KOOSKÕLASTATUD
nõukogu 16.12.2015
otsusega nr 1.1-6/16
KINNITATUD
rektori 31.12.2015
käskkirjaga nr 6.1-5/466
KOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Vara- ja isikukaitse
PÄÄSTEMEESKONNA JUHT
RESCUE UNIT LEADER
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Õppekava kood EHISes
140841
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
kutsekeskharidus

X
Õppekava maht (EKAP):

30 EKAP

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Päästemeeskonna juht, tase 5” Õigus- ja Sisekaitse
Kutsenõukogu otsus 17.04.2013 ja VV määrus nr 130
„Kutseharidusstandard” 26.08.2013
Õppekava õpiväljundid
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud,
mis võimaldavad töötada päästemeeskonna juhina ning korraldada
päästemeeskonna tööd.
Õpilane:
 orienteerub eriala õppe eesmärkides, sisus ning õppekorralduses;
 teab ja rakendab päästemeeskonna juhi kutsega seonduvat
oskussõnavara, tehnoloogiaid, töövahendeid ja -seadmeid,
järgides päästemeeskonna juhi töö head tava ja kutse-eetika
nõudeid;
 korraldab ja tagab valmisoleku valvemeeskonna tasandil;
 osaleb ennetustöö läbiviimisel;
 tuleb toime tulekustutustööde ja tehniliste päästetööde
tegemisega ning ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste
likvideerimisega;
 saab hakkama päästetööde korraldamise ja päästesündmuse
lahendamisega, tehes koostööd teiste ametkondadega;
 valmistab ette ja viib läbi koolitusi ning õppusi;
 vastutab
tööülesannete
täitmise
eest
päästesündmuse
lahendamisel;
 rakendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi teabe
loomiseks, esitamiseks ning kasutab internetipõhiseid
otsingusüsteeme;
 väljendab ja põhjendab oma seisukohti suheldes erinevate
suhtluspartneritega;
 osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades, täites päästejuhi
korraldusi;
 kasutab erinevatel päästetöödel isikukaitsevahendeid, ohutus- ja
keskkonnanõudeid.

Õppekava rakendamine Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja
mittestatsionaarse õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Päästemeeskonna juhi eriala õppekavale õppima asumise nõuded on sätestatud dokumendis
„Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord”.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon:
Päästemeeskonna juht, tase 5
ÕPPEKAVA STRUKTUUR
Põhiõpingute moodulid
1. Päästetöö planeerimine ja ennetamine
6,5
A
Mooduli eesmärk: anda õpilasele teadmised ja oskused päästemeeskonna töö ja ennetustöö
planeerimisel ning ohuolukordade ja päästesündmuste ärahoidmisel ning tagajärgede
leevendamisel.
Mooduli läbimisel õpilane:
 teab ja mõistab ning planeerib päästemeeskonna tööd, tagades päästemeeskonna töövaldkonna
koordineeritud toimimist;
 korraldab päästetöö varustuse ja tehnika hoolduse, tagades selle nõuetekohase korrasoleku;
 mõistab pääste ennetustöö põhimõtteid ja rakendab neid oma pädevuse piires;
 mõistab ehitusliku tuleohutuse põhimõtteid ja meetmeid ning rakendab neid päästetöö
läbiviimisel;
 mõistab erinevate õnnetuste iseärasusi ja leiab päästetööks erinevaid taktikalisi lahendusi
tagajärgede leevendamiseks;
 mõistab kriisireguleerimise põhimõtteid ja rakendab neid oma pädevuse piires.
2. Päästetöö juhtimine ja päästealase koolituse läbiviimine
22,5
A
Mooduli eesmärk: anda õpilasele teadmised ja oskused päästetööde juhtimiseks ning
isikkooseisu koolituse läbiviimiseks.
Mooduli läbimisel õpilane:
 juhib kuni kolme päästemeeskonna tööd päästesündmusel, moodustades selleks vajaliku
juhtimisstruktuuri (I juhtimistasand) ja omab ülevaadet II, III ning IV juhtimistasanditest, sh
praktikal;
 mõistab erinevate õnnetuste iseärasusi ja leiab päästetööks erinevaid taktikalisi lahendusi
tagajärgede leevendamiseks, sh praktikal;
 rakendab infotehnoloogilisi teadmisi ja oskusi erinevate operatsioonisüsteemide ning
päästealal kasutatavate arvutiprogrammide kasutamisel, sh praktikal;
 korraldab
päästetööl
operatiivraadiosidet,
edastab
kontrollitud
informatsiooni
päästesündmusest asjaomastele organisatsioonidele, sh praktikal;
 osaleb päästesündmuse lahendamisel meeskonnatöös, tehes koostööd teiste ametkondadega,
sh praktikal;
 koostab aruande päästesündmuse lahendamise korraldusest ja tulemustest, sh praktikal;
 selgitab päästealase koolitusvajaduse meeskonnas, sh praktikal;
 planeerib ja viib läbi koolitusi valvemeeskonna taseme hoidmiseks, sh praktikal;
 korraldab regulaarseid ohutusalaseid koolitusi, sh praktikal;
 dokumenteerib päästealase koolitustegevuse vastavalt kehtivale korrale, sh praktikal.

Lõpueksam

1,0

A

Lõpueksami eesmärk on hinnata õppekavas määratletud valdkonnapädevuste kujunemist ja
kutsestandardis kirjeldatud kohustuslike kompetentside omandatust päästemeeskonnajuht 5 kutsetasemel.

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
ametikoht:
telefon:
e-post:
Märkused

Janek Lass
Päästekolledži direktori asetäitja
+372 528 8091; +372 322 8451
janek.lass@sisekaitse.ee
õppekava moodulite rakenduskavad asuvad Sisekaitseakadeemia
kodulehel http://www.sisekaitse.ee/index.php?id=10697

