LAPSEVANEMA
INFOVIHIK

Põllu tn 11 õppehooned

Kopli tn 1 õppehooned

Iga noore ja pere ees seisab kord küsimus, kuhu edasi õppima
minna. Täname, et olete valinud just Tartu Kutsehariduskeskuse!
Soovime, et õpingud meie koolis oleks tulemuslikud ja jõuaks
õnnelikult lõpule. Tahame, et siin omandatud oskused annaks
kindluse, et edasine elu, olgu siis töötamine või edasiõppimine,
kujuneks õnnelikuks ja edukaks. Selleks soovime pakkuda rõõmsat, rahulikku ja turvalist kooliaega, kus lisaks õpingutele on olemas sõbrad, toetav keskkond ja palju võimalusi enesearenguks.
Tartu Kutsehariduskeskus on meistrite kool. See tähendab, et
väärtustame meisterlikke õpetajaid ja erialaoskusi ning loome
keskkonna, kus noored sirguvad meistrite juhendamisel tulevasteks meistriteks. Seetõttu on koolitöö korraldus ja õppimine praktiline, aga ka ise tegemist, otsustamist ja vastutust soosiv. Pikemad
tunnid, praktilise töö ja praktika suur osatähtsus ning iseseisvad
tööd aitavad sisse elada täiskasvanute töömaailma, sest teame,
et umbes 70% lõpetajaist läheb kohe tööle või on töötamist juba
kooli kõrvalt alustanud.
Hindame kõrgelt ka üldteadmisi, sest kutsekool ei ole tupiktee. Viiendik meie vilistlastest jätkab õpinguid kõrgemal kutsetasemel või
kõrgkoolides. Usume, et edasine on valikute küsimus ning need,
kel on kõrged sihid seatud, jõuavad valitud teel edasi. Toetame
ka noorte vaba aja veetmist ning pakume suurepäraseid sportimisvõimalusi. Meil leiab noor rakendust õpilasomavalitsuses,
õpilasfirmade või õpilasprojektide tegevuses.
Infovihik annab lähema ülevaate koolist ja keskkonnast, kuhu teie
laps õppima asub. Kui teil tekib küsimusi, külastage kooli kodulehte
või pöörduge töötajate poole, kes on rõõmuga nõus täpsemat
infot jagama. Kindlasti ootame Teid osalema lapsevanemate
päevale, mis toimub 14.09.2019

TERE TULEMAST TARTU
KUTSEHARIDUSKESKUSSE!
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Põllu 11

Kopli 1

https://kaart.delfi.ee
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Tere tulemast Tartusse!
Tartu Kutsehariduskeskus on nii suur
kool, et ei mahu ära ühele aadressile
ja isegi mitte ühte linnaossa. Kooli

õppehooned ja õpilaskodud
asuvad Tartus Kopli ja Põllu tänaval.
• Kopli 1 õppehoonetes õpivad
IT, ilu ja tekstiili, toitlustuse,
turismi, toiduainete tehnoloogia ning ehituse ja puidu eriala
õpilased.
• Põllu 11 õppehoonetes õpivad
tehnika, auto ja ärivaldkonna
õpilased.

Transport
Kesklinnast kooli ja
tagasi või õppehoonete vahel saab sõita
linnaliini bussiga nr 4. Kopli õppehoonesse jõudmiseks tuleb meeles pidada
Alasi peatus, Põllu õppehoone kõige
lähem peatus on Põllu. Ühest õppehoonest teise sõitmiseks soovitame samuti
bussi nr 4. Busside sõidugraafikud leiab
lehelt tartu.peatus.ee või mobiilirakendusest „Tartu bussiajad“.
Tartu rattaringlus hakkab alates sügisest
pakkuma jalgrattalaenutust ning mõlema
õppehoone juures saavad olema samuti
jalgrataste laenutuspunktid.
Oma autoga liiklejatelt palume aga kannatlikku meelt, sest eriti Kopli õppehoone
juures on parkimiskohti napilt ning võib
juhtuda, et sõiduvahend tuleb jätta kaugemale.
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Neli lihtsat sammu sisseastumiseks
Esita avaldus
Tartu Kutsehariduskeskusse saab
sisseastumisavalduse esitada aastaringselt. Soovitame seda teha
juba kevadel, sest nii saavad
nii noor kui pere juba varakult
edasiõppimise osas kindlustunde.
Kevadel kandideerimisel pole
vaja esitada haridust tõendavat
dokumenti, piisab jooksva õppeaasta hinnetelehest. Küll aga on
nõutav motivatsioonikiri ning alaealise õppija lapsevanema kinnitus.

