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PUHASTUSTEENINDAJA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Puhastusteenindaja eriala täiskasvanud õppijad (kinnipidamisasutuses).

Õppevorm

Statsionaarne
Mooduli nr

Mooduli nimetus

5

ERIPUHASTUSTÖÖD

Mooduli maht 6 EKAP, sh praktiline
töö ja praktika
sh
156 tundi

A

Pr töö

P

Is töö

28

44

40

44

Õpetajad

…

Nõuded mooduli alustamiseks

Puhastamise ja koristamise mooduli läbimine.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja viib läbi eripuhastustöid järgides ergonoomilise ja ohutu töö põhimõtteid.

Õpiväljundid

Hinde- ja hindamiskriteeriumid
Rahuldav

Õpilane
1. viib läbi eripuhastustöid kasutades
ökonoomseid ja säästlikke töövõtteid
ning vastutades oma tööülesannete
täitmise eest
1.1.puhastab erinevaid põrandaid ja
põrandakatteid, vajadusel viib läbi
kaitsetöötluse; vastutab oma
tööülesannete täitmise eest.

Hea

Väga hea

Arvestatud
Õpilane
*selgitab juhendamisel erinevaid
pindade puhastamise tehnoloogiaid,
arvestades mustuse ja pinnakatte
eripära ning puhastusprotsessi
võimalikku mõju pinnakattele;
*selgitab juhendamisel vahatatavate
põrandate puhastamise tehnoloogiaid
*peseb juhendamisel vahaga kaitstavaid põrandaid, töötleb pinnad sobiva
kaitseainega
*selgitab juhendamisel kivipindade
puhastamise tehnoloogiaid ja teeb

Õpilane
*selgitab erinevaid pindade puhastamise tehnoloogiaid, arvestades mustuse ja pinnakatte eripära ning puhastusprotsessi võimalikku mõju pinnakattele;
*selgitab vahatatavate põrandate
puhastamise tehnoloogiaid
*peseb vahaga kaitstavaid põrandaid,
töötleb pinnad sobiva kaitseainega
*selgitab kivipindade puhastamise
tehnoloogiaid ja teeb kivipindade
süvapesu, vajadusel töötleb pinnad

Õpilane
*selgitab erinevaid pindade puhastamise tehnoloogiaid, arvestades
mustuse ja pinnakatte eripära ning
puhastusprotsessi võimalikku mõju
pinnakattele;
*selgitab vahatatavate põrandate
puhastamise tehnoloogiaid;
*peseb vahaga kaitstavaid põrandaid,
töötleb pinnad sobiva kaitseainega
*selgitab kivipindade puhastamise
tehnoloogiaid ja teeb kivipindade
süvapesu, vajadusel töötleb pinnad

kivipindade süvapesu, vajadusel
töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel tekstiilkatete ja
vaipade puhastusviise ja puhastab
vaiba või tekstiilkatte sobival viisil,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel puitpõrandate
puhastamise tehnoloogiaid ja puhastab
puitpõranda sobival viisil, vajadusel
töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel vähemlevinud,
eriotstarbeliste, kaitseainetega
töötlemata jäetavate (näiteks kumm,
kork, laminaat, ESD jne) pinnakatete
puhastamise tehnoloogiat ja puhastab
valikulise pinnakatte;
*selgitab juhendamisel kuivade ruumide puhastamise eripära lähtuvalt mustusest ja pinnakattematerjalist;
*selgitab juhendamisel märgade ja
eriotstarbeliste ruumide (näiteks saun,
suurköök) puhastamise eripära lähtuvalt mustusest ja pinnakattematerjalist
*teostab juhendamisel süvapesu erinevatele pindadele, vajadusel teostab
sobiva kaitsetöötluse järgides ergonoomilise ja ohutu töö põhimõtteid,
kasutab selleks tööks otstarbekalt
koristusmasinaid ja tarvikuid.
*kasutab eripuhastustöödel sobivaid
koristusmasinaid, tarvikuid ja abivahendeid juhendamisel.

