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Rakvere Põhikool



Sõmeru PõhikoolSõmeru Põhikool

� Õpilasi on 180.

� Maja on renoveeritud viimase 10 aasta jooksul.

◦ Ventilatsioon ehitati 2003. aastal.

◦ Välisfassaad korrastati 2005. aastal.◦ Välisfassaad korrastati 2005. aastal.

◦ Siseruumide remont toimus aastail 2006-2008.

� Kodunduse klassi inventar on soetatud 2000. a. ja 
siiani püsinud muutumatuna.



KODUNDUSE KLASSI PÕHIPLAANKODUNDUSE KLASSI PÕHIPLAAN

Ruumi pindala on 41,42 m² .

Ruumi kõrgus on 2970 mm ja kubatuur 123,0 m³ .



Fotod koridori poolsest uksestFotod koridori poolsest uksest

Klassi  kahes seinas on tööpinnad, 
mille vahele on mahutatud 3 valamut 
ja 3 elektripliiti. 



Söögilauad on soetatud peale kooli 
siseruumide remonti. Ruumi 
renoveerimisel tuleb arvestada 
asjaoluga, et need ei kuulu välja 
vahetamisele.



KODUNDUSE KLASSI KOMMUNIKATSIOONIDKODUNDUSE KLASSI KOMMUNIKATSIOONID

Antud plaanile on kantud ventilatsioon, kanalisatsioon ja vesi.



VentilatsioonVentilatsioon

Ventilatsioonikapp asub klassi ühes otsaseinas ja teenindab ainult 
kodunduse  klassi.  Praegune lahendus ei taga ruumi ventileerimist toidu 
valmistamise ajal.



Õppeklassis näeb õppekava ette Õppeklassis näeb õppekava ette 
alljärgnevaid põhivahendeid:alljärgnevaid põhivahendeid:
� elektripliit (3-4 keedukoha ja 
küpsetamisvõimalusega) 1 rühmale (4-5 õpilast)

� valamu (soe ja külm vesi) 1 rühmale
� külmkapp 1 klassile
� nõudepesumasin 1 klassile� nõudepesumasin 1 klassile
� pesumasin 1 klassile
Õpilastele ettenähtud põrandapinda ja tööpinda ei ole 
füüsilise õppekeskonna juures välja toodud.

http://www.oppekava.ee/index.php/-
_F%C3%BC%C3%BCsiline_%C3%B5ppekeskkond



Lähtudes õppekavast ja vajadusest …Lähtudes õppekavast ja vajadusest …

� olemasolevas õppeklassis on tööpinda õpilaste 
jaoks liialt vähe, põrandapinda aga piisavalt.

� praeguses õppeklassis puudub:
◦ õpetaja töökoht, 
◦ infotehnoloogilised vahendid (projektor), ◦ infotehnoloogilised vahendid (projektor), 
◦ kapp koristusvahenditele,
◦ kätepesu kraanikauss,
◦ nõudepesumasin,
◦ pesumasin.

� elektripliidid (põhilised töövahendid) on 
amortiseerunud ja tulevad välja vahetada.



InventarInventar
� Vanast inventarist 
on võimalik  
kasutada  
roostevabu 
valamuid, 
segisteid, segisteid, 
külmkappi ja 
söögilaudu (6-8 
õpilasele).



Õppeklassi renoveerimise eelduseks Õppeklassi renoveerimise eelduseks 
olid asjaolud, et …olid asjaolud, et …

◦ sinna mahuks vabalt tegutsema 15 – 18 õpilast. 
Hetkel on suurim rühm 12 õpilasega.

◦ ruumi saab kasutada kõigi kodunduse teemade 
läbiviimiseks (mitte ainult toidu valmistamiseks).läbiviimiseks (mitte ainult toidu valmistamiseks).

◦ tõsta tööpinnad 850 mm kõrgusele, et vähendada 
õpilaste füüsilist koormust toiduvalmistamise ajal.

◦ parandada õppeklassi ventilatsiooni.



KODUNDUSE KLASSI INVENTARI PAIGUTUSKODUNDUSE KLASSI INVENTARI PAIGUTUS

Ruum on mõtteliselt jaotatud kaheks: söögisaal (õpperuum) ja köök. 
Köögi tööpinnad asuvad U-kujuliselt. Kahe tööpinna vaheline osa on 
arvestatud selliselt, et vastastikku lahti olevate ahjuuste vahel pääsevad 
õpilased liikuma. 



Tänan tähelepanu eest!