Tule vestlusele
Kui avaldus e-vastuvõtu keskkonnas või koolimajas esitatud,
annab kool teada ka vestluse
aja. Vestlus võib olla individuaalne või grupiviisiline ja
selle eesmärk on vastastikku
tuttavaks saada, selgitada nii
õppija motivatsiooni kui ka
kooli ootusi ja võimalusi. Mõnel
erialal tuleb sooritada ka test.
Palume jälgida vestluste ja testide infot sisseastumisavaldusel
ja kindlasti osaleda!

Tere tulemast!

Ka kutsekooli õppeaasta algab 1.
septembril, kuigi avaaktus ja esimene koolipäev võivad nihkuda.
Palume vaadata kooli kodulehte,
kust leiab infot nii aktuse kui ka
eesootava tunniplaani kohta. Kooliga tutvumiseks ja sisseelamiseks
korraldab kutsehariduskeskus tutvumisnädala(d). Samuti saavad
vastsed õppijad õpilaspileti, kooli
e-posti aadressi ja juurdepääsu
kooli infosüsteemidesse.
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Kinnita õppima
asumist
Vestluste ja testide põhjal teeb
komisjo n õppija vastuvõ tmise
otsuse. Otsus on näha e-vastuvõtu
keskkonnas, aga see saadetakse
ka e-postile, mille kandidaat avalduses kirja pani. Positiivse otsuse
puhul palume õppima asumist kinnitada. Kui õppija seda kolme
päeva jooksul ei tee, võidakse
õppekohta pakkuda pingereas
järgmisele soovijale.

Mida teha, kui
ei oska valida?

Mõistame, et erialavalik võib olla
keerukas ja seetõttu pakume nii
sisseastujatele kui õppijatele erilist tuge. Meie karjäärinõustajad on rõõmuga valmis abistama
ning soovitame kindlasti nendega
aru pidada. Lisaks pakume muid
võimalusi, kuidas noor endas
peituvad huvid üles saab leida.

Kui kahtled, küsi nõu
Sisseastumisperioodil on koolis kohapeal
alati olemas karjäärinõustaja või tugispetsialist, kellega soovitame aru pidada, et
suurest erialade valikust, nende tasemetest
ja õppevormidest sobivaim välja valida.
Erialavahetust on samuti mõistlik karjäärinõustajaga arutada.

Kui alles otsid

Need, kes tahavad põhjalikumalt kaaluda, saavad enne erialavaliku tegemist
proovipäevadele tulla. Proovi ja vali päevade raames saab karjäärinõustaja toega
välja valida erialad, mis võiksid sobida
ning siis saab kutseõpetajate meisterliku
juhendamise käigus neid ka praktiliselt
katsetada.

Neil, kes tunnevad, et üldse ei tea, mida
teha, või vajavad veel kohanemisaega,
et kutseõpet alustada, on võimalus liituda kutsevaliku õppega. Selle käigus
saab tutvuda erinevate erialadega läbi
praktika, korrata põhikooli teemasid,
arendada suhtlemisjulgust ja iseseisvust
ning teha olulisi otsuseid edasise karjääri
planeerimiseks. Kutsevaliku õppekavaga
saab liituda ka õpilane, kes tunneb, et
on teinud vale erialavaliku. Sellisel juhul
ei katke õpilase koolitee, vaid ta saab
leida uue eriala, mida järgmisel aastal
õppida soovib.

Vaata:

Uuri lisa Liine Maasikalt:

https://khk.ee/sisseastumine/
proovi-enne-kui-valid

liine.maasikas@khk.ee
tel 7361878

Kui ei tea, tule proovi
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Oppimin e kutsekoolis
Kutsekool erineb üldhariduskoolist nii õppe
sisu kui korralduse poolest. Suurim sisuline
erinevus on see, et kutseõppe olulised
osad on praktika ja praktiline
töö, mis moodustab kogu õppest umbes
kolmandiku. Läbi praktilise töö saab esmaseid teadmisi ja oskusi rakendada koolis

õppekeskkonnas (töökojas, õppesalongis,
sööklas vm) ning seega toimub osa õppest
mitte klassis, vaid päris töökeskkonnas.
Ettevõttepraktika toimub ettevõttes, ettevõtte tagatud juhendaja käe all. Lisaks
pakume võimalusi läbida praktika Erasmus+ programmi toel välismaal.

