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   KINNITATUD 
  03.01.2014 

            direktori käskkirjaga  nr 1‐3/39 
                    

 
Tallinna Tööstushariduskeskuse tegevuskava perioodiks 2014 jaanuar – 2014 detsember  
 
 
I. Õppekavarühma nõukogude eesmärk:  

o tasemel  hariduse andmine 
o õppijale suunatud õpe (väljalangevuse vähendamine, individuaalsed õppekavad) 
o koolidokumentatsiooni uuendamine (koolis kehtivate kordade uuendamine vastavalt 

seadusandlusele  ‐ jooksvalt kuni 2013 dets). 
o väljundipõhised õppekavad – 6 kuu jooksul peale riikliku õppekava kinnitamist 
o mooduli rakenduskava – tähtaeg 1.november 2013. 
o 2013/14 õ.a. lõppedes on max lubatud 4 võlga millega lubatakse täiendavale õppetööle 
o õpilane viiakse üle järgnevale kursusele õppevõlgadega õppenõukogu otsusega.  

 
II.    THK 2014.a tegevuskava  
 
Jaanuar 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Osakonna sisesed töötajate 
koolitused 

õpetajad  õppedirektor osakonna juhid 
 

Kutseeksam autotehniku 
erialal (teoreetiline osa) 

42 ja 43 AT ja 32 ATg 
õpilased 

täienduskoolitus juht M.Valk, 
autovaldkonna juhataja T.Truumaa 

Tervisepäev  õpetajad, õpilased  huvijuht, kooliõde 

Fotonäitus  õpilased  huvijuht, õpilasaktiiv 

Hip hop näidistrenn  õpilased  huvijuht 

Rätsepatöö kutsevõistluseks 
valmistamine 

III kursuse rätsep‐
stilistid 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K. Kuiv ja A. Mõistlik 

Valmistumine müüja 
kutsevõistluseks ja 
kutseeksamiks 

müüja III kursus  rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja K. Kuiv ja õpetaja M.  Salu, M. 
Muskat 

Koolipoe akna kujundus 
teemal „Sõbrapäev“ 

I ja II kursuse müüja 
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M. Pill 

Eriala sisekujundaja assistent 
lõputööde näitus ja kaitsmine 

sisekujundaja IV kursus kutseõpetaja I.Vallikivi ja A‐K.Toht, 
kunstiõpetaja E.Ervin, rõiva ja kaubanduse 
õppevaldkonna juhtõpetajad K.Kuiv, 
A.Mõistlik 

Õppekava  arendusprojektid ja 
nende rakendamine 

õpetajad,   täienduskoolitusjuht, osakonna juhid,  
juhtõpetajad, õppedirektor 

SIM koolitus  juuksuri eriala 
õpetajad 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Täiendkoolitus   juuksuri eriala II 
kursuse õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Koolitus   juuksuri eriala I 
kursuse õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Ettevalmistus 
kutsevõistlusteks Noor 

juuksuri eriala II 
kursuse õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak,  
kutseõpetaja S.Tani 
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Meister    

Iluteenindajate ümarlaud  juuksuri eriala 
kutseõpetajad 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Viktoriin "tuntud füüsikud"  I kursuse õpilased   reaalainete komisjon 

Riigieksamitele 
registreerimine 

II‐IV kursuse õpilased  üldainete osakonna juhataja 

     
Veebruar 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Talvine vastuvõtt  õpilaskandidaadid  õppedirektor, osakondade juhid 
õppesekretär 

Õppenõukogu I ja II perioodi 
kokkuvõtted 

pedagoogiline kollektiiv 
(I ja II perioodi 
kokkuvõtted) 

õppedirektor 

Kutseeksam autotehniku 
erialal (praktiline osa) 

