustamise tingimused Puuduvad 

Õppe eesmärk Koolituse läbinu oskab koristada eesmärgipäraselt ja tulemuslikult, 
kasutades vastavalt mustuse liigile efektiivseid puhastusmeetodeid, 
koristustarvikuid. Oskab valida sobivaid koristusaineid ning töötada 
ergonoomiliselt ja turvaliselt.  

Õpiväljundid Teab eesmärgipärase koristamise põhimõtteid.  
Oskab töötada aseptikast lähtuvalt. 
Oskab teha valikuid erinevate puhastusmeetodite valikul – kuiv, 
väheniiske, niiske, märg vastavalt määrdumise astmele. 
Teab puhastusainete liigitust pH alusel, oskab neid kasutada ohutult 
lähtudes mustuse liigist. 
Teab ja oskab kasutada olulisemaid koristustarvikuid. 
Oskab kasutada ja hooldada mikrokiust koristuslappe, -moppe. 

Õppesisu Mustus ja selle liigid. 
Vesi koristuses. 
Puhastusainete liigitus pH alusel, nende kasutamine. Doseerimise 
olulisus. 
Enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine  ja hooldamine. 
Mikrokiud koristuslapid, kasutamine ja hooldus. 
Puhastusmeetodid – kuiv, väheniiske, niiske ja märg. Valiku 
põhimõtted. 
Pinnakattematerjalide lühitutvustus. 
Ergonoomilised töövõtted. 

Õppemeetodid Loeng ja praktiline õpe koolitusklassis. Õppesisu teemadele 
vastavalt koostatud jaotusmaterjalid. 

Iseseisev töö Puudub. 

Õppematerjalide ja – vahendite 
loend 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid vastavalt õppesisule 
(paberkandjal ja/ või elektroonselt). Erinevad koristustarvikud: 
mikrokiust koristuslapid, -mopid, varred, klaasipuhastustarvikud, 
harjad ja muud abivahendid, erinevad puhastusained, 
pinnakattematerjalide näidised. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 

 Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest; 

 Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis. 

 Hindamismeetodid ja – kriteeriumid: 

http://www.voluvoru.eu/
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Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise 
vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt 
püstitatud hindamiskriteeriumitele. 
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. 
Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande 
lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. 
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt 
positiivse hinnangu. 

Kursuse läbimisel väljastatav 

dokument (tunnistus või 

tõend). 

 Tunnistus- kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

 Tõend- kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija 
võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl 
osaliselt. 

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja 
töökogemuse kirjeldus. 

Koolitajad omavad kõrgharidust ja puhastusteeninduse valdkonna 
õpetaja kutset. Puhastusteenindaja II, puhastustööde juht, tase 5. 
Täiskasvanute koolitaja tase 6.  

Õppemaksu  tasumise kord  ja 
tähtaeg 

Koolituse eest tasumine toimub vastavalt esitatud arvele sellel 
viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-posti või posti teel. Kui 
ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb arve tasuda hiljemalt 5 päeva enne 
koolituse algust. Kui õpilane ei ilmu koolitusele ja ei teavita sellest 
koolituskeskust, siis õppemaksu ei tagastata. Samuti ei tagastata 
õppemaksu koolituse poolelijätmisel, kuid pakutakse võimalust 
kursus lõpetada mõnes järgmises avatavas rühmas. 

Õppekorralduse alused https://www.voluvoru.eu/vorumaa-
rahvaulikool/oppekorralduseeskiri/ 
 

Vaidluste lahendamise kord Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 
saavutata, lahendatakse vaidlused kohtus. 

Õppekeskkonna kirjeldus https://voluvoru.eu/meist/teenused/ 
 

Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://www.voluvoru.eu/vorumaa-
rahvaulikool/kvaliteeditagamise-alused/ 
 

Õppekava kinnitamise aeg: 01.06.2019 

Õppekava uuendamise aeg: 15.08.2022 
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