Õppija turvalisus ja ohutus on

tõend kui ka teenindusriided (valge
triiksärk, mustad viigipüksid / tüdrukutel seelik, mustad kingad).
• kelneril esmane tervisetõend ja teenindusriided (valge triiksärk, mustad
viigipüksid / tüdrukutel seelik, mustad kingad, must vest);
• juuksuril, kosmeetikul, spaateenindajal, majutuskorraldajal, turismiettevõtte teenindajal teeninduseks
sobilik riietus.

meile tähtis ning harjutame juba õppeajal kasutama isiklikku turvavarustust ja
töörõivaid, just nagu päris töökeskkonnas.
Seetõttu on õppijatel vaja praktilise töö
ja praktika läbimiseks soetada:
• ehituse ja puidu erialal turvajalanõud
ja tunked (kokku ca 40 EUR);
• tehnika erialadel turvajalatsid (ca
20–30 eurot) ja tunked (keevituskindlad ca 30 eurot, teised ca 15 eurot);
• auto erialadel turvajalanõud (ca
20–30 eurot); automaalril ka kaitsemask;
• toidu erialadel tööriided ja jalatsid
(kokku ca 80 eurot), esmane tervisetõend (ca 5–20 eurot);
• toitlustusteeninduses nii koka tööriided, jalatsid, esmane tervise-
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Tähelepanu!
Isikukaitsevahendeid, töö- ja vormirõivaid tellitakse ühiselt kooli
kaudu, et saada soodsamad hinnad. Midagi ette soetama ei pea!

Koolivaheaegu on kaks: talvel
jõuludest uue aasta esimese nädalani ning
suvel pikk koolivaheaeg alates jaanipäevast kuni augusti lõpuni. Kuupäevad leiab
akadeemilisest kalendrist.

Kooliaasta.

Kutsekoolis ei ole veerandeid, vaid kooliaasta on jaotatud neljaks 10-nädalaseks
õppeperioodiks. Üldjuhul toimub õppetöö
igal töönädala päeval. Mõned päevad
aastas võivad olla e-õppe vormis või jäetud iseseisvaks tööks. Koolitunnid kestavad
90 minutit, mis võrdub kahe akadeemilise tunniga. Õppetöö algab reeglina
kell 8.30 ning kestab tavaliselt neli tundi.
1. tund 8.30–10.00
2. tund 10.15–11.45
3. tund 11.55–14.00
4. tund 14.10–15.40

Õppija edasijõudmist hinnatakse reeglina kujundavalt.

See tähendab sõnaliselt väljendatud tagasisidet õpetajalt õpilasele. Nii saab õpilast
suunata ja anda tagasisidet õppeprotsessi
jooksul. Kokkuvõttev hindamine võib olla
ka eristav ning siis antakse hindeid traditsiooniliselt 5-palli süsteemi järgi. Õppijaid võidakse hinnata ka selle järgi, kas
õppemoodulis kirjeldatud teadmised ja
oskused on omandatud. Sel juhul võib
hinne olla A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Kui aga päevikus on X, siis
tähendab see, et saavutust ei ole olnud
võimalik mõõta. Puudulikke hindeid (X või
MA) on õppija kohustatud parandama
hiljemalt järgmise õppeperioodi lõpuks.

Õppetöös osalemine on
kohustuslik.

Kui õppija ei saa mingil põhjusel kooli
tulla, siis tuleb esimesel puudumise päeval
kursusejuhatajat ja/või praktikajuhendajat
teavitada. Õppetööle naasmisel tuleb esitada kooli kirjalik tõend puudumise kohta
hiljemalt kahe päeva jooksul.

Õppe mahtu mõõdetakse
EKAPides ehk Eesti kutsehariduse

arvestuspunktides. Õppeaasta jooksul
omandatakse keskmiselt 60 EKAPi ja
kolmeaastase kutsekeskhariduse maht
on 180 EKAPi.

