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TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppekava nimetus
(nimetus eesti keeles) puhastusteenindaja abiline
(nimetus inglise keeles) cleaner assistant
( nimetus vene keeles) pomoshnik uborschitsa
Õppekava kood EHISes
128057
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVA
EKR 4
EKR 2
EKR 3
EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5
kutsekeskharidus
X
Õppekava maht (EKAP):

120 EKAP

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandard Puhastusteenindaja abiline, tase 2,
kinnitatud Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 7,
18.05.2017.a.
Kutseharidusstandard nr 130 26.08.2013.

Õppekava õpiväljundid:

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on
vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates
ettevõtetes ning klientide kodudes. Õpe loob valmiduse
toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused
elukestvaks õppeks.
Pärast õpingute lõpetamist õppija:
• täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid,
piiratud vastutusega tööülesandeid;
• viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab
tekstiile;
• kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid,
koristusaineid, hoiab korras oma töökoha;
• kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi
ja tuge;
• töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed;
• õpib nõustamisel ja suunamisel;
• juhendamisel hindab oma töö tulemusi;
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•

teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele
sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani
koostamisel;
• suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb
juhendamisel
toime
erinevates
sotsiaalsetes
keskkondades;
• teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi, oskab
juhendamisel kasutada internetti ja selle rakendusi
Õppekava rakendamine (sihtrühmad, õppevormid)
Põhihariduse nõudeta statsionaarne koolipõhine õppevorm hariduslike erivajadustega
õpilastele
Nõuded õpingute alustamiseks
Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad
Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava
Puhastusteenindaja abiline õpiväljundite saavutamist.
Kutseeksami sooritamine kohustuslik.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id): Puhastusteenindaja abiline, tase 2 vastavad kompetentsid
Spetsialiseerumisel Majutusasutuse toateenindaja, tase 2
vastavad kompetentsid
osakutse(d): puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid 80 EKAP( nimetus, maht, õpiväljundid)
1. Sissejuhatus õpingutesse 18 EKAP
2. Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP
3. Puhastamine ja koristamine 48 EKAP
4. Tekstiilide hooldamine 6 EKAP
5. Majutusasutuse toateenindus 5 EKAP
1.Sissejuhatus õpingutesse 18 EKAP
Õpiväljundid:
1. Mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu ning õppekorraldust.
2. Tutvub juhendamisel puhastus-, toitlustus- turismi- ning majapidamisteenuseid pakkuvate
ettevõtete ja nende tegevustega.
3. Teab töötervishoiu olulisemaid nõudeid.
4. Kasutab olulisemaid ühiskondlikke teenuseid igapäevases elu-, õppe- ja töökeskkonnas.
5. Kasutab oma vaba aega ennast arendavalt.
2.Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP
Õpiväljundid:
1. Mõistab karjääri planeerimise vajalikkust oma tööelus.
2. Mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende
rahuldamiseks.
3. Kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
4. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
3.Puhastamine ja koristamine 48 EKAP
Õpiväljundid:
1. Märkab tüüpilisemaid mustuseid, mille omadusi on talle selgitatud.
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2. Valmistab juhendamisel tööks ette koristustarvikud ja tolmuimeja; kasutab ja puhastab
juhendamisel koristustarvikuid ja tolmuimejat.
3. Kasutab juhendamisel koristusaineid.
4. Puhastab juhendamisel mööbli ja esemed, seinad ja põrandad lihtsamalt eemaldatavast
mustusest, kasutades vajaduse korral kaitsevahendeid.
4.Tekstiilide hooldamine 6 EKAP
Õpiväljundid:
1. Eristab heas korras ja hooldust vajavaid kodutekstiile ja riietusesemeid.
2. Kasutab kodutekstiilide ja rõivaste hoolduseks vajalikke vahendeid, pesupesemisaineid ja
kodumasinaid.
3. Peseb ja järeltöötleb kodutekstiile ja rõivaid.
4. Puhastab ja hooldab jalatseid.
5. Majutusasutuse toateenindus 5 EKAP
1.Eemaldab juhendamisel kasutatud voodipesu ning viib selle ettenähtud kohta. Kogub kokku
kasutatud vannitoa tekstiilid ning viib need ettenähtud kohta.
2. Juhendamisel asetab puhtad vannitoatekstiilid, kogub kokku kasutatud nõud ja
hügieenitarvikud ning viib need ettenähtud kohta vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale
Valikõpingute moodulid 40 EKAP ja nende valimise võimalused:
Valikmoodulid lähtuvad sihtrühma vajadustest ja ópikeskkonna spetsiifikast. Õpilasel on õigus
valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
1.Toitumine ja toitlustamine 16 EKAP
2.Kodumajanduse alused 9 EKAP
3.Kinnistu hooldamine 3 EKAP
4.Tekstiilitöö 3 EKAP
5.Värvus- ja kunstiõpetus 3 EKAP
6.Kehaline kasvatus 6 EKAP
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Kersti Laius
ametikoht: kutseõpetaja
telefon: +372 53453482
e-post: kersti.laius@tkak.ee
Märkused
Lisa 1. on esitatud Kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite
vastavustabel
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav kooli kodulehel
www.tkak.ee avalike dokumentide all.
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