
 

 

          MEELESPEA 2021 ÕPILASKANDIDAADILE  
2021 suvise õpilaste vastuvõtu põhikonkursi perioodil on võimalik avaldusi esitada kutsekeskharidusõppesse 14. juuni-14. juuli, 
põhihariduse nõudeta või põhi- ja keskhariduse baasil 14. juuni-14. august.  
 
Kui kandideerid põhihariduse nõudeta, põhihariduse või keskhariduse baasil õppekavadele, kus toimuvad 
vastuvõtutingimuste kohaselt katsed, oled oodatud valdkonnakomisjoni 17.08.2021 (konkreetne aeg ja koht nii e-vastuvõtu 
keskkonnas kui ka avalduse .pdf väljundis).  
 
KINDLASTI VÕTA KAASA TESTILE VÕI VESTLUSELE TULLES avaldus, mille number on õpilaskandidaadi “nimi”. 

 
Kui Sa ei osutu vastuvõtutulemuste alusel kooli sisse saanuks enda poolt valitud esimesele erialale, on Sul õigus kandideerida 
teise valiku õppekavale, millest aga tuleb kindlasti teada anda hiljemalt nädal enne dokumentide vastuvõtuperioodi lõppu 
leili.ruul@hariduskeskus.ee (soov lisatakse toimikus olevale esmavaliku avaldusele). NB! Seda vaid siis, kui teisena valitud 
erialale kandideerimise nõuded on täidetud ja õppekavale on vabu õpilaskohti. Teine valik ei rakendu, kui õpilaskohad 
on täitunud esmavaliku õpilaskandidaatidega ehk õpperühm on komplekteeritud.  
 
Kui unustad õigeaegselt esitada mõne kandideerimiseks vajaliku kohustusliku dokumendi, siis tea, et õpilaste vastuvõtu 
korra kohaselt võib kooli vastuvõtukomisjon võtta vastu otsuse kandideerimine tühistada. Kandideerimise alus on kõikide 
kohustuslike dokumentide esitamine dokumentide vastuvõtu perioodil.  
Puuduvad dokumendid võid dokumentide vastuvõtukomisjonile esitada isiklikult, e-vastuvõtukeskkonda failidena laadides või 
saata posti teel (dokumentide vastuvõtukomisjon, Niidupargi tn 12 PÄRNU 80047).  

 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kodulehe esilehel https://www.hariduskeskus.ee/ (viide lingina) ilmuvad kooli sisse saanud 
õpilaskandidaatide nimekirjad kodeerituna (vt avalduse number).  
 
Kooli sisse saanud õpilaskandidaadil on kohustus kinnitada enda õppima asumise soov (registreeruda õppetööle) 
elektrooniliselt: 

 

• 19. august (17.00)-22. august kell 23.59 (põhihariduse nõudeta, põhihariduse ja keskhariduse baasil kutseõpe). 
 

Õppima asumise saab kinnitada nii e-vastuvõtu keskkonnas kui ka avalduse väljundil oleva kasutajatunnuse ja parooliga. 
  

TEADMISEKS! 
1. Kui Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse sisse saanud õpilaskandidaat ei kinnita enda õppima asumise soovi sätestatud tähtajaks, loetakse 

ta erialale kandideerimisest loobunuks ja vabanenud õpilaskohale kandideerib/võetakse vastu paremusjärjestuselt (pingerea alusel) 
järgmine õpilaskandidaat.  

2. Õppima asumisel on paljude erialade (nt koka, puitkonstruktsioonide ehituse, tisleri, ehitusviimistluse, keevitaja vms) korral õppetööks (nt 
praktilistes tundides osalemiseks) vajalik spetsiaalne tööriietus, isikukaitsevahendid ja/või õppevahendid. 

 

Õpilaste vastuvõtuga seotud küsimuste tekkimisel või probleemide korral õppima asumise kinnitamisel pöördu kindlasti koheselt 
dokumentide vastuvõtukomisjoni 5688 9840 või leili.ruul@hariduskeskus.ee  

 
Õppetöö algus (AKTUS) 30.08.2021 kell 12.00 kooli lipuväljakul. 
 
NB! SESSIOONÕPPE ÕPPEKAVADE ESMAKURSUSLASED KOHTUVAD ESIMESEL ÕPPESESSIOONIL!  

 
Puitmajaehitaja õppekaval algab õppetöö oktoobris ehk augustis aktust ei toimu. 
 
Kooli sisse saanud ja õppima asumise kinnitanud õpilaskandidaadid, kelle emakeeleks on vene keel:  
“Eesti keele kursus õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel” esmakohtumine 11. august kell 10.00 Niidupargi tn 12, A korpuse 
III korrus, ruum A319. 
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