Tähelepanu!
Lapse edasijõudmist saate jälgida
läbi kutsehariduskeskuse siseveebi.
Ligipääsu saamiseks tuleb minna
kooli kodulehele, klõpsata üleval
sinisel ribal oleva siseveebi linki
ning teha seal taotlus.
Taotluse link:
https://tkhk.siseveeb.ee/lapsevanema_
registreerimisvorm
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Lisavõimalused.
Õppijad on erinevad ja erilised.
Seetõttu pakume õppijatele erinevaid lisavõimalusi, näiteks täiendavat keeleõpet. Vajadusel
kohandame õppekava, et see
vastaks õppija individuaalsetele vajadustele. Kes on
varem õppinud teises õppeasutuses
või erialal sarnast õppeainet, saab
kasutada VÕTAt ja uuesti sama ainet
läbima ei pea. VÕTA abil on võimalik varasemad õpitulemused üle
kanda. Samuti on võimalik arvestada varasemast töökogemusest
saadud oskusi ja teadmisi. Soovitame lapse individuaalsuse arvestamiseks pöörduda kursusejuhataja,
karjäärinõustaja või VÕTA nõustaja
poole.
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Kutsevõistlused.
Kui üldhariduskoolides toimuvad olümpiaadid, siis kutsekoolides võisteldakse
oskustes. Juba kolmteist aastat järjest selgitame ülekoolilistel kutsevõistlustel „Aasta
tegija“ välja erialade parimad. Võistlejate
arv on viimastel aastatel ulatunud lausa
400–500ni; võisteldakse 33–34 erialal.
Lapsele kaasa elama ja pöialt hoidma
on oodatud ka lapsevanemad! Parimaid
noored tegijad saavad kutse võistelda
vabariiklikel kutsevõistlustel „Noor Meister“ ning parimatest parimad EuroSkills ja
WordSkills võistlustel.

EKSAMID.
Kutsekeskhariduse omandamiseks peavad
kõik kutsekooli õpilased tegema oma
eriala riikliku kutseeksami, mis
kinnitab, et õpilane oskab erialast tööd
piisavalt, et asuda tööle. Pärast kutseeksami edukat sooritamist saab õpilane kutsekvalifikatsioonitunnistuse, mis on oluline
tööandjale. Kool annab välja kutsekeskhariduse tunnistuse, mis kinnitab keskhariduse omandamist ning võimaldab edasi
õppida keskharidust nõudvatel erialadel
või rakenduskõrgkoolis.

Riigieksamite tegemine ei ole
kohustuslik. Neid võib teha siis, kui
noor soovib edasi õppida kõrgkoolis
ning sisseastumiseks on eksamitulemused vajalikud. Kes soovib teha riigieksameid, saab läbida vastava konsultatsiooniaine.
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Me armastame aidata!
Kursusejuhataja on nagu
üldhariduskooli klassijuhataja.
Ta on õpilaste esimene info- ja
nõuandja, samuti suhtleb lapsevanematega, jagab kooli infot,
rõõme ja muresid. Soovitame
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lapsevanematel hoida kursusejuhatajaga ühendust, sest tema
on see, kes teab kõige paremini,
kuidas lapsel koolis läheb, millised on tema hinded, puudumised
või saavutused.

TUGIKESKUS.
Tugikeskus on kooli üksus, kus aidatakse
leida lahendusi edukat õppimist takistavate olukordade puhul. Tugikeskuses on:
• sotsiaalpedagoogid, kes toetavad
õpilasi koolis õppimise ja omavaheliste suhetega seotud probleemide lahendamisel;
• koolipsühholoog, kes on abiks õpilastele isiklike ja vaimsete probleemide lahendamisel;

• eripedagoog, kes toetab õpilasi,
kellel on õpiraskused;
• sotsiaaltöötaja, kes korraldab
õppetoetustega seonduvat ja
nõustab õpilasi, kes vajavad tuge
majanduslike probleemide lahendamisel;
• karjäärinõustaja, kes abistab noori
sobiva eriala leidmisel ja toetab
edasisi karjäärivalikuid;
• huvijuht, kes aitab koolielu põnevamaks ja sisukamaks muuta.

TOETUSED.
Erinevalt üldhariduskoolidest saavad kutseõpilased erinevaid õppetoetusi.
Põhitoetus on rahaline toetus heade õpitulemuste eest. Seda saab taotleda alates esimese kursuse teisest poolaastast ja
selle suurus on 60 eurot kuus.