kaitseainega;
*selgitab juhendamisel tekstiilkatete
ja vaipade puhastusviise ja puhastab
vaiba või tekstiilkatte sobival viisil,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel puitpõrandate
puhastamise tehnoloogiaid ja
puhastab puitpõranda sobival viisil,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel vähemlevinud, eriotstarbeliste, kaitseainetega
töötlemata jäetavate (näiteks kumm,
kork, laminaat, ESD jne) pinnakatete
puhastamise tehnoloogiat ja puhastab
valikulise pinnakatte;
*selgitab juhendamisel kuivade ruumide puhastamise eripära lähtuvalt
mustusest ja pinnakattematerjalist;
*selgitab juhendamisel märgade ja
eriotstarbeliste ruumide (näiteks saun,
suurköök) puhastamise eripära lähtuvalt mustusest ja pinnakattematerjalist;
*teostab iseseisvalt süvapesu erinevatele pindadele, vajadusel teostab
sobiva kaitsetöötluse järgides ergonoomilise ja ohutu töö põhimõtteid,
kasutab selleks tööks otstarbekalt
koristusmasinaid ja tarvikuid;
kasutab eripuhastustöödel iseseisvalt
sobivaid koristusmasinaid, tarvikuid
ja abivahendeid.

kaitseainega;
*selgitab juhendamisel tekstiilkatete
ja vaipade puhastusviise ja puhastab
vaiba või tekstiilkatte sobival viisil,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel puitpõrandate
puhastamise tehnoloogiaid ja
puhastab puitpõranda sobival viisil,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*selgitab juhendamisel vähemlevinud, eriotstarbeliste, kaitseainetega
töötlemata jäetavate (näiteks kumm,
kork, laminaat, ESD jne) pinnakatete
puhastamise tehnoloogiat ja puhastab
valikulise pinnakatte;
*selgitab juhendamisel kuivade ruumide puhastamise eripära lähtuvalt
mustusest ja pinnakattematerjalist;
*selgitab juhendamisel märgade ja
eriotstarbeliste ruumide (näiteks saun,
suurköök) puhastamise eripära lähtuvalt mustusest ja pinnakattematerjalist;
* teostab iseseisvalt ja süsteemselt
süvapesu erinevatele pindadele, vajadusel teostab sobiva kaitsetöötluse
järgides ergonoomilise ja ohutu töö
põhimõtteid, kasutab selleks tööks
otstarbekalt koristusmasinaid ja
tarvikuid;
*kasutab eripuhastustöödel sobivaid
koristusmasinaid, tarvikuid ja abivahendeid;
*läheneb praktilistele ülesannetele
süsteemselt; vajadusel lahendab esinevad probleemid.

Hindamismeetod Praktilised tööd. Hinnatav ülesanne: rühmatööna erinevate pindade puhastamine ja kaitsetöötlus
1.2. puhastab mööbliesemed ja
vajadusel viib läbi kaitsetöötluse ning
vastutab oma tööülesannete täitmise
eest.

*selgitab pehme mööbli puhastuse viise ja etappe lähtuvalt mustusest ja pinnakattematerjalist; vajadusel töötleb pinnad
kaitseainega puhastab põhjalikult ruumide mööbli ja esemed;
*puhastab kõvakattega esemed ja mööbli vastavalt materjalile ja ehituslikule eripärale mustusest, mida ei saa eemaldada hoolduskoristusega;
*vajadusel töötleb pinnad kaitseainega, järgib ergonoomilise ja ohutu töö põhimõtteid;
*kasutab tööks otstarbekalt koristusmasinaid ja -tarvikuid.
*täidab kõik hindamiskriteeriumid
juhendamisel.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt ning läheneb praktilistele
ülesannetele süsteemselt.

Hindamismeetod Hinnatav ülesanne: mööbli puhastamine ja kaitsmine kaitseainetega.
1.3. puhastab seinad (sh kõik
vertikaalsed pinnad), vaibad ja
vajadusel viib läbi kaitsetöötluse ning
vastutab oma tööülesannete täitmise
eest

*selgitab akende puhastamise viise, kirjeldab kasutatavaid abivahendeid, mehhanisme ja ohutegureid, peseb aknaid,
kasutades erinevaid tarvikuid ja abivahendeid;
*selgitab seinte jt vertikaalsete pindade puhastuslikke erisusi tulenevalt pinnakattematerjalist ja mustusest ning
puhastab vett taluvaid seinu jt vertikaalseid tasapindu mustusest, mis ei ole eemaldatav hoolduspuhastusega .
*täidab kõik hindamiskriteeriumid
juhendamisel.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt ning läheneb praktilistele
ülesannetele süsteemselt.

Hindamismeetod Hinnatav praktiline ülesanne: puhastab seinu jt vertikaalseid tasapindu mustusest, mis ei ole eemaldatav hoolduspuhastusega, järgib ergonoomilise ja ohutu töö põhimõtteid, kasutab tööks otstarbekalt koristusmasinaid ja -tarvikuid;
1.4. puhastab laed ja muud kõrgemad
tasapinnad ning teeb ehitusjärgset
koristust, kasutab ökonoomselt ja
säästvalt kõiki töövahendeid ja aineid.

