
Täiendkoolitusasutuse 
nimetus

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool (registrikood  
80567399, majandustegevusteate number 218111)

Õppekava nimi KODUKORISTUSE PÕHITÕED: kaasajastamine ja  
praktiliste võtete õppimine

Õppekavarühm 1011 Koduteenindus

Õppe kogumaht 6 t, sh 4 t auditoorset ja 2 t praktilist õpet.

Koolituse sihtgrupp Isikud,  kes  soovivad  kaasajastada  ja  kergendada
kodu puhastamist.

Õppe alustamise tingimused Puuduvad

Õppe eesmärk Koolituse tulemusena teab õppija koristamise kõige
olulisemaid põhitõdesid, oskab oma tööd planeerida
ja sooritada vastavalt soovitud tulemusele.

Õppekava koostamise 
alused

Puhastusteenindaja  tase  3  kompetentsid  B.2.1  –
B.2.3 ja läbiv kompetents B.2.6.

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 Mõistab eesmärgile suunatud koristamise 
põhimõtteid;

 Teab enamlevinud koristustarvikuid ja nende 
kasutusala;

 Teab erinevaid koristusmeetodeid;
 Teab, kuidas kasutada ja hooldada mikrokiust

koristustekstiile.

Õppe sisu Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 Koristamise eesmärk;
 Koristustekstiilid ja nende hooldus;
 Enimkasutatavad koristustarvikud.
 Puhastusmeetodid ja nende kasutamine 

koristamisel;
 Praktilised tööd – töö kaasaegsete 

koristustarvikutega, ergonoomiline 
puhastamine

 Millele pöörata tähelepanu kodude koristuses?

Õppemeetodid Auditoorne ja praktiline õpe. Õppe käigus toimuvad 
loengud, diskussioonid ja praktilised tööd.

• Auditoorne õpe 4 tundi: loeng, videote 
vaatamine ja analüüsimine jm.

• Praktiline  õpe  2  tundi–  koristustarvikute
kasutamine, põranda ja WC puhastamine.

Õppematerjalid Kirjalikud materjalid,  kaasaegsed koristustarvikud ja
ained, lähtuvalt  vajadustest.

Hindamismeetod Puuduvad



Nõuded õpingute 
lõpetamiseks

Õppija on osalenud õppetöös.

Iseseisev töö Puudub

Kursuse läbimisel väljastatav
dokument

Tõend,  kui  õppija  võttis  osa  õppetööst  ja
väljastatakse vastavalt läbitud teemadele

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni või 
õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Juta Mõts – pikaajaline puhastusteenindajate 
koolitaja, Umapuhastus OÜ juhatuse liige, 
Kinnisvarateenindus OÜ kvaliteedi- ja koolitusjuht
Kutsetunnistused: 
puhastusteenindaja II (EKR tase 4), - 084017 
ja täiskasvanute koolitaja, tase 6  - 127314.

Õppemaksu tasumise kord ja
tähtaeg

Õppemaks  tasutakse  enne  kursuse  algust  esitatud
arve alusel või maksegraafiku alusel.

Õppemaksu tagastamise 
alused ja kord

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust
alustada  või  koolitusel  edasi  osaleda,  tuleb  sellest
viivitamatult  teavitada  Põlvamaa  Rahvaülikooli
kontaktisikut e-kirja või telefoni teel vähemalt kaks (2)
tööpäeva ette.

Vaidluste lahendamise kord Õppekorraldusega  seonduvate  otsuste
vaidlustamiseks  on  vaidlustajal  õigus  pöörduda
kirjalikult  Põlvamaa  Rahvaülikooli  juhatuse  poole.
Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse viie (5)
tööpäeva  jooksul.  Otsusega  mittenõustumisel  on
avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu
poole.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolitaja  viib  läbi  koolitusi  õpperuumides,  mis
vastavad  õppetööks  vajaminevate  ning  tuleohutuse
ja  tervisekaitse  nõuetele  ning  arvestades  õppijate
vajadusi  ning  heaolu.  Ruumid  on  varustatud
tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja
tahvliga. 