42 ja 43 AT ja 32 ATg 
õpilased 

täienduskoolitus juht M.Valk, 
autovaldkonna juhataja T.Truumaa 

Kutseeksam mehhatroonika, 
automaatika  erialal  

40 AA, 48 AA, 44 MEH, 
46 MEH, 35 MEHg, 315 
MEHg õpilased 

täienduskoolitus juht M.Valk, mehaanika 
ja elektroonika osakonna juhataja 
E.Brindfedt, automaatika eriala 
juhtõpetaja V.Rotenberg, 

Koolisisene metallitöö eriala 
kutsevõistlus 

metallitöö eriala 
õpilased 

metalli ja keevituse eriala juhtõpetaja 
R.Pikner 

Mehhtrooniku, autotehniku, 
autodiagnostiku, juuksuri, 
rõivaala müügikonsultandi ja 
sisekujundaja assistendi eriala 
lõpuaktus 

lõpetavate 
õpperühmade õpilased  

direktor, õppedirektor, huvijuht, 
osakondade juhatajad 

Loeng   õpilased  huvijuht  

Pildistamine  õpilased ja 
rühmajuhendajad 

huvijuht 

Vabariigi aastapäeva 
tähistamine (näitus/aktus) 

kogu kollektiiv  huvijuht, õppedirektor  

Infomess „Intellektika“ Tartus 
ja „Suunaja“ Pärnus 

valitud esindajad  huvijuht 

THK erialasid tutvustavad 
töötoad 

valitud esindajad  huvijuht, valdkondade juhid 

Sisekujundaja assistent 
lõputööde näitus ja kaitsmine 

sisekujundaja IV kursus  kutseõpetajad I.Vallikivi, A‐K.Toht, 
kunstiõpetaja E.Ervin, rõiva ja 
kaubanduse õppevaldkonna juhtõpetajad 
K.Kuiv, A.Mõistlik 

Fotonäitus   II kursuse rätsep‐stilisti 
(gümnaasiumi baasil) 
õpilased  

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja A.Mõistlik, fotoõpetaja  

Kotinäitus  II kursuse rätsep‐stilisti 
(gümnaasiumi baasil) 
õpilased 

rõiva ja kaubandusõppevaldkonna 
juhtõpetaja A.Mõistlik, aksessuaaride 
mooduli õpetaja  

Rätsepatöö kutsevõistluseks 
valmistamine 

rätsep‐stilisti õpilased   rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K.Kuiv ja A.Mõistlik, 
kutseõpetajad Ü.Link, A.Sokolova.  
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Valmistumine müüja 
kutsevõistluseks 

müüja III kursus  rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad A.Mõistlik, K.Kuiv 

Kutseeksam juuksuri erialal  juuksuri eriala II kursuse 
õpilased 

täienduskoolituse juht M.Valk, juuksuri 
eriala juhataja L.Liinak 

Lõpueksam juuksuri erialal  juuksuri eriala II kursuse 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak ja 
kutseõpetajad J.Koots ja I.Kiseljova 

Juuksuri eriala loominguline 
lõputöö 

juuksuri eriala II kursuse 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Juuksuri erialaline koolitus  juuksuri eriala I kursuse 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Kiirarvutamise konkurss  põhikooli baasil I kursus  reaalainet komisjon 

Rühmade vaheline korvpalli 
turniir 

noormeeste 
õpperühmad 

kehalise kasvatuse õpetaja R. Luht 

Rühmade vaheline 
pioneerpalli, võrkpalli turniir 

tütarlaste õpperühmad  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

 
Märts   2014                   

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Õpetajate koolitusvajaduste 
välja selgitamine lähtuvalt 
2014/15 a. vastuvõtust 