*selgitab lagede jt kõrgete pindade puhastamise eripära tulenevat ohutust tööst, mustusest, pinnakattematerjalist, tuues
esile koristamise mõju pinnakattematerjalile;
*puhastab laed jt kõrged tasapinnad;
*kasutab reguleeritavaid koristustarvikuid kõrgete tasapindade puhastamisel ergonoomiliselt ja ohutult;
*kasutab kõrgete tasapindade puhastamisel sobivaid ja ohutuid abivahendeid.
*täidab kõik hindamiskriteeriumid
juhendamisel.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt.

* täidab kõik hindamiskriteeriumid
iseseisvalt ning läheneb praktilistele
ülesannetele süsteemselt.

Hindamismeetod Hinnatav ülesanne: puhastab lagesid ja teisi kõrgeid pindu iseseisvalt arvestades mustuse liiki, pinnakattematerjale,
ohutusnõudeid ja ergonoomikat.
2. evib ja arendab kutset läbivaid
kompetentse

*suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutse-eetikat, on korrektse välimusega;
*töötab meeskonnas, on avatud koostööle;

*peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi; lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
*järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
*järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid;
*töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt, hoiab korras töövahendid
*töötab ja tegutseb aseptiliselt;
*juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
*suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
*kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit;
*täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
*õnnetusjuhtumi korral kutsub abi;
*mõistab ja oskab tõlgendada erialaseid tekste; analüüsib kasutades erialast sõnavara oma töö tulemust
*hoiab korras töövahendid, kasutab neid ökonoomselt ja säästvalt, leiab nende kohta infot internetist.
*tajub oma tegevust osana tervikust, arvestab töökoha eripära
* õpib ja täiendab end iseseisvalt.
Hindamismeetod Kutset läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult mooduli õpiväljundite ja kokkuvõtva hindamise juures.
Moodul hinnatakse eristavalt. Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde
sooritamine vähemalt lävendi tasemel, korrektse õpimapi* esitamine ning kompleksse mooduli proovitöö sooritamine.
sh kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kompleksne proovitöö sisaldab õpiväljundeid hõlmavaid praktilisi töid teemade lõikes vastavalt kutse
omistamise nõuetele. Kokkuvõttev eristav hinne kujuneb:
protsessilised hindamisülesanded: 20%
praktika 20%
kompleksne proovitöö 60%.
*Õpimapi juures hinnatakse: Õpimapp on koostatud vastavalt esitatud juhendile, kõikide moodulis läbitud teemade
kohta, sisaldab õpetaja antud jaotusmaterjale, iseseisvalt koostatud töid. Mappi on koondatud tööde materjalide näidised ja tööproovid. Õpimapi vormistus on korrektne nii visuaalselt kui keeleliselt.

Hindamine

Teemad Alateemad
1.UUTE PÕRANDATE Uute põrandate kasutuselevõtupesu vajaduse määratlemine. Põrandakattematerjali
KASUTUSELEVÕTUPESU tootja nõuded ja ettekirjutused. Pindmine ja süvapesu. Uute põrandate kasutuselevõPÕRANDATE SÜVAPESU tupesu puhastustehnoloogia, töövahendid, seadmed ja puhastusained. Kaitseainetega
töötlemise vajaduse määratlemine. Ohutus põrandate kasutuselevõtupesul.
sh iseseisev töö

Õppemeetod
Loeng-arutelu,
Praktiline töö,
iseseisev töö.

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi koondamine.
2. Õpilane lahendab juhendi alusel probleemülesanded põrandate süvapuhastuse kohta.

2.PÕRANDATE VAHATAMINE Erinevate põrandakattematerjalide vahatamise vajaduse määratlemine. PUR katete

Loeng-arutelu,

eripära. Pesemisvajaduse määratlemine. Pindmine ja süvapesu. Vahad ja vahaeemal- Praktiline töö,
dusained. Olemasoleva vahakatte renoveerimine. Vana vaha eemaldamise ja uue
iseseisev töö.
vaha paigaldamise tehnoloogia. Vahatamise töövahendid, seadmed ja ained. Ohutus
põrandate vahatamisel.
sh iseseisev töö

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi koondamine.
2. Õpilane lahendab juhendi alusel kompleksülesanded põrandate vahatamise kohta.