Eritoetust saab taotleda, kui rahalised

raskused takistavad õpingute jätkamist.
Täpsemalt uurige sotsiaaltöötaja või kursusejuhataja käest. Toetuse suurus on 60
või 30 eurot kuus.

Koolilõuna toetust saavad kõik
ilma keskhariduseta õpilased. Toetust
saab õpilane kasutada õpilaspileti esitamisel kooli toitlustuskohtades. Koolilõuna
toetuse summa on muutuv (vahemikus
1,7–2 eurot päevas).

Õpilaskodu toetust saab taotleda,
kui rahalised raskused takistavad õpingute
jätkamist. Täpsemalt uurige sotsiaaltöötaja
või kursusejuhataja käest.
Õppijate sõidukulusid hüvitatakse
igapäevasõitjatel 100% ulatuses.
Nädalvahetustel sõitjate sõidukulusid hüvitatakse vastavalt õppetasemele. Põhihariduse baasil õppijatel on õigus saada
raha tagasi ühe edasi-tagasi sõidu eest
nädalas (umbes kaheksa sõitu kuus) ja
keskhariduse baasil õppijatel umbes nelja
sõidu eest kuus.
Toetustest lähemalt:
https://khk.ee/koolielu/toetused
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Opi las kodu
Kutsehariduskeskusel on kaks
õpilaskodu Kopli ja Põllu
õppehoone juures. Õpilaskodudes saavad majutust
need õppijad, kes on kaugemalt pärit ning igapäevaselt
kooli ja kodu vahet ei sõida.
Õpilaskodu kohasoovi saab
teada anda juba sisseastumisavalduse esitamisel. Kui
õppija on kooli vastu võetud, tuleb koos õppekoha
kinnitamisega kinnitada ka
õpilaskodu kohataotlus. Õpilaskodude nimekirjad koostatakse augusti keskel ning
tulemused antakse soovijatele teada. Õpilaskodu elanikega sõlmitakse tähtajaline
üürileping kehtivusajaga üks
õppeaasta. Üürilepingu lahutamatuks osaks on õpilaskodu sisekorraeeskiri.
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Kui soovijaid on rohkem kui õpilaskodus kohti, siis eelistatakse alaealisi
ning kaugemalt pärit õppijaid.

Õpilaskodudesse majutamine toimub
1. septembril 2019 vahemikus 9.00–
20.00. Sissekolimise päeval tasutakse
kooli raamatupidajale sularahas 57 €
tagatisraha, mille õpilane saab välja
kolides tagasi, kui ei ole tekkinud rahalist katet nõudvat võlga.

MAJUTUSE HINNAD TARTU KHK
ÕPILASKODUDES 2019. AASTAL:
• Kopli õpilaskodu – 57 € kalendrikuus
(koht kahe- ja kolmekohalises toas)
• Põllu õpilaskodu – 48 € kalendrikuus
(koht kahe- ja kolmekohalises toas)

Õpilaskodudest lähemalt:
https://khk.ee/koolielu/opilaskodu
või majutusjuhilt:
Merike Kangro
merike.kangro@khk.ee
tel 59 123 894
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Tervis ja arstiabi
Tartu Kutsehariduskeskus tagab
õpilastele esmased terviseteenused ning mõlemas õppehoones
on olemas nii arsti- kui ka hambaravikabinet.

• Kopli õppekorpuse meditsiinitöötajate Elena Vlasova ja Janika
Šemenjova vastuvõtule registreerimine telefonil 736 1827 või
GSM +372 5873 4413 ja
kohapeal (Kopli 1, C-164)
• Hambaravi pakub dr Maret
Ojakivi aadressil Kopli 1, C-165,
vastuvõtule registreerimine telefonil 736 1838 või 736 1850
• Põllu õppehoone meditsiinitöötaja
Eve Prosti vastuvõtule registreerimine telefonil 736 1993 või
kohapeal (Põllu 11, C-101)
• Hambaravi pakub Põllu tänava
hoones dr Jaana Tamme (Põllu
11, C-102)
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Perearst
Teise linna õppima asudes on õpilasel
võimalik valida, kas ta jääb endise perearsti nimistusse või valib uue, elukohale
võimalikult lähedal asuva perearsti.
Teavet perearstide nimistu ning perearsti
vahetamise kohta saab haigekassast infotelefonil 16363 või veebist:
haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid
Ööpäev läbi on esmast meditsiininõu
võimalik saada perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Erakorraline abi
Hädaabi korral ja kiirabi kutsumiseks
tuleb helistada hädaabinumbril 112.
Tartus saab traumade korral pöörduda
Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise
meditsiini osakonda (L. Puusepa 8,
Tartu), telefon 731 8183.