õpetajad  õppedirektor, osakonna juhatajad 

Kutsevõistlus „Noor Meister 
2014“ 

koolisiseste 
kutsevõistluste võitjad 

valdkondade juhid, huvijuht 

Teatripäev    THK kollektiiv  huvijuht, kooli näitetrupp 

Loeng EVS tutvustus  õpilased  huvijuht 

Doonoripäev  THK kollektiiv  huvijuht, kooliõde 

THK erialasid tutvustavad 
töötoad 

valitud esindajad  huvijuht, valdkondade juhid 

Infomess ja kutsevõistlus 
„Noor Meister“, infomess 
„Orientiir“ Narvas, „Oma 
Rada“ Haapsalus, „Lingid 
tulevikku“ Järvamaal ja „Mul 
on mõte“ Hiiumaal 

valitud esindajad  huvijuht, valdkondade juhid 

THK õpetatavate erialade 
tutvustus põhikoolides ja 
gümnaasiumides 

üldhariduskoolid  huvijuht, osakondade juhid,  

Saaremaa miniteatri festival  THK näitetrupp  huvijuht 

Moeüritus „Moe PARK“ Paides  rätsepa eriala õpilased  huvijuht, rõiva‐ ja kaubanduse 
õppevaldkonna juhtõpetaja A.Mõistlik 

Rätsepatöö ja müüja erialade 
kutsevõistlusel osalemine 

III kursuse müüjad ja 
rätsepad 

rõiva‐ ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K.Kuiv ja A.Mõistlik 

Lahtiste uste päevade 
moeshowks ettevalmistus 

rätsepatöö eriala 
õpilased 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonnana 
juhtõpetaja A.Mõistlik 

Müüja eriala õpilased 
kujundavad koolipoe akna 
teemal „Kevad“ 

I ja II kursuse müüja 
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M.Pill 
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Eriala tutvustavad infopäevad‐
töötoad 

juuksuri eriala õpetajad  juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Kevad trendi koolitus  juuksuri eriala õpetajad 
ja õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Õpetajate täiendkoolitus  juuksuri eriala õpetajad  juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Riigikogu külastamine  II kursuse (KKPB) 
õpilased  

ühiskonnaõpetuse õpetajad S.Kiveste ja 
A.Raven 

Linnamuuseum KUMU 
külastamine 

I kursuse (KKPB) 
õpilased  

sotsiaalainete komisjoni õpetajad 
S.Kiveste, A.Raven, M.Skvartsova, J.Kiri 

Emakeele päeva tähistamine  põhikooli baasil I ja II 
kursuse õpilased 

emakeele õpetajad  

Keemia ristsõnade konkurss  põhikooli baasil I ja II 
kursuse õpilased 

keemia õpetajad 

Rühmade vaheline laptuu 
turniir 

tütarlaste õpperühmad  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

Rühmade vaheline sulgpalli 
turniir 

tütarlaste õpperühmad  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

Kutseõppeasutuste vaheline 
korvpalli meistrivõistlused 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja R. Luht 

Rühmadevaheline pioneerpalli 
võistlus tütarlastele 

tütarlaste õpperühmad  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

Kultuuri test  vene õppekeelega I ja II 
kursus 

vene keele õpetaja V.Koromnova 

Referaatide konkurss  põhikooli baasil I ja II 
kursuse õpilased 

keelte ainekomisjoni õpetajad 
I.Peetrimägi, K.Soop, H.Asveit 

                         
             
Aprill 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Kutseeksam külmatehniku, 
metallitöö, keevitaja, APJ 
pinkide seadistaja, automaalri, 
autoplekksepa ja erialal  

eriala lõpukursuse 
õpilased 

täinduskoolitus juht M.Valk, mehaanika ‐ 
ja elektroonika õppevaldkonna juhataja 
E.Brindfeldt, automaatika eriala 
juhtõpetaja V.Rotenberg, metalli ja 
keevituse eriala juhtõpetaja R.Pikner, 
autovaldkonna juhataja T.Truumaa, APJ 
pinkide seadistaja eriala juhtõpetaja 
V.Põldmaa 

THK õppimise võimaluste 
tutvustamine Lahtiste Uste 
Päev ja graffiti üritus „RGB“ 