3.PÕRANDATE ÕLITAMINE Puit- ja linoleumpõrandate õlitamise vajaduse määratlemine. Puidu pleegitusained. Loeng-arutelu,
Puidu- ja linoleumõlid. Hooldusõlid. Puit- ja linoleumpindade õlitamise tehnoloogia, Praktiline töö,
töövahendid ja seadmed. Ohutus põrandate õlitamisel.
iseseisev töö.
sh iseseisev töö

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi koondamine.
2. Õpilane lahendab juhendi alusel ülesanded põrandate õlitamise kohta.

4.MÖÖBLIPINDADE Melamiinplaat, värvitud MDF, naturaalspoon, alpispoon, täispuit, aluminiumraam- Loeng-arutelu,
PUHASTAMINE uksed, kõrgsurvelaminaat, värvitud pinnad. Mööblipindade puhastamiseks ja hoolda- Praktiline töö,
miseks kasutatavad puhastus- ja hooldusained.
iseseisev töö
Erinevate mööblipindadepindade puhastamiseks sobivad töövahendid.
sh iseseisev töö

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi koondamine.
2. Õpilane lahendab juhendi alusel kompleksülesanded mööblipindade puhastamisest.

SEINTE jt VERTIKAALSETE Akende pesemine. Tarvikud akende pesuks. Akende pesuks vajalikud puhastusained. Loeng-arutelu,
Praktiline töö,
PINDADE PUHASTAMINE. Akende pesemine tõstukilt, tellingult, redelilt. Töömeetodid ja ohutus.
LAGEDE PUHASTAMINE. Seinte puhastamine. Tarvikud seinte puhastamiseks. Seinte puhastamiseks vajalikud iseseisev töö
puhastusained. Töömeetodid ja ohutus.
Lagede puhastamine. Tarvikud lagede puhastamiseks. Lagede puhastamiseks
vajalikud puhastusained. Töömeetodid ja ohutus
sh iseseisev töö

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi koondamine.
2. Õpilane lahendab juhendi alusel kompleksülesanded vertikaalsete pindade ja lagede puhastamisest.

5.EHITUSJÄRGNE KORISTAMINE Ehitusjärgse puhastuse ja koristuse iseärasused.
Puhastatava objekti hindamine ja vajalike puhastustööde
määratlemine.
Ajagraafiku koostamine ja tööde järjekord.
Ehitusjärgseks puhastuseks vajalike tarvikute, seadmete ja puhastusainete
määratlemine.
Ohutus ehitusobjektide puhastamisel.

Loeng-arutelu,
Praktiline töö,
iseseisev töö.

sh iseseisev töö

1. Töö teoreetiliste materjalidega. Õpimapi materjalide koondamine.
2. Õpilane täidab ülesanded ehitusjärgsest koristamisest.

Praktika Õpiväljundite kinnistamine ja arendamine. Õpilane:
*peseb vahaga kaitstavaid põrandaid, töötleb pinnad sobiva kaitseainega;
*teeb kivipindade süvapesu, vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*puhastab vaiba või tekstiilkatte sobival viisil, vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
* puhastab puitpõranda sobival viisil, vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*puhastab valikulise (nt kumm, kork, laminaat, ESD jne) pinnakatte;
* puhastab põhjalikult ruumide mööblit ja esemeid, vajadusel töötleb pinnakaitseainega;
*kasutab eripuhastustöödel sobivaid koristusmasinaid, tarvikuid ja abivahendeid;
*puhastab kõvakattega esemed ja mööbli mustusest, mida ei saa eemaldada hoolduskoristusega, vajadusel töötleb
pinnad kaitseainega;
*puhastab mööbli vastavalt materjalile ja ehituslikule eripärale mustusest, mida ei saa eemaldada hoolduskoristusega,
vajadusel töötleb pinnad kaitseainega;
*peseb aknaid, kasutades erinevaid tarvikuid ja abivahendeid;
*puhastab vett taluvaid seinu jt vertikaalseid tasapindu mustusest, mis ei ole eemaldatav hoolduspuhastusega;
* puhastab laed jt kõrged tasapinnad;
*järgib ohutus- ja töötervishoiunõudeid;
*täidab tööülesanded vastutustundlikult;
*töötab meeskonnas, analüüsib oma ja/või teiste tööd ning saavutatavat tulemust, teeb järeldused ja ettepanekud töö
parendamiseks koos argumenteeritud põhjendustega;
*täidab praktikapäevikut.
Õppematerjalid

Kuura, E. E-kursus. Puhastus- ja korrastustööd.
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