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Tutvumisnädal politseiametniku õppekava kadettidele

25.08.2019, pühapäev
16:00 – 20:00 	Saabumine politsei- ja piirivalvekolledžisse (Kooli tee 12, Pärnu linn, 86602 Paikuse alev, Pärnu maakond) ja majutamine ühiselamutesse. Ühiselamu võtmed saab kooli korrapidaja juurest.

Kaasa on vaja võtta dokumendid (ID-kaart; lõputunnistus ja hinneteleht, riigieksamitunnistuse väljavõte, autojuhiluba), spordiriided ja -jalatsid, kirjatarbed ning isiklikud hügieenitarbed. 

Ühistranspordi info Pärnu linna kodulehel siin.

Majutus ja toitlustamine on koolis tasuta (esimene toitlustuskord on 26.08 hommikusöök).

Paikusel on COOP toidukauplus ja apteek. Lähim kaubanduskeskus on Pärnu Kaubamajakas Papiniidus, Sindi Maxima ja Konsum (3 km)  ning Raekülas kauplus Meie (3,5 km).

26.08.2019, esmaspäev
08:00 – 08:30		Hommikusöök
08:45 – 12:00 	Õppekorraldus SKA-s, õppetöö PPK-s – tutvustab direktori asetäitja Kadri Ann Salla. Kodukord kolledžis, tutvustab õppedistsipliini juhtivspetsialist Tarmo Orav või õppedistsipliini vanemspetsialist Triinu Laos (ruum R03).
			Paikuse kooli hoonete ja territooriumi tutvustus.
12:00 – 13:00		Lõuna
13:00 – 15:00	Politseiametniku (PaS191) õppekava kadetid: inglise keele test 
Politseiametniku (PaS191) õppekava kadetid: vene keele test    
			Politseiametniku (PaS192) õppekava kadetid: vene keele test    
			Politseiametniku (PaS192) õppekava kadetid: inglise keele test 
16:25 – 17:55		Vormivarustuse väljastamine 
17:45 – 18:30		Õhtusöök
???	18:30 	Riviharjutused

27.08.2019, teisipäev
07:05 – 07:35	Hommikujooks
08:00 – 08:30		Hommikusöök
08:45 – 12:00		Õppetöö vastavalt tunniplaanile
12:00 – 13:00		Lõuna
13:00 – 16:15		Õppetöö vastavalt tunniplaanile
16:25 – 17:55		Riviharjutused/ riigihümni ja GAUDEAMUS’e õppimine
17:45 – 18:30		Õhtusöök
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28.08.2019, kolmapäev
07:05 – 07:35	Hommikujooks
08:00 – 08:30		Hommikusöök
08:45 – 12:00		Õppetöö vastavalt tunniplaanile
12:00 – 13:00		Lõuna
13:00 – 16:15		Õppetöö vastavalt tunniplaanile
16:25 – 17:55		Riviharjutused/ riigihümni ja GAUDEAMUS’e õppimine
17:45 – 18:30		Õhtusöök

29.08.2019, neljapäev
07:05 – 07:35	Hommikujooks
08:00 – 08:30		Hommikusöök
08:45 – 10:15		Õppetöö vastavalt tunniplaanile
10:30 -  12:00		Õppetöö vastavalt tunniplaanile 
12:00 – 13:00		Lõuna
13:00 – 16:15		Õppetöö vastavalt tunniplaanile		
16:25 – 17:55		Riviharjutused/ riigihümni ja GAUDEAMUS’e õppimine
17:45 – 18:30		Õhtusöök


30.08.2019, reede
07:00 – 07:25		Hommikusöök
07:30 			Väljasõit Tallinna
10:00 – 11:30		Avaaktuse RIVITREENING lipuväljakul
11:30 – 12:20		PAUS, KERGE EINE B-korpuse ees
12:20 – 12:50		Peaproov koos orkestriga
12:50 – 13:00		SKA kõik õppurid (I – III kursus, vormiriietuses) ja magistrandid kogunevad ning 
			rivistuvad  Lipuplatsil.
15:00 – 16:00		AVAAKTUS 
                                           Pärast avaaktust olete oodatud tordile!