 üldhariduskoolide 
õpilased 

huvijuht, osakondade juhid, õppedirektor

THK erialasid tutvustavad 
töötoad 

üldhariduskoolide 
õpilased 

huvijuht, osakondade juhid 

Seminar „Nägemispuue ehk 
kuidas orienteeruda pimedas 
toas“ 

õpilased  huvijuht 

Temaatiline nädala teatri ja 
naljakuu 

THK kollektiiv  huvijuht 
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THK erialasid tutvustavad 
töötoad 

põhikoolide ja 
gümnaasiumide 
õpilased 

huvijuht, valdkondade juhid 

Moeshow teemal 
"Jätkusuutlik disain" 

rätsep stilistid I, II ja III 
kursus, juuksurid. 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja A.Mõistlik, moekollektsiooni 
õpetaja P.Mägi. 

Vormi näitus  sisekujundaja 
assistendid I, II ja III 
kursus 

kunstiõpetaja E.Ervin, rõiva ja 
kaubandusõppevaldkonna juhtõpetaja 
A.Mõistlik 

Kotinäitus  rätsep stilisti I kursus 
gümnaasiumi baasil 

rõiva ja kaubandusõppevaldkonna 
juhtõpetaja A.Mõistlik 

Fotonäitus 
 

rätsep‐stilistid 
(gümnaasiumi baasil) II 
kursus 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja A.Mõistlik, fotoõpetaja 
A.Proosa 

Koolipoe akna kujundus 
teemal „Suvi“ 

müüja I ja II kursuse 
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M. Pill 

Iluteenindajate ümarlaud  juuksuri eriala 
kutseõpetajad 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Soengute näidistööd Lahtiste 
Uste päevadele 

juuksuri eriala õpilased  juuksuri eriala kutseõpetajad ja 
valdkonna juht 

Fotonäitus Loomingulisest 
lõputööst 

kooli külastajatele  juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Tervisehoiumuuseumi ja  
Loodusmuuseumi külastus 

põhikooli baasil õppivad 
I kursuse õpilased 

bioloogia õpetajad J.Vill, N.Antonova  

Tallinna botaanikaaia külastus  põhikooli baasil õppivad 
II kursuse õpilased 

bioloogia õpetajad J.Vill, N.Antonova 

Loodusainete nädal  põhikooli baasil õppivad 
I kursuse õpilased 

loodusainete õpetajad 

Üldharidusainete‐ ja 
riigieksamid  

põhikooli baasil õppivad 
II kursuse õpilased 

üldainete õpetajad ja rühmajuhendajad 

Kutseõppeasutuste sulgpalli 
meistrivõistlus 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

Kutseõppeasutuste 
lauatennise võistlus 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

    
Mai 2014   

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Õppekavarühma nõukogud 
(eksamitele ja praktikale 
lubamine) 

õpperühmad vastavalt  
õpetöögraafikule 

osakondade juhid, õpetajad 

Koolisisene autotehniku eriala 
kutsevõistlus 

autoosakonna  õpilased  osakonna juhataja T.Truumaa 

Automaalri kutseeksam  23 AMg  täienduskoolitus juht M.Valk, 
autovaldkonna juhataja T. Truumaa 
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Kutseõppeasutuste 
suvepäevad 

kooli võistkond  huvijuht, õpilasesindus 

Talgupäev „Teeme ära“   õppetööl viibivad 
õpilased 

huvijuht, õpilasesindus 

Loeng „Noorelt 
lapsevanemaks“ 

õppetööl viibivad 
õpilased 

huvijuht 

Lastekodu külastus  õpilased  huvijuht, õpilasesindus 

Stiiliõpetuse näitus  rätsep‐stilisti eriala  
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M. Pill 

Vormi näitus  sisekujundaja 
assistendid I, II ja III 
kursuse õpilased 

kunstiõpetaja E.Ervin 

Õpilaste vahetusprojekt   sisekujundaja assistent 
tekstiilialal II‐ III kursuse 
õpilased 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad A.Mõistlik, K.Kuiv 

