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Töökohapõhise õppe praktikalepingu juurde  

 
PRAKTIKAKAVA Ehituspuusepp, tase 4  
 
Andmed õpilase kohta: 

Ees- ja perekonnanimi  
 

 
PRAKTIKA EESMÄRK JA ÜLESANDED LÄHTUVALT KOOLI ÕPPEKAVAST: 
Praktika eesmärk:  
Praktikal kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamise ja 
paigaldamisega tegelevas ehitusettevõttes taotletakse, et õpilane kinnistab ja arendab järjekindlalt kogenud 
töötaja juhendamisel õppekeskkonnas omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Praktika toetab 
ennast analüüsiva ja juhtiva isiksuse kujunemist.. 
 
 
Praktika õpiväljundid: 
1) Tutvub praktikaettevõtte töökorralduse ja sisekorraeeskirjadega ning läbib töötervishoiu- ja 

tööohutusalase juhendamise. 
2) Planeerib töörühma liikmena oma tegevused tööülesande täitmiseks, järgides töötamisel ettevõttes 

väljakujunenud töörütmi. 
3) Osaleb puitmaterjalist seinte, põrandate, vahelagede ja katuse konstruktsioonide ehitamisel ja 

soojustamisel järgides ehitusprojekti, etteantud kvaliteedinõudeid ja tööde tehnoloogiat. 
4) Arendab meeskonnatööoskust, suhtlemis- ja koostöövalmidust. 
5) Töötab ohutult ja keskkonda säästvalt, kasutades nõuetekohaselt töö- ja isikukaitsevahendeid ning 

ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid. 
6) Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja täidab iga tööpäeva lõpus praktika päevikut 

ning koostab aruande. 
 

 
Praktika ülesanded: 
 järgib praktikaettevõtte töökorraldust, arvestades töökorraldus- ja sisekorraeeskirjades sätestatut 
 osaleb enne tööleasumist või töö vahetamisel töökohal vastava tööohutus- ja töötervishoiualasel 

juhendamisel ja väljaõppel ning kinnitab seda ettevõttes sätestatud korra kohaselt 
 valmistab kogenud töötaja juhendamisel ette oma töökoha ning valib ja valmistab ette vajalikud 

materjalid ja töövahendid enne töö alustamist 
 kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja korrastab selle pärast töö(operatsiooni) lõppu 
 osaleb meeskonnaliikmena raketiste, vooderdiste, puitrajatiste ja puitkarkass-konstruktsioonide 

ehitamisel  
 osaleb meeskonnaliikmena puitkonstruktsioonide (seinad, põrandad, vahelaed ja katus) ehitamisel ja 

soojustamisel, järgides etteantud juhiseid ja kvaliteedinõudeid 
 on abivalmis ja aldis koostööle  
 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 
 järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja 

tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber  
 kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete 

kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid  
 vastutab meeskonnaliikmena tööde kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest 
 suhtleb kaastöötajatega vastastikust lugupidamist ülesnäitaval viisil  
 järgib tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust 
 analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega, enda tugevusi ja nõrkusi ning hindab juhendaja 

abiga arendamist vajavaid aspekte  



• täidab iga tööpäeva lõpus praktika päevikut , fikseerides lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida 
sellest õppis, vormistab IT-vahenditega aruande etteantud vormis korrektses eesti keeles 

 
 
Õppekava ja rakenduskavaga saab tutvuda kooli kodulehel: 
 
Õppekava: 
https://www.ehituskool.ee/application/files/4516/5753/2834/232282_TEK_Ehituspuusepp_tase_4_OK_02.05.2022.pdf 
Rakenduskava: 
https://www.ehituskool.ee/application/files/5616/6272/8607/232282_TEK_Ehituspuusepp_tase_4_RK_tookohapohine_02.08.22.pdf 
  
Õpilase individuaalne praktika ülesanne:  
Kinnistada teoorias omandatud teadmisi ja omandada praktilisi oskusi ehituspuusepa erialal. 
 