Seksuaaltervis

Ravikindlustus

Tartu Seksuaaltervise Kliiniku noorte nõustamiskeskusse (Vaksali 17, Tartu) saavad
TASUTA pöörduda kõik kuni 24-aastased noored.

Kutsekooli õpilastel on ravikindlustus ja neil
on õigus arstiabile kõigis Eesti haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustes. Ravikindlustuse pikendamiseks ei pea õpilane
ise haigekassa poole pöörduma, õpilaste
andmed esitatakse haigekassale õpilaste
registri kaudu. Ravikindlustuse kehtivust
saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee

Vaadake lähemalt:
www.tstk.ee
Nõustamine ja registreerumine telefonil
744 2086.

Kindlustuskaitsega seotud küsimustele saab
vastuse haigekassa infotelefonilt 16363.

15

VOimalused vaba aja veetmiseks
Kui peaks juhtuma nii,
et koolielu kõrvalt kipub
vaba aega üle jääma,
siis soovitame vaadata,
mida põnevat Kutsehariduskeskuses veel teha
saab!

Õpilasprojektide kaudu toetab
kool õpilaste omaalgatusi, koostööd ja
vabatahtlikku tegevust. Ettevõtlikkust kutsume arendama läbi õpilasfirmade.
Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus, kuhu ootame innukaid õpilasi, kes
soovivad koolielu elavdada.
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Muusika ja laulmisega saab
tegeleda kooli muusikaõpetaja juhendamisel. Pillide ja helitehnikaga varustatud
pilliruumis harjutab kooli bänd. Segarahvatantsurühma Triskel rõõmsameelne seltskond kutsub tantsuhuvilisi
ning improring aitab treenida enesekindlust, suhtlemisoskust ning improviseerimiskunsti.

Erinevad sportimisvõimalused ja treeningrühmad on õppija-

tele tasuta. Kasutada saab
jõusaale ja lasketiiru, käia
aeroobikas, mängida jalgpalli,
korvpalli, võrkpalli, lauatennist,
saalihokit. Headele spordibaasidele lisaks on meil toredad
treenerid, kes spordihuvilisi
juhendavad.
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opilased lubavad, et

võtavad tundidest aktiivselt osa;
esitavad tööd õigeaegselt;
kannavad sobilikku ja asjakohast riietust;
kasutavad praktika ajal turva- ja töörõivaid ning
täidavad ohutusnõudeid;
võtavad kooli kaasa vajalikud asjad;
ei kasuta alkoholi, sigarette, narkootilisi aineid;
on viisakad, austavad kaasõppijaid ja õpetajaid;
ei filmi ega pildista kaasõppijate teadmata;
hoiavad teiste ja kooli vara;
kannavad kaasas õpilaspiletit.
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Meie lubame opilastele

professionaalset õpet, toetavaid
õpetajaid ja tugipersonali;
parimal tasemel kutseharidust
kaasaegsetes praktika- ja õppeklassides;
turvalist ja meeldivat õpikeskkonda;
tuge tervise eest hoolitsemisel;
õppija individuaalsuse arvestamist õppe
korraldamisel;
tugiteenuseid ja toetusi abivajajatele;
infot ja nõuannet õppetöö ajal ning
edasise karjääri planeerimisel;
tasuta sportimisvõimalusi ja huvitegevust.
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2019 I 2020 aasta
akadeemiline kalender

2019/2020
Õppetöö algab
2.09.2019
Lapsevanemate päev
14.09.2019
Jõuluvaheaeg
21.12.2019–5.01.2020
Õppetöö lõppeb
19.06.2020
Suvevaheaeg
22.06–1.09.2020
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Tartu Kutsehariduskeskus
Kopli 1, 50115 Tartu
Tel 736 1859, 736 1863
www.khk.ee
info@khk.ee
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