Schwarzkopf koolituskeskuse 
külastus Helsingis 

juuksuri eriala õpetajad 
ja õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

ERKI Moeshowl soengute 
tegemine 

juuksuri eriala õpilased  juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Kutseõppeasutuste  vaheline 
kergejõustiku meistrivõistlus 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja M.Maksõmiv, 
E. Kirotbek  

Kutseõppeasutuste  vaheline 
jalgpalli võistlus 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja M.Maksõmiv 

Luule konkurss  põhikooli baasil õppivad 
I kursuse õpilased 

emakeele õpetajad 

E. Vilde majamuuseumi 
külastus 

põhikooli baasil õppivad 
I kursuse õpilased 

emakeele õpetajad 

Referaatide konkurss  eesti keelt võõrkeelena 
õppivad I kursuse 
õpilased 

riigikeele  õpetajad A.Laaneväli, 
N.Samoilova 

Näidis mudeli kirjeldus  eesti keelt võõrkeelena 
õppivad II ja III kursuse 
õpilased 

riigikeele õpetajad A.Laaneväli, 
N.Samoilova 

Euroopa Liidu päeva 
tähistamine 

põhikooli baasil õppivad 
III kursuse õpilased 

sotsiaalainete õpetajad S.Kiveste, 
A.Raven 

                      
Juuni 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Vastuvõtukomisjon  õpilaskandidaadid  õppedirektor 
osakonnajuhatajad 
õppesekretär 

Autotehniku eriala I kursuse 
kutsevõistlus Vana‐Vigalas 

autoosakonna kooli 
võistkond 

autovaldkonna juhataja  

Kevadpidu  õpilased  huvijuht, õpilasesindus 

Õpimapi hindamine  sisekujundaja I ja III 
kursus, müüja I kursus, 
rätsep‐stilist I kursus 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad A.Mõistlik ja K.Kuiv, 
kutseõpetajad 
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Ekskursioon "Kadriorg"  põhikooli baasil õppivad 
I kursuse õpilased 

kunsti õpetajad J.Kiri, M.Skvortsova 

Kooli eksamid  õpilased  osakonna juhid 

Lõpuaktus   lõpurühmade õpilased  direktor, õppedirektor, õppesekretär, 
huvijuht  

Õppekavarühmade nõukogu 
(eksamitele lubamine, 
täiendav õppetöö määramine) 

õpilased  õppedirektor  

 
Juuli 2013                   

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Suvine vastuvõtt  õpilaskandidaadid  õppedirektor 
osakonnajuhatajad 
õppesekretär 

 
August 2014                   

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Vastuvõtukomisjon  õpilaskandidaadid  õppedirektor, valdkondade juhid, 
õppesekretär  

Täiendav õppetöö, 
järeleksamid 

õppevõlglased  valdkondade juhid, õpetajad 

Õppekavarühmade nõukogu  õpilaste üleviimine ja I 
kursuse vastuvõtt 

õppedirektor  

Ettevalmistus ürituseks "Balti 
Mere Päevad 2015" 

rõiva ja kaubanduse 
õppevaldkonna õpilased

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad A. Mõistlik, K. Kuiv 

Moodulirakenduskavade 
koostamine/ülevaatus 

õpetajad  osakonna juhatajad, juhtõpetajad, 
õpetajad 

 
September 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Esimene koolipäev, aktus, 
rühmajuhendaja tund 

kogu kollektiiv  õppedirektor osakonna juhid, 
rühmajuhatajad, huvijuht  

Esmakursuslaste juhendamine  I kursuse õpilased  osakonnajuhid, rühmajuhatajad 

Ainekomisjonide koosseisude  
kinnitamine 

õpetajad ja osakondade 
juhid 

osakodade juhid, ainekomisjonide 
esimehed 

Huvitegevuse (huvide 
kaardistamine ja huviringide 
tegevuse käivitamine) 

õpilased  huvijuht 

ÕE üldkoosolek  õpilased  huvijuht, õpilasaktiiv 

Loeng  õpilased  huvijuht 

Müüja eriala õpilased 
kujundavad koolipoe akna 
teemal „sügis“ 

müüja I ja II kursuse 
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M. Pill 

Peterburi ilumess „Nevskije 
Berega“  

juuksuri õpetajad ja 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Ilusalongide külastus  juuksuri eriala I kursuse 
õpilased 

kutseõpetajad, juuksuri eriala juhataja 
L.Liinak 
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Soomes sisekujundusmessi 
"Habitare" külastus  

sisekujundaja assistendi 
eriala kutseõpetajad ja 
III kursuse õpilased  

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja A. Mõistlik 

Matemaatika, emakeele ja 
riigikeele/võõrkeele 
tasemetöö 

I kursuse õpilased  üldainete osakoona juhataja ja 
matemaatika, emakeele ja võõrkeele 
õpetajad 

Energia Avastuskeskuse 
külastamine 

II kursuse õpilased  füüsika õpetajad 

 
Oktoober 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Õpetajate päeva tähistamine  õpetajad  õppedirektor, huvijuht, õpilasesindus 

Lastevanemate koosolekud I 
kursuse õpilastele  

I kursuse õpilased ja 
nende vanemad 

õppedirektor, osakonna juhatajad, 
rühmajuhendajad 

Nõunikekogu koosolek  nõunikekogu liikmed  direktor, õppedirektor, valdkondade 
juhid 

„U‐test omadeks“     I kursuse õpilased  huvijuht, õpilasesindus 

AIDS`i infopäev  I‐II kursuse õpilased  üldainete osakonna juhataja  

Mehaanika‐ ja autosakonna 
sisene koolitus 

osakondade õpetajad  mehaanika‐  ja autoosakonna juhataja 

Moejooniste näitus  rätsep‐stilisti eriala 
õpilased 

kunstiõpetaja E.Ervin 

Kodutekstiili moodulitööde 
esitlus 

I kursuse rätsep‐stilisti 
õpilased 

kutseõpetajad, juhtõpetajad K.Kuiv ja 
A.Mõistlik 

Rühmadevaheline 
jooksukross 

õpilased  kehalise kasvatuse õpetajad 

Kutseõppeasutuste vaheline 
jooksukrossi karikavõistlus 

THK jooksukrossi võitjad  kehalise kasvatuse õpetaja E.Kirotbek 

Gruppide vaheline jalgpalli 
turniir 

THK noormehed  kehalise kasvatuse õpetaja M.Masõmiv 

Stendid „Minu eriala“  põhikooli baasil õpilased  üldainete õpetajad 

„Ilumess“ Eesti Näitustes ja 
võistlused 

juuksuri õpetajad ja 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

 Wella, Schwarzkopfi, 
Goldwelli trendi koolitused 

juuksuri eriala õpilsed  juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Riia Ilumessi külastus  juuksuri õpetajad ja 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Moejooniste näitus  rätsep‐stilisti eriala 
õpilased 

kunstiõpetaja E.Ervin 

Kodutekstiilide mooduli 
lõputööde esitlus 

I kursuse rätsep‐stilisti 
eriala õpilased 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K.Kuiv ja A.Mõistlik 

Ettevalmistus infomessiks 
„Teeviit 2015“  

rätsep‐stilistid  huvijuht, valdkondade juhid, 
õppedirektor, haldusdirektor 

Riia ilumess   juuksuri õpetajad ja 
õpilased 

juuksuri eriala juhataja L.Liinak 

Moejooniste näitus  I, II ja III kursuse rätsep‐
stilistid 

kunstiõpetaja E.Ervin 
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November 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Doonoripäev  18 ja vanemad õpilased, 
kooli töötajad 

huvijuht, kooliõde 

Infomessis "Teeviit" osalevate 
õpilaste koolitus 

valitud õpilased ja 
õpetajad 

õppedirektor, osakonna juhid,  

Mess „Instrutec 2014“ 
Tallinnas 

mehaanika‐ ja 
elektroonika 
õppevaldkonna õpilased

metalli ja keevitus eriala juhtõpetaja  

Viktoriin "tuntud füüsikud"  I kursuse õpilased   reaalainete komisjon 

Kumu külastus  I kursuse õpilased   keelte ainekomisjon 

Ekskursioon Tallinna 
vanalinnas 

vene õppekeelega 
õpilased 

vene keele õpetaja V.Koromnova 

Kooli leht  kogu kollektiiv  eesti keele õpetajad, õpilasesindus 

Koolisisene mehhatroonika 
eriala kutsevõistlus 

mehhatroonika eriala II‐
IV kursuse õpilased 

automaatika eriala juhtõpetaja  

Koolisisene müüja eriala 
kutsevõistlus 

müüja eriala III kursuse 
õpilased 

rõiva ja kaubanduse kutseõpetajad M. 
Salu, M. Muskat 

Õppeaine stiiliõpetus raames 
valminud tööde näitus 

I, II ja III kursuse 
põhikooli baasil 
õpilased 

kutseõpetaja M. Pill 

Koolipoe akna kujundus 
teemal „Talv“ 

I ja II kursuse müüja 
õpilased 

stiiliõpetuse õpetaja M. Pill 

Sisekujundaja assistendi eriala 
õpilased kaunistavad kooli 
jõuludeks 

sisekujundaja eriala I, II 
ja III kursuse õpilased 

kunstiõpetaja E. Ervin, rõiva ja 
kaubanduse õppevaldkonna juhtõpetaja 
A. Mõistlik. 

Laululahing  THK kollektiiv (õpilased 
ja kõik töötajad) 

huvijuht 

Temaatiline loeng  õpilased  huvijuht 

Autokutseõpetajate 
infoseminar 

autoosakonna õpetajad  autovaldkonna juhataja T.Truumaa 

Rühmade vaheline võrkpalli 
turniir 

noormeeste 
õpperühmad 

kehalise kasvatuse õpetaja M.Maksõmiv 

Kutseõppeasutuste võrkpalli 
karikavõistlus 

kooli võistkond  kehalise kasvatuse õpetaja M.Maksõmiv 

Koolisisene müüja eriala 
kutsevõistlus 

müüja õpilased III 
kursus 

Rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K.Kuiv ja A.Mõistlik 
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Detsember 2014 

Tegevus  Sihtrühm  Vastutaja (d) 

Infomess „Teeviit 2014”   valitud õpilased ja 
õpetajad 

huvijuht, õppedirektor,  osakondade 
juhid, õpilasesindus 

AIDS päev  õpilased  huvijuht, kooliõde, õpilasesindus  

A. Tammsaare 
majamuuseumi külastus 

põhikooli baasil õppivad I 
ja II kursuse õpilased 

keeltekomisjon 

Jõululaat  õpilased  huvijuht, õpilasesindus 

Kingituste pakkimise 
kampaania 

müüja eriala I kursuse 
õpilased 

rõiva‐ ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetaja K.Kuiv, kutseõpetaja M. Salu

Rätsepatöö kutsevõistluseks 
valmistamine 

rätsep‐stilisti II kursuse 
õpilased 

rõiva ja kaubanduse õppevaldkonna 
juhtõpetajad K. Kuiv ja A. Mõistlik 

Sisekujundaja assistendi 
eriala  õpilastööde näitus 

sisekujundaja I, II ja III 
kursus 

kunstiõpetaja E.Ervin, rõiva ja 
kaubanduse õppevaldkonna juhtõpetaja 
A.Mõistlik. 

Jõuluhommikud  THK kollektiiv  huvijuht, õpilasesindus, õppedirektor 

Õpilaste jõulupidu  õpilased  õpilasesindus, huvijuht  

Jõululõuna  töötajad  huvijuht, õppedirektor 